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1 Introduktion 
Vores grundlæggende idé med dette projekt er at måle afstand ved brug af en RCX. 

Dette kan i praksis bruges til mange ting, f.eks. et robotspil, så robotten kan finde andre 

robotter og kæmpe mod dem. 

 

Projektets fokus vil være afstandsmåling ved brug af forskellige teknologier såsom 

lyssensorer (passive såvel som aktive), ultralydssensor samt infrarød sensor for at fastslå, 

hvad der er bedst til afstandsmåling på RCX’en. 

 

Det primære fokus vil derfor ikke være på ”fancy” programmel, men derimod at få 

konstrueret nogle testprogrammer, som kan danne fundament for vurdering af de 

forskellige teknologier til afstandsmåling på RCX’en. 

 

Testprogrammerne er inspireret dels af Fred G. Martins Wall Follower [Ref. 1] og dels af 

Maja J. Matarics Toto-robot [Ref. 2]. 

I Fred G. Martins Wall Follower laves et simpelt program, der kan følge en væg. Som en 

optimering implementeres hans ”Three-State Algorithm”, hvor der arbejdes med to 

thresholds (inner og outer). Hvis bilen er mellem disse to thresholds, kører den lige ud; 

ellers korrigeres til højre eller venstre. 

Maja J. Matarics Toto-robot er udstyret med et kompas samt 12 ultralydssensorer, som er 

placeret strategisk rigtigt på robotten, så den er i stand til at afsøge et kontormiljø helt 

uden at køre ind i noget. I [Ref. 2, punkt 5.1] skrives: ”Toto demonstrated real-time 

obstacle avoidance, boundary following, landmark detection, map construction, and path 

finding.” 

 

Dagbogen for kurset findes som bilag 1 til denne rapport samt på hjemmesiden: 

http://www.22757575.dk/blogs/sOnlyBlogs.asp?showgroup=1 
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2 I/O på RCX’en 
På RCX’en er der 6 I/O-porte, som man har fysisk adgang til. Der findes dog flere 

underliggende i RCX’en, men de er svært tilgængelige, idet man fra Lego’s side har valgt 

kun at føre disse 6 ud til brugerne. Der er 3 analoge inputs og 3 digitale outputs. De 

analoge indgange kan måle fra 0 til 9V, hvor de digitale udgange har spændingsniveauet 0 

eller 9V. 

2.1 Analogt input 
Da det analoge input skal kunne virke på simple sensorer som lys (passiv) eller andre 

sensorer, hvor modstanden ændrer sig, er man nødt til, fra Lego’s side, at placere en 

modstand fra 9V til den analoge indgang. Dette kaldes også for en pull-up-modstand i 

fagsproget i den elektroniske verden. 

 

 

Figur 1: Billede af en spændingsdeler med RCX μC 

 

For at der kan løbe en strøm er man nødt til at bruge en spændingsdeler, så man sammen 

med den passive sensor (lysfølsom) danner en spændingsdeler (se Figur 1). På næste side 

er der vist et eksempel på, hvordan en passiv lyssensor er tilsluttet RCX’en, rent 

elektronisk (se Figur 2). En aktiv sensor kan også tilsluttes på denne måde, da det ikke 

gør nogen forskel om R1 laver en såkaldt pull-up eller ikke. Ser man på næste side, ser 

man, at LDR’en laver en spændingsdeler med R1, og man på den måde kan få en 

spænding, som RCX’en kan måle på. 
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Figur 2: Billede af spændingsdeler med lyssensor 

Man kan spørge sig selv: Hvorfor skal R1 være til stede for at systemet virker? Og svaret 

er ikke simpelt, hvis man ikke omgås strøm og spændinger til hverdag. Men i princippet er 

det Ohms lov, der gør sig gældende, og R1 er denne sammenhæng alfa og omega i 

systemet. Så grunden til at R1 er til stede er grundlæggende og vil på dette tidspunkt ikke 

blive forklaret. 

2.2 Digitalt output 
Det digitale output på RCX’en er implementeret som en H-bro, som gør styringen af en 

DC-motor yderst simpel. Fordelen ved denne bro er, at man igennem bitmønstre kan 

vende den elektriske strøm på udgangen som i tilfælde af en motorstyringen, så motoren 

drejer modsat. 

2.2.1 Motorcontol (PWM) 

For at være i stand til at styre en motor igennem en digital udgang (0 eller 9V) er der 

implementeret et såkaldt PWM-modul (Pulse Width Modulation). Dette moduls opgave er 

at pulse bestemte digitale pulser ud i forskellige længder, så man meget præcist kan styre 

hastigheden af en motor på en RCX. Da dette ikke er en del af den hardwaremæssige 

implementering, er dette lavet i software som en del af Ole Caprani’s RTS-system på 

RCX’en. 
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3 Sensorer til måling af afstand 
Vi vil her beskrive de sensorer, som kan bruges til afstandsmåling på RCX’en: 

 

Der skal bruges nogle sensorer, som kan bedømme, hvor langt robotten er fra et objekt.  

Der er fundet fire forskellige sensorer, som kunne være brugbare til at løse problemet. 

Den traditionelle måde at løse dette problem er ved brug af enten ultralyd eller infrarød. 

En mere simpel måde er ved brugen af en lysfølsom sensor. Vi vil i det følgende afsnit 

klarlægge, hvilken sensor vi finder bedst til brug i projektet, ud fra forskellige faktorer som 

simplicitet, strømforbrug, kompleksitet af implementering (det vil sige, hvor svært er det 

at lave et program som kan aflæse sensoren) mv. 

3.1 Lyssensor 
En sensor af denne type kan måle den lysstyrke, som den opfanger. 

3.1.1 Lyssensor (passiv) 

Faktor Beskrivelse 

Simplicitet Denne sensor er yderst simpel. Den er passiv, hvilket vil sige, at den 

ikke kræver nogen spænding eller strøm for at man er i stand til at 

aflæse en værdi. Den virker som en variabel modstand, som ændrer 

sin værdi i takt med lysintensiteten. 

Strømforbrug Da sensoren er passiv, betyder dette, at forbruget er lig med nul. 

Kompleksitet 

(implementation) 

Den er meget simpel at implementere, da den kun skal forbindes til en 

indgang på RCX’en for at virke. Derefter kan man uden videre aflæse 

en værdi. Programmeringen til denne er yderst simpel, da man bruger 

RCX’ens A/D-converter til at aflæse værdien. 

Problemer Problemet med denne sensor er, at dens karakstik ikke er lineær i 

forhold til lysstyrken, der bliver målt. Det betyder vildledende 

resultater på RCX’en. Hvis valget falder på denne sensor, kræver det 

en lang række tests i forskellige afstande til objektet for at kunne 

bestemme afstanden præcist. Havde sensoren været lineær, havde 

man ud fra en ligning kunne bestemme den eksakte afstand fra RCX’en 

til objektet. Et andet problem er også, at der oftest er lys i rummet, 

hvori robotten skal bevæge sig. Dette betyder, at hvis den drejer ind i 

lyset (solen), resulterer det i fejlaflæsninger. 

Input Da denne sensor er passiv og ikke har nogen form for logik 

implementeret, kræver den ingen direkte input for at blive aktiveret. 

Output Outputtet af denne sensor er en ohmsk værdi, som igennem en pull-

up-modstand på 10kΩ danner en spændingsdeling. 

Måleområde Meget begrænset (få cm), afhængig af de aktuelle lysforhold. 

Konklusion I forhold til den aktive lyssensor, er den passive i stand til at måle 

mere præcist, men i praksis kan den ikke bruges til at måle afstand 

mere end ganske få cm. 
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3.1.2 Lyssensor (aktiv) 

Faktor Beskrivelse 

Simplicitet Denne sensor er ikke simpel af opbygning, dog genial i anvendelse. 

Den har noget mindre komplekst elektronik implementeret for at kunne 

virke. Da den er aktiv, og ikke har nogen ekstern strømkilde, betyder 

dette, at man både skal forsyne selve sensoren med strøm og man skal 

aflæse den ønskede værdi på samme I/O-port. 

Strømforbrug Forbruget ligger på ca. 25 mA, hvilket er den maksimale strøm, som en 

RCX-udgang kan belastes med. 

Kompleksitet 

(implementation) 

Selvom kompleksiteten af denne sensor er stor, betyder dette intet for 

projektet, da denne er implementeret i software og kan benyttes uden 

videre. Med andre ord, så er der lavet en driver til denne sensor. 

Problemer Problemet med denne sensor er, at den, som den passive sensor, er 

meget ulineær, samt at den er meget afhængig af lysforholdene. 

Input Der er ingen direkte input til denne sensor, da den i sidste ende er 

passiv. Grunden til at denne sensor er aktiv, er, at den er i stand til at 

udsende et svagt rødt lys, som skulle kunne oplyse de nære 

omgivelser. 

Output Outputtet af denne sensor er lidt uvis. Enten er det spænding, som 

direkte kan måles af RCX’en, ellers er det en ohmsk værdi. 

Måleområde Meget begrænset (få cm), afhængig af de aktuelle lysforhold. 

Konklusion I praksis er denne sensor ubrugelig til afstandsmåling ud over ganske 

få cm. 
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3.2 Ultralyd (sonar) 
Princippet ved sonar er at man sender lydbølger ud (på 40 kHz), og ser hvornår (eller om) 

man modtager disse igen. Sonar-bølgerne bliver reflekteret af et objekt, som kaster 

bølgerne tilbage til afsenderen. Da man ved, givet ved den teknologi, som man bruger, 

hvor hurtig et givent medium bevæger sig igennem luft, kan man meget præcist 

bestemme, hvor langt objektet er væk. Oftest er der implementeret en form for logik, som 

gør aflæsningen af sensoren lettere. 

Faktor Beskrivelse 

Simplicitet Dette sonar-modul er ikke simpelt af opbygning, da der kræves en del 

elektronik for at være i stand til at sende og opfange ultralyd. 

Strømforbrug 40mA, hvilket er for meget for en RCX, så derfor bruges en ekstern 

strømkilde. Da denne sensor ikke er en del af LEGO’s standardudvalg 

af sensorer, bliver det svært at drive sonarmodulet igennem en RCX-

udgang. 

Kompleksitet 

(implementation) 

Implementeringen af denne sensor på RCX er meget tidskritisk, men 

dog enkel. Det kræver, at RCX’en ikke bliver afbrudt af trådskift af 

RTS. RCX’en skal måle, hvor lang tid et bestemt ben på sonarmodulet 

er højt (tændt). 

Problemer Problemet med sonar er, at dens implementering kræver en meget 

tidskritisk beregning. Optimalt skulle RCX’en kunne måle ned til μs-

intervaller, hvilket i praksis ikke er muligt. RTS på RCX har millisekund 

intervaller, hvilket også er relativt præcist. Dette betyder, at vi ikke 

kan bruge RTS til måling med ultralydssensoren. 

Input Denne sensor kræver, at man pulser den for at indikere, at man vil 

bruge modulet. Når man pulser den (TRIG), sender denne en 

ultralydsimpuls. Der kan gå mellem 100μs til 18ms, før man får svar 

fra modulet. (Se evt. databladet for SRF04-modulet). 100μs betyder 3 

cm og 18ms er 3 m. Hvis sonaren ikke modtager noget, laver den et 

timeout (som kommer efter 36 ms), så hvis man ikke modtager en 

impuls efter 18ms, betyder dette at der ikke er registreret et objekt 

inden for sensorens område. 

Output Outputtet på modulet er en simpel impuls, hvor længden indikerer, 

hvor langt objektet er væk fra afsenderen. Længden af denne impuls 

er mellem 100μs og 18ms, hvilket er den impuls, man skal tage tid på 

hvor lang tid den er høj (aktiv). 

Måleområde 3 cm – 3 m. 

Konklusion Denne sensor er meget velegnet til afstandsmåling og har et ret stort 

måleområde. Dog skal det pointeres, at implementeringen er meget 

tidskritisk. Længden af den modtagne impuls kan direkte omsættes til 

afstand. Forholdet mellem impulsens længde og afstand er lineært. 
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3.3 Infrarød sensor 
Som med ultralydssensoren sendes bølger ud (her er det lysbølger). 

Faktor Beskrivelse 

Simplicitet Yderst kompleks. Der er en masse logik, som håndter behandlingen af 

IR-signalerne. 

Strømforbrug 50mA. 

Kompleksitet 

(implementation) 

Implementeringen af denne sensor er yderst simpel. Man tilkobler 

denne til en analog indgang, hvorefter man måler en spændingsværdi. 

Problemer Problemet med denne sensor er, at den kræver en overflade, der er i 

stand til at reflektere en IR-impuls, som modulet afsender. Hvis der 

ikke er en sådan overflade, modtager modulet intet. Et andet problem 

er lys og interferens fra andre lyskilder som sol og elektriske pærer. 

Input Der er ingen input-signal til denne sensor. Sensoren er så sofistikeret, 

at den selv overtager pulsningen af IR, hvilket gør implementeringen af 

denne yderst simpel. 

Output Outputtet af denne sensor er i volt mellem 0 og 3V. 0V er 10 cm og 3V 

er 80 cm. Da vi bruger ekstern elektronik til modulet, som har en 

mindre forstærkning og i serie med dioder, vil dette output være lidt 

under de 3V. 

Måleområde 10 – 80 cm. 

Konklusion Den infrarøde sensor er meget velegnet til afstandsmåling og yderst 

simpel at bruge, da dens output er en spænding. Forholdet mellem 

spænding og afstand er ikke lineært, og spændingen konjugerer ved 

afstande over 50 cm mod en fast spænding, så det er meget svært at 

måle forskel ud over disse ca. 50 cm. 
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4 Implementering 
I dette projekt er der lavet afstandsmåling med de ovennævnte fire sensorer (passiv og 

aktiv lyssensor, ultralyd og infrarød sensor). 

Ved nogle simple tests i starten af projektet blev både den passive og aktive lyssensor 

afskrevet til afstandsmåling, da deres rækkevidde er meget lille og derfor ikke kan bruges 

i praksis. 

Dvs. vi kun arbejder videre med ultralyds- og infrarødssensoren. 

 

Som før nævnt er projektets fokus at undersøge afstandsmåling ved hjælp af en RCX. Det 

betyder, at det primære fokusområde ikke er at lave ét bestemt program til løsning af et 

bestemt problem. Derimod er det valgt at lave et antal testprogrammer for at afprøve 

forskellige muligheder med afstandsmåling. 

 

Testprogrammerne laves til både ultralyd og infrarød og er overordnet: 

 Konvertering til afstand 

Vi har lavet et program, der kan omsætte de målte værdier til en konkret afstand i cm 

 ”Person follower” 

Kan kun køre lige ud (fremad eller bakke). Fungerer ved at holde en bestemt afstand 

til en person. Hvis personen går væk, følger bilen efter. Hvis man går tæt på, bakker 

den tilbage. Løsningen er inspireret af de allestedsnærværende ”Mouse Droid”-robotter 

fra Star Wars. 

 ”Wall follower” 

Fungerer ved at lego-bilen holder en bestemt afstand til væggen og korrigerer til enten 

højre eller venstre. Inspireret af Fred G. Martin og Maja J. Mataric. 

 ”Avoider” 

Inspireret af Bruce Boyes. Bilen kører frem, indtil den møder en forhindring, bakker 

tilbage for at undgå forhindringen, drejer lidt rundt og kører igen frem, til den møder 

en forhindring. 

 

Vi vælger her kun at vise koden til ”Person Follower”, som var det program, vi viste til 

projektpræsentationen. Koden vises til både versionen med ultralyd (i Appendiks B) og 

infrarød (i Appendiks C). 

Resten af testprogrammerne kan findes på hjemmesiden med dagbogen: 

http://www.22757575.dk/blogs/sOnlyBlogs.asp?showgroup=1 
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4.1 Strømforsyning 
Vi beskriver her den strømforsyning, vi har lavet for at bruge både ultralyd og infrarød på 

RCX’en. 

 

Da vi ikke har adgang til en 5 V-strømforsyning på RCX’en, bliver vi nødt til at bygge en 

selv. De enkelte sensorer, der bliver brugt, bruger 5 V, hvilket ikke er en spænding, som 

RCX’en kan levere. En anden begrundelse for at lave en ekstern forsyning er, at nærmere 

læsning i de to manualer til sensorerne afslører, at spændingen skal være stabil i 

forholdsvis lang tid, før de overhovedet leverer et output. IR-modulet skal endda foretage 

et par samples, før udgangen bliver stabil. Derfor er det ikke muligt at forsyne IR-modulet 

med strøm fra RCX’en, da spændingen skal være stabil. 

 

 

Figur 3: Strømforsyning 

 

Diagrammet oven for beskriver vores strømforsyning. Den del af diagrammet, der er 

markeret med en kasse, er selve strømforsyningen. Som det ses, er det en meget enkel 

opbygning. B1 er batteriet, som kan være alt fra 7 V til 25 V (i vores tilfælde bruger vi et 

9V-batteri). SW1 er en afbryder, der slukker for sensoren, når den ikke bruges. C er en 

kondensator, som forhindrer U1 i at gå i selvsving. Denne del forklares ikke yderligere, da 

det er meget elektronikspecifikt og ikke er en del af kurset. U1 er en såkaldt 

strømregulator, som bruges i et utal af konstruktioner den dag i dag. Regulatoren er af 

typen LM7805, hvilket vil sige, at den regulerer ned til 5 V uafhængigt af 

indgangsspændingen. Som det ses på diagrammet har den et stelpunkt, en indgang og en 

udgang. I indgangen kan man sætte spændinger fra 7 V til 25 V, hvilket er det område, 

som regulatoren kan regulere i. Nummeret 05 i 7805 betyder, at spændingen er 5 V. Man 

kan få 7812 (=12V regulering), 7809 (=9V regulering) og så videre. Spændingen, som 

man ønsker at regulere, eksempelvis 12V, skal altid være 2 V over den regulerende 

spænding. Det vil sige, at 7812-enheden skal have 14V for at fungere korrekt. Den skal 

have 2 V at regulere på. Dette har et opslag i databladet omkring regulatoren afsløret. I 

vores tilfælde bruger vi 5 V-regulering igennem en 7805 og forsyner den med 9 V. Dette 

er ikke optimale betingelser for 7805-kredsen og for vores opstilling. Her vil vi 
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efterfølgende beskrive et aktuelt problem med strømforsyningen og til sidst give tre bud 

på løsninger for at komme problemet til livs. 

4.1.1 Problem 

Der opstår et varmeproblem på den regulerende kreds, 7805 (U1), hvis man tilfører 

kredsen for meget spænding. Dette er igen Ohms lov, der gør sig gældende. Man skal altid 

have i tankerne, at den overskydende spænding, som regulatoren skal regulere ned til, 

bliver afsat som varme i kredsen. Det kommer altid an på, hvor meget strøm man bruger, 

i forhold til den spænding, man tilfører kredsen på indgangen. Hvis man ikke passer på, vil 

man brænde kredsen af. 

 

I vores tilfælde: 

 

Strømforbrug: 

Spændingen på de to moduler er altid 5 V. 

Sonar-modul = 50mA 

IR-modul = 50mA 

Lysdiode = 10mA 

 

Vi har en regulator, 7805. Vi tilfører denne 9 V. Vi bruger omkring 110mA i begge sensor-

moduler tilsammen. 

 

Dette giver sammenlagt et strømforbrug på 110mA (0.11A ved 5V). 

 

9 V – 5 V = 4 V. Det vil sige, at regulatoren skal brænde 4 V af som effekt igennem dens 

køleribber.  Givet P = U * I. P = effekt, U = spænding og I = strømstyrke. 

 

Det vi vil vide er: Hvor meget effekt vil der blive afsat som varme i 7805-kredsen? 

 

Vi indsætter i formelen: P = 0.11 A * 4 V  0.44 W. 

 

Set fra et elektronikmæssigt synspunkt er det meget. Og ved hyppig brug bliver denne 

enhed varm, dog Ikke kritisk varm. Dette kan mærkes på 7805-kredsen. 

Grunden til at implementeringen måske skal op til revurdering er, at der går meget energi 

til spilde igennem reguleringen. Batteriets levetid begrænses kraftigt på grund af dette, da 

meget af energien går til at varme regulatoren op. Kort sagt forsvinder energien ud i den 

blå luft. Dette er ikke hensynsmæssigt og er direkte forkasteligt, da man normalt ikke vil 

tillade et energispild af denne størrelsesorden i et system, som er batteridrevet. Men i 

laboratorieomgivelser, som vi arbejder i, er det i orden, da vi i dette projekt ikke bekymrer 

os omkring strømforbruget. 

4.1.2 Løsningsmuligheder 

Der er tre løsningsforslag til dette problem. Enten skal man sænke indgangsspændingen til 

ca. 7.5V igennem brug af 5 x 1.5 V batterier, hvilket kunne være en ok løsning. Dette ville 
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sænke energispildet meget, men ville dog bruge mere fysisk plads. En anden løsning er at 

bruge sensormodulerne mere effektivt. Dette gøres igennem programmeringen ved at 

lægge mere tid imellem pulsningen af modulerne. Der er ingen grund til at pulse 

modulerne så hurtigt, så ved at optimere denne rutine kan man spare strøm. En sidste 

løsning er at koble forsyningen af og forsyne modulerne direkte med 4,5 V igennem 3 x 

1.5 V batterier. Manualerne fra de to moduler fortæller os nemlig, at den absolutte laveste 

spænding, de kan arbejde på, er 4.5 V. Teoretisk ville dette virke og rent praktisk ville 

dette også virke i et stykke tid. Hvis batterierne bliver brugt lidt, eller belastet for meget, 

vil deres udgangsspænding falde. Dette vil gøre, at modulerne ikke vil virke korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Ultralyd 

4.2.1 Introduktion 

Den benyttede ultralydssensor er af typen SRF04 og hedder ”Devantech SRF04 Ultrasonic 

Range Finder”. 

Rækkevidden er 3 cm – 3 m, hvor den modtagne impuls kan omsættes (lineært) til en 

afstand. 

 

Features ifølge datablad: 

• Voltage – 5 V 

• Current – 30 mA Typ. 50mA Max. 

• Frequency – 40 kHz 

• Max Range - 3 m 

• Min Range - 3 cm 

• Sensitivity - Detect 3 cm diameter broom handle at > 2 m 

• Input Trigger – 10 uS Min. TTL level pulse 

• Echo Pulse - Positive TTL level signal, width proportional to range. 

• Small Size – (1.7 in x .8 in x .7 in height) 43 mm x 20 mm x 17 mm height 
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Forbindelser: 

 

Figur 4: Forbindelser på SRF04 

 

Timing-diagram: 

 

Figur 5: Timing-diagram for SRF04 

 

Som det ses af ovenstående timing-diagram, skal modulet “pulses” i minimum 10 μs (som 

gøres på en af RCX’ens output-porte). Herefter leverer modulet en output-puls (som på 

RCX’en måles på en input-port), hvor længden af denne puls angiver afstanden. Denne 

puls er mellem 100 μs (3 cm) og 18 ms (3 m). Hvis der ikke registreres et objekt inden for 

rækkevidden, er impulsens længde 36 ms. 
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4.2.2 Måling af afstand 

Vi har foretaget en række målinger for at finde forholdet mellem impulslængden og 

afstanden. Dette er gjort ved at aflæse displayet på en givende afstand. Sammenhængen 

mellem pulslængde og afstand kan aflæses af følgende diagram: 

Ultralyd
y = 57,275x + 153,29
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Figur 6: Måling med ultralydssensor 

Som det ses, er der indsat en tendenslinje (da der er tale om en lineær sammenhæng), 

hvis ligning er beregnet. Jf. vores målinger stemmer rækkevidden meget godt overens 

med specifikationen. 
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4.2.3 Elektronik 

Ved at kigge i databladet på ultralydssensoren (SRF04) afsløres det, at denne sensor 

arbejder i det man kalder for et TTL-niveau. Det vil sige fra 0 til 5 V. RCX’en arbejder også 

i TTL-niveau internt, men da man fra Lego’s side har implementeret H-broer til styring af 

motorer mm., arbejder udgangene fra 0 – batteriniveau (typisk 9 V). Disse kan ikke 

omgås, desværre. 

Problem: Overspænding 

Problemet, rent elektronisk, er, at RCX’en pulser sonarmodulet med en for høj spænding. 

Da sonarmodulet arbejder på TTL-niveau (0 til 5 V), og RCX’en pulser udgangen med 9 V, 

kunne dette give problemer i det lange løb. Det er uvist, om sonarmodulet kan holde til 

det i længden, da dens maksimale indgangsspænding ligger på 7 V. Vi har dog ikke 

oplevet problemer, men set fra en svagstrømsingeniørs øjne er en overspænding af den 

størrelse uacceptabel. 

4.2.3.1 Løsning: Overspænding 

Vi har en meget enkel løsning på dette problem, som ikke er implementeret. Ved at bruge 

en normal diode (f.eks. 1n4148) og udnytte dens såkaldte ”diodeovergangsspænding”, 

kan man reducere spændingen uafhængigt af strømforbruget. Typisk er denne 

overgangsspænding på ca. 0,7 V, og ved at lægge 2-3 dioder i serie kan man reducere 

spændingen til et brugbart spændingsniveau. Dette er en anerkendt måde at neddrosle en 

spænding på. På den måde kan RCX’en ikke skade sonarmodulet. Når sonarmodulet 

sender en puls til RCX’en, vil dette være i TTL-niveau, så sonarmodulet ikke skader 

RCX’en. 

4.2.3.2 Forbindelser 

Figur 7 viser den fysiske forbindelse mellem sonarmodulet og RCX’en. Kassen omkring 

transmit- og recieve-modulet indikerer, at dette er ét og samme modul, men at de 

fungerer separate. 

 

Figur 7: Billede af sammenkoblingen mellem sonar og RCX 
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4.2.4 Programmering 

4.2.4.1 Måling af afstand 

Aflæsning af afstand med ultralydsmodulet ser i pseudokode således ud: 
Pulse module (10 μs minimum) 

While (input value < LIMIT) {} 

Reset counter 

While (input value >= LIMIT {} 

Read counter 

4.2.4.2 Sonic.h 

Der er lavet en fil Sonic.h, der indeholder den nødvendige funktionalitet til aflæsning af 

sensoren. Indholdet af Sonic.h findes i Appendiks A. 

4.2.4.3 Undersøgelse af A/D-konvertering 

Som før nævnt er aflæsning af ultralydssensoren meget tidskritisk. Hvis den oven for 

angivne while-løkke tager for lang tid, aflæses ekko-impulsen ikke korrekt. Af den grund 

er A/D-konverteringsfunktionen meget essentiel og fortjener ekstra opmærksomhed. 

 

I Ole Capranis InputPorts.h findes funktionen Port1Raw, som ser således ud: 
uint16 Port1Raw( void ) 

{  

  uint16 value; 

 

  Disable; /* To keep timing and atomicity in AD reading */ 

  if ( Port1Active ) { 

    TurnOffPort1; 

  } 

  value = ConvertADChannel( AN2 ); 

  if ( Port1Active ) { 

    TurnOnPort1;  

  } 

  Enable; 

   

  return ( value  ); 

} 

 

Som der ses oven for, laves der andre ting end den rå A/D-konvertering. Først disables 

RTS, så tjekkes, om porten er aktiv (hvis den er, sættes den midlertidigt passiv), så 

foretages A/D-konverteringen, hvorefter porten igen aktiveres og RTS enables. 

Alt dette tager naturligvis ”clock cycles”, selvom det ikke er nødvendigt til måling af 

afstand (da input-porten er passiv og vi ikke har RTS aktiveret). 
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Den kaldte ConvertADChannel-funktion (som findes i AD.h) ser således ud: 
uint16 ConvertADChannel( byte pin ) 

{  

  uint16 ADvalue; 

  

  /* Select AD channel given by the value of pin,  

     all other bits are cleared, i.e. 

     clear end flag, disable interrupts, use single  

     conversion mode and conversion time 266 states. 

   */ 

  ADCSR  = pin;    

  /* Start conversion */ 

  ADCSR |= bit5; 

  /* Wait for end of conversion */ 

  while ( !(ADCSR & bit7) ); 

  /* Clear end of conversion flag */ 

  ADCSR &= ~bit7; 

 

  switch ( pin ) { 

  case 0:  ADvalue = ADDRA; break; 

  case 1:  ADvalue = ADDRB; break; 

  case 2:  ADvalue = ADDRC; break; 

  case 3:  ADvalue = ADDRD; break; 

  case 4:  ADvalue = ADDRA; break; 

  case 5:  ADvalue = ADDRB; break; 

  case 6:  ADvalue = ADDRC; break; 

  case 7:  ADvalue = ADDRD; break; 

 

  default: ADvalue = 0; 

  } 

  

  /* Shift the 10 bit value to an integer in [0..1023] */ 

  return (ADvalue >> 6); 

} 

 

Som det ses, er ”conversion time” 266 states, dvs. ”slow conversion”, jf. [Ref. 3, s. 201]. 

Der er mulighed for at benytte ”fast conversion”, som i stedet for 266 ”states” tager 134 

”states”. Dette er derfor værd at forsøge. 

 

Der forsøges derfor at lave en ny A/D-konverteringsfunktion, der udelukkende foretager 

den rå konvertering (med ”fast conversion” uden hensyntagen til aktiv/passiv port og 

RTS). 

 

Den nye A/D-konvertering ser således ud (som findes i Sonic.h). Den eneste 

programmeringsmæssige forskel mellem ”fast” og ”slow” konvertering er, at bit 3 i ”A/D  

Control/Status Register”, ADCSR, sættes højt. Dette ses herunder: 
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/* 

 * Another implementation of the A/D conversion function, using fast  

 * conversion (max 134 states) instead of slow conversion (max 266 states) 

 * 

 * Port 1 is AN2 

 * Port 2 is AN1 

 * Port 3 is AN0 

 */ 

int16 convertADChannelFast(byte pin) 

{  

  /* 

    H8 manual page 197 ff. 

 
    Bit  Name                  Abbrev.      Meaning 

    7      A/D End Flag           ADF        should be cleared by program on end of  

                                                conversion, set by converter to signal end  

                                                of conversion 

    6      A/D End Interrupt Enable ADIE        0: interrupt disabled; 1: interrupt enabled  

    5      A/D Start           ADST        0: conversion stopped; 1: start conversion  

    4      Scan Mode           SCAN        0: single mode; 1: scan mode  

    3      Clock Select           CKS         0: slow conversion; 1: fast conversion  

    2 to 0 Channel Select           CH2 to CH0  Selects channel(s) 

  */ 

 

  uint16 ADvalue; 

 

  /* Select AD channel given by the value of pin,  

     all other bits are cleared, i.e. 

     clear end flag, disable interrupts, use single  

     conversion mode and conversion time  = 134 states (maximum) 

  */ 

  ADCSR  = pin;   

 

  /* switch to fast conversion  

     bit 3:  0: slow conversion; 1: fast conversion */ 

  ADCSR |= bit3;   

 

  /* Start conversion */ 

  ADCSR |= bit5; 

 

  /* Wait for end of conversion (ADCSR bit 7 = 1) */ 

  while (!(ADCSR & bit7)); 

 

  /* Clear end of conversion flag (set ADCSR bit 7 = 1) */ 

  ADCSR &= ~bit7; 

 

  switch (pin)  

  { 

    case 0:  ADvalue = ADDRA; break; 
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    case 1:  ADvalue = ADDRB; break; 

    case 2:  ADvalue = ADDRC; break; 

    case 3:  ADvalue = ADDRD; break; 

    case 4:  ADvalue = ADDRA; break; 

    case 5:  ADvalue = ADDRB; break; 

    case 6:  ADvalue = ADDRC; break; 

    case 7:  ADvalue = ADDRD; break; 

 

    default: ADvalue = 0;   

  } 

 

  /* Shift the 10 bit value to an integer in [0..1023] */ 

  return (ADvalue >> 6); 

} 

 

Den A/D-converter, som Hitachi-processeren benytter, er en såkaldt ”successive 

approximation”, jf. [Ref. 3, s. 197]: “The H8/3297 includes a 10-bit successive-

approximations A/D converter with a selection of up to eight analog input channels.” 

Der kan læses mere om denne type A/D-convertere i [Ref. 4, s. 83]. 

 

Til at teste, om den nye konverteringsfunktion rent faktisk er hurtigere, laves der tre 

tests: 

1. Port1Raw() Med ”slow conversion” og håndtering af 

aktiv/passiv 

  port samt RTS 

2. ConvertADChannel(AN2) Med ”slow conversion” 

3. convertADChannelFast(AN2) Vores egen funktion med “fast conversion” 

 

Resultaterne ses i nedenstående tabel: 

Funktion Tidsforbrug Besparelse i forhold 

til Port1Raw() 

Port1Raw() 70 μs - 

ConvertADChannel(AN2) 63 μs 7 μs = 10 % 

convertADChannelFast(AN2) 47 μs 23 μs = 33 % 

 

Det ses her, at der opnås en betydelig tidsmæssig besparelse ved at benytte vores egen 

konverteringsfunktion (33 % eller 23 μs) i forhold til Port1Raw(). Det ses endvidere, at der 

er ganske meget at hente ved specifikt at bruge ”fast conversion” i forhold til ”slow 

conversion”, mere præcist spares 16 μs. 

 

Den hurtige A/D-konvertering er naturligvis mere upræcis end den langsomme, da den 

bruger færre states til at finde den korrekte værdi. Dette er dog uden betydning i vores 

tilfælde, da vi blot skal måle, om der er et input på den tilsluttede port eller ej; selve 

værdien er reelt uinteressant 
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Det kunne tænkes, at konverteringstiden ændrer sig alt efter den målte værdi, hvis 

converteren skal halvere intervallet mange gange. Derfor er forsøget blevet lavet ved 

forskellige værdier, men tidsforbruget har hver gang været konstant. 

4.2.4.4 Aflæsning af impulslængde 

Som nævnt er impulslængden direkte omsættelig med afstanden. Til at starte med lavede 

vi en simpel løsning med en tæller, der blev talt én op, hver gang vi i en while-løkke 

konstaterede, at impulsen stadig var aktiv. Se nedenstående kodeudsnit: 
uint16 readSonic_SwCounter() 

{ 

 uint16 count = 0; 

 

 pulseSonic(); 

 

 while (convertADChannelFast(AN0) < SONIC_LIMIT) 

 {;} // Wait for pulse to return 

 

 while (convertADChannelFast(AN0) >= SONIC_LIMIT) 

 { 
  count++; 

 } // While pulse is active... 

 

 //BusyPauseMS(50); // Wait for ghost pulses to die! 

 

 return count; 

} 

 

Denne count kan herefter omsættes til en afstand ved at lave målinger for forskellige 

afstande. 

 

Ideelt set ønskes at vide, hvor mange μs eller ms, denne impuls varer. Dette kan 

principielt godt opnås ved denne løsning. Man kan nemlig ud fra den genererede 

”assembly code” vurdere, hvor mange clock cycles dette gennemløb tager og ud fra 

Hitachi-processorens clock-frekvens udregne tidsforbruget. 

Ved at udføre 
make SomeProgram.s 

generes filen SomeProgram.s, der indeholder programmets ”assembly code”. 

 

Det fremgår af denne kode, at der kun benyttes én adds-instruktion til at inkrementere 

variablen. Denne instruktion koster jf. [Ref. 3, s. 256] 1 instruktion. 

 

En anden og noget pænere løsning er at bruge en hardware-timer til at måle tidsforbruget. 

I Hitachi H8-processoren findes en 16-bit ”Free Running Timer”, som Ole Caprani kun 

bruger i PortSpeaker.h. Da den ikke tilgås fra andre steder, kan vi uden bekymring bruge 

den til vores tidsmåling. 
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For at bruge timeren skal den initialiseres, så interrupts slås fra og en såkaldt pre-scaler 

bliver sat op, så counteren bliver pulset med den ønskede frekvens, som er 1μs. 

 

I de første tests fungerede det ikke… Det viste sig efter konsultation med Ole Caprani, at 

vores initialisering af timeren ikke var korrekt. 

 

Der kan læses i manualen [Ref. 3, s. 111 ff.], hvordan timeren fungerer. 

 

Vi har i Sonic.h lavet følgende initialiseringsfunktion: 
/* 

 * Initializes the "Free Running Timer" 

 */ 

void initSonic() 

{ 

  FRT_TIER = 0;    // Disable interrupts 

  FRT_TCSR = 0;    // FRC not cleared at compare-match 

  FRT_TCR  = 0;    // Time between ticks is 1/8 usec 

 

  FRT_TCR |= bit0; // FRT_CKS0 = 1 => øP/8 internal clock source 

   

  WSCR |= bit5;    // CKDBL = 1 => The system clock (ø) is divided by two 

                   // and supplied as the clock (øP) for supporting  

                   // modules. (H8 manual page 79/80) 

} 

 

Her sker der bl.a. det, at interrupts slås fra. Desuden gør FRT_TCR |= bit0;, at ”Timer 

Control Register (TCR)” sætter ”prescaleren” til øp/8 (ø betyder processerns clock-

frekvens), dvs. clock-frekvensen divideres med 8, jf. nedenstående Figur 8 [Ref. 3, s. 

121]: 

 

 

Figur 8: Dokumentation for “Clock Select” 

 

Desuden sættes “Clock Double” til at dividere “system clock (ø)” med 2, jf. nedenstående 

Figur 9 [Ref. 3, s. 79/80]: 
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Figur 9: Dokumentation for “Clock Double” 

 

Alt i alt betyder dette, at CPU’ens clock-frekvens divideres med 16. Vi arbejder med en 16 

MHz-processer (da processeren forsynes internt med 5V), jf [Ref. 3, s. 4]. Dette giver 16 

MHz / 16 = 1 MHz = 1/1.000.000 s = 1 μs, som er det perfekte tal at arbejde videre med, 

da tælleres værdi er et direkte udtryk for forløbet tid (i μs). 

 

Timeren er testet ved at lave forsøg med BusyPauseMS(…)-funktionen, som nedenstående 

kode viser: 
#define WSCR *((volatile byte*)0xffc2) // H8 manual page 76 + 79/80 

 

void _start(void)  

{ 

  ButtonsInit(); 

 

  FRT_TIER = 0; // Disable interrupts 

  FRT_TCSR = 0; // FRC not cleared at compare-match 

  FRT_TCR  = 0; // time between ticks is 1/8 usec 

 

  FRT_TCR |= bit0; // FRT_CKS0 = 1 => øP/8 internal clock source 

   

  WSCR |= bit5; // CKDBL = 1 => The system clock (ø) is divided by two  

                   and supplied as the clock (øP) for supporting modules. 

                   (H8 manual page 79/80) 

 

 while (!Running) 

 { 

     uint16 v = 0; 

 

     FRT_FRC = 0; 

     BusyPauseMS(2); 

     v = FRT_FRC; 

 

   lcd_show_int16((v>>8) & 0xff); 

     lcd_show_digit(0); 
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     BusyPauseMS(2000); 

     

     lcd_show_int16(v & 0xff); 

     lcd_show_digit(1); 

     BusyPauseMS(2000); 

 } 

} 

 

Resultatet af dette blev 1992 μs (skulle egentlig være 2000 μs), så det må siges at være 

godt, idet BusyPauseMS(…)-funktionen i Time.h er implementeret ved at gennemløbe en 

for-løkke 660 gange for hvert ms. Måske skulle det være 660,4 gange i stedet for, men 

det er det mest præcise tal. 

4.2.4.5 Undersøgelse af RTS 

Som sagt er aflæsning af denne sensor meget tidskritisk. I de fleste af programmerne i 

dette kursus har vi benyttet RTS (Real-Time System). Jf. RobotRTS.h sker trådskift hvert 

ms (hver tråd har 1 ms til at udføre noget, hvorefter en anden tråd tager over), hvilket 

slet ikke er hurtigt nok til dette, idet vi kan risikere at skulle måle ned til 100 μs. 

Af den grund kan RTS ikke bruges, når der skal aflæses. Derimod kan det fint bruges i den 

resterende tid. Dette kan have den fordel, at vi kan benytte funktioner fra 

RobotBehaviours.h, så vi kan styre motorerne mere præcist i et interval på 0-15, hvor 0 er 

ingen kraft og 15 er maksimal kraft. Uden RTS aktiveret er det kun OnPos, OnNeg, Brake 

og Float, der kan benyttes, dvs. ”enten/eller”. 

Vi har lavet en test med ultralydssensoren, hvor vi kun har _main()-funktionen i gang 

(dvs. vi har ikke andre processer), hvor vi i aflæsningssekvensen afbryder RTS, som det 

ses af nedenstående kodeudsnit: 
void _start( void )  

{  

  ButtonsInit(); 

  RTSInit(); 

  ... 

  forever 

  { 

    while ( Running ) 

    { 

      ... 

 

      Disable; // Disable RTS 
      cycles = readSonic_SwCounter(); 
      Enable; // Enable RTS again 

      lcd_show_int16(cycles); 

 

      ... 

    } 

  } 

}  
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Som det ses oven for, benyttes der her en software-counter i stedet for den føromtalte 

”Free Running Timer”, idet vi med RTS i spil ikke er helt sikre på, om der kører andet ”bag 

om ryggen”. Derfor har vi her brugt løsningen med at tælle ”cycles”, som også fint kan 

omsættes til en afstand, jf. føromtalte diskussion. 

 

Der er et eksempel på brug af ultralydssensoren i Appendiks B. 
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4.3 Infrarød 

4.3.1 Introduktion 

Den brugte infrarøde sensor er af typen Sharp GP2D12. 

Rækkevidden er 10-80 cm, hvor der ikke er en lineær sammenhæng mellem afstand og 

målt spændingsværdi. 

 

Features ifølge datablad: 

1. Less influence on the color of reflective objects, reflectivity 

2. Line-up of distance output/distance judgement type 

Distance output type (analog voltage): GP2D12 

Detecting distance: 10 to 80 cm. 

3. External control circuits is unnecessary 

4. Low cost 

 

Forbindelser: 

 

Figur 10: Forbindelser på infrarød sensor 

4.3.2 Måling af afstand 

Vi har foretaget en række målinger af forholdet mellem spændingsværdien og afstanden, 

hvilket kan aflæses af følgende diagram: 
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Figur 11: Måling med infrarød sensor 

Som det ses, er der ikke tale om en lineær sammenhæng mellem spænding og afstand. 

Rækkevidden er 10-80 cm, hvilket også kan verificeres af diagrammet. Spændingen 

konjugerer mod ca. 385 ret hurtigt, så allerede ved en afstand på 50-60 cm er 

spændingsforskellen så lille, at det i praksis ikke er muligt at måle forskel i afstanden pga. 

fluktueringer og støj. Allerbedst er sensoren i området 10-40 cm. 
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4.3.3 Elektronik 

For at få den infrarøde sensor til at virke med RCX’en er det nødvendigt at bygge et lille 

print, se nedenstående Figur 12: 

 

Figur 12: Kredsløb til infrarød sensor 

Kassen til højre er den del af systemet, der beskrives nærmere her. Den venstre del er 

strømforsyningen, som er beskrevet i punkt 4.1. 

4.3.3.1 Problemerne 

Der var nogle små problemer med hardwaren, som gjorde, at vi var nødt til at bygge 

noget hardware selv. Herunder vil problemerne blive beskrevet og derefter løsningen. 

4.3.3.2  Problem: Overspænding 

Problemet med den sensor, som vi købte, er, at den arbejder i TTL-niveau (0 til 5 V). Det 

er det samme niveau, som ultralydssensoren også arbejder i. 

4.3.3.2.1 Løsning: Overspænding 

For at kunne bruge denne sensor er vi nødt til at bygge en strømforsyning, som laver 9 V 

om til 5 V. Se mere omkring dette i punkt 4.1. 

4.3.3.2.2 Problem: Interface-problemer 

Udgangen af IR-sensor-modulets impedans (modstand) er ikke specificeret fra Sharp’s 

side. Dokumentationen på denne del af sensoren var meget mangelfuld og det krævede 

lidt ”fantasi” for at gennemskue problemet og løsningen. Vi er gået ud fra, at modstanden 

på sensoren ikke har været lav nok til at påvirke RCX’en. Det vil sige, at dens 

udgangsimpedans har været for lav. Sammen med den pull-up-modstand, som sidder 

internt i RCX’en, har dette gjort, at en brugbar aflæsning af sensoren ikke har været 

mulig. 
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4.3.3.2.3 Løsning: Interface-problemer 

Løsningen på dette problem er printet, som ses på foregående side (Figur 12). Dette print 

gør, at vi er i stand til at læse en værdi fra sensoren. Igennem en diode-opsætning og 

efterfølgende forstærkning bliver det muligt at nedbringe modstanden på IR-modulet. 

Dette gør i sidste ende, at systemet virker. En mere detaljeret beskrivelse af dette system 

kan ses i punkt 4.3.3.3 neden for. 

4.3.3.2.4 Problem: Modsatrettet spænding 

Dette problem er meget seriøst og kan under de rigtige forhold ødelægge IR-sensoren 

fuldstændigt. Problemet er, at hvis man sætter indgangen på RCX’en aktiv, sender denne 

strøm i form af pulser i et vist interval. Senere sætter RCX’en dens udgang til at være 

indgang, hvorefter den aflæser en værdi. Dette gør, at man er i stand til at forsyne en 

aktiv sensor og aflæse en sensor på samme I/O-pin, hvilket er meget smart. 

Selvom det er smart, giver det også problemer, hvis man bruger en passiv sensor og 

pulser den som aktiv. I vores tilfælde er IR-sensoren passiv. Den bliver betragtet som 

passiv, selvom den er aktiv, da RCX’en ikke forsyner sensoren med strøm. IR-modulet får 

strøm eksternt og kan på den måde betragtes som passiv af RCX’en. Hvis man, som 

programmør, bruger en indgang som aktiv, vil RCX-systemet begynde at pulse med jævne 

mellemrum. Dette er yderst skadeligt for IR-modulet, da den også sender spænding. Det 

vil sige, at man har to enheder, der på samme tid sender spænding og det er meget 

skadeligt for både RCX’ens udgang og IR-modulets udgang. 

4.3.3.2.5  Løsning: Modsatrettet spænding 

Løsningen her er igen vores print, som er lavet. Se Figur 12. D1, D2, D3 og D4 sørger for, 

at hvis RCX’en skulle finde på at sende spænding ud, så blokerer dioderne for dette. En 

diodes primære opgave er at blokere for strømmen i én retning og tillade strømmen at 

løbe den anden vej. På den måde sikrer vi os, at der ikke sker noget med nogen af de to 

moduler. 

4.3.3.3 IR-modul-interface 

Problemet med dioderne, D1, D2, D3 og D4 er, at de alle har en diodeovergangsspænding. 

Denne spænding er typisk på 0.7 V for hver diode. Havde vi bare sat dioderne ind, havde 

vi ikke målt nogen brugbar spænding, da dioderne havde opslugt al den strøm, der ville 

blive sendt fra modulet. Derfor har vi implementeret en forstærkning, som forstærker 

signalet op, så man kompenserer for diodeovergangspændingen. På den måde kan vi 

aflæse en brugbar værdi, men denne værdi vil ikke stemme overens med manualens 

værdier på sensoren. Grunden til det er, at pga. forstærkningen vil der være en lille 

afvigelse på den spænding, som rent faktisk kommer ud af IR-modulet, og den spænding, 

som RCX’en måler. Karakteristikken vil dog være den samme uanset forstærkningen. 
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4.3.4 Programmering 

4.3.4.1 Måling af afstand 

Som nævnt er denne sensor yderst simpel at aflæse, idet den blot afleverer en 

spændingsværdi som udtryk for afstanden. Derfor ser koden principiel således ud: 
void _start(void) 

{   

  ... 

   

  while (Running) 

  { 

    uint16 value = Port2Raw(); 

    ... 

  } 

} 

 

Som sagt kan der ses et eksempel på brug af den infrarøde sensor i Appendiks C. 
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5 Konklusion 
Lyssensorerne (både passive og aktive) er i praksis ubrugelige til afstandsmåling ud over 

ganske få cm (eller måske endda mm). Derimod er både ultralyd og infrarød meget 

velegnet. De har forskellige fordele og ulemper, bl.a.: 

 

Ultralyd: 

 Fordele: 

 Stor rækkevidde (3 cm – 3 m) 

 Lineær sammenhæng mellem pulslængde og afstand 

 Ulemper: 

 Tidskritisk aflæsning 

 

Infrarød: 

 Fordele: 

 Nem aflæsning på RCX grundet det varierende spændingsniveau (ingen 

tidskritisk måling) 

 Ulemper: 

 Mindre rækkevidde (10 – 80 cm), dog kan der kun måles ca. 10-50 cm. 

 Ulineær sammenhæng mellem pulslængde og afstand 

 

Alt i alt er begge sensorer vældig gode på hver sit felt. Hvad man vil bruge afhænger 

således af, hvad man har brug for. 

 

Det har været særdeles spændende at arbejde med et større projekt over længere tid. 

Ikke mindst har det været lærerigt at arbejde med forskellige teknologier, hvor der udover 

elektronikken har været behov for at gå i dybden med udvalgte programmeringsaspekter 

(mere specifikt hardwaretimeren og A/D-konverteringen). 
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8 Appendiks A 
Sonic.h: 

/* 

 * File containing neccesary functionality for the sonic sensor (SRF04). 

 */ 

 

#include "Timers.h" 

#include "Math.h" 

 

#ifndef   Sonic_H_DEFINED 

#define   Sonic_H_DEFINED 

 

#define PORTA 1 

#define PORTB 2 

#define PORTC 3 

#define ON 1 

#define BRAKE 3 

 

#define WSCR *((volatile byte*)0xffc2) // H8 manual page 76 + 79/80 

 

#define SONIC_LIMIT 100 // Minimum voltage level that should be 

registered  

                           from the sensor upon a received echo 

 

/* 

 * Another implementation of the A/D conversion function, using fast  
 * conversion (max 134 states) instead of slow conversion (max 266 states) 

 * 

 * Port 1 is AN2 

 * Port 2 is AN1 

 * Port 3 is AN0 

 */ 

int16 convertADChannelFast(byte pin) 

{  

  /* 

    H8 manual page 197 ff. 

 
    Bit  Name                  Abbrev.      Meaning 

    7      A/D End Flag           ADF        should be cleared by program on end of  

                                                conversion, set by converter to signal end  

                                                of conversion 

    6      A/D End Interrupt Enable ADIE        0: interrupt disabled; 1: interrupt enabled  

    5      A/D Start           ADST        0: conversion stopped; 1: start conversion  

    4      Scan Mode           SCAN        0: single mode; 1: scan mode  

    3      Clock Select           CKS         0: slow conversion; 1: fast conversion  

    2 to 0 Channel Select           CH2 to CH0  Selects channel(s) 

  */ 
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  uint16 ADvalue; 

 

  /* Select AD channel given by the value of pin,  

     all other bits are cleared, i.e. 

     clear end flag, disable interrupts, use single  

     conversion mode and conversion time  = 134 states (maximum) 

  */ 

  ADCSR  = pin;   

 

  /* switch to fast conversion  

     bit 3:  0: slow conversion; 1: fast conversion */ 

  ADCSR |= bit3;   

 

  /* Start conversion */ 

  ADCSR |= bit5; 

 

  /* Wait for end of conversion (ADCSR bit 7 = 1) */ 

  while (!(ADCSR & bit7)); 

 

  /* Clear end of conversion flag (set ADCSR bit 7 = 1) */ 

  ADCSR &= ~bit7; 

 

  switch (pin)  

  { 

    case 0:  ADvalue = ADDRA; break; 

    case 1:  ADvalue = ADDRB; break; 

    case 2:  ADvalue = ADDRC; break; 

    case 3:  ADvalue = ADDRD; break; 

    case 4:  ADvalue = ADDRA; break; 

    case 5:  ADvalue = ADDRB; break; 

    case 6:  ADvalue = ADDRC; break; 

    case 7:  ADvalue = ADDRD; break; 

 

    default: ADvalue = 0;   

  } 

 

  /* Shift the 10 bit value to an integer in [0..1023] */ 

  return (ADvalue >> 6); 

} 

 

/* 

 * Pause function to make a busy pause for about 1 us 

 * 

 * 10 us is approximately 6.6 "cycles" (1 ms = 660 "cycles") 

 */ 

void busyPauseMicroSecond(uint16 us) 

{ 
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  uint16 i; 

 

  while (us > 0) 

  { 

    for (i=0; i<1; i++) // Spends about 1 us 

    { 

      //spend some time 

      us--; 

    } 

  } 

} 

 

/* 

 * Initializes the "Free Running Timer" 

 */ 

void initSonic() 

{ 

  FRT_TIER = 0;    // Disable interrupts 

  FRT_TCSR = 0;    // FRC not cleared at compare-match 

  FRT_TCR  = 0;    // Time between ticks is 1/8 usec 

 

  FRT_TCR |= bit0; // FRT_CKS0 = 1 => øP/8 internal clock source 

   

  WSCR |= bit5;    // CKDBL = 1 => The system clock (ø) is divided by two 

                   // and supplied as the clock (øP) for supporting  

                   // modules. (H8 manual page 79/80) 

} 

 

/* 

 * Pulses a sonic sensor. 

 * See timing diagram in the SRF04 data sheet. 

 */ 

void pulseSonic() 

{ 

  PortB(ON); 

  busyPauseMicroSecond(7); 

  PortB(BRAKE); 

} 

 

/* 

 * Make a distance measurement using sonic. 

 * Notice that this function does not return until the pulse returns to  

 * the sensor. This means that if the sensor is not correctly mounted on  

 * RCX, the while loop is never terminated... 

 */ 

uint16 readSonic() 

{ 
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  uint16 count = 0; 

 

  pulseSonic(); 

 

  while (convertADChannelFast(AN0) < SONIC_LIMIT) 

  {;} // Wait for pulse to return 

 

  FRT_FRC = 0; // Reset counter 

 

  while (convertADChannelFast(AN0) >= SONIC_LIMIT) 

  { 

  } // While pulse is active... 

 

  count = FRT_FRC; // Read counter 

   

  //BusyPauseMS(50); // Wait for ghost pulses to die! 

   

  return count; 

} 

 

#endif /* Sonic_H_DEFINED */ 
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9 Appendiks B 
PersonFollowerSonic.c: 

/** 

 * Person follower using sonic sensor. 

 */ 

#include "RCX_String.h" 

#include "RCX_Control.h" 

#include "H8.h"  

#include "LCD.h" 

#include "Buttons.h" 

#include "Sonic.h" 

#include "MotorControl.h" 

 

#define THRESHOLD_CLOSE 2139 // About 30 cm 

#define THRESHOLD_FAR   4156 // About 70 cm 

 

void _start(void)  

{ 

 ButtonsInit(); 

   initSonic(); 

 

 while (!Running) 

 { 

   lcd_show_int16(Port3Raw()); 

   BusyPauseMS(300); 

 } 

 while (Running) 

 { 

    uint16 ticks = readSonic(); 

    lcd_show_int16(idiv(ticks, 100)); 

 

  if (ticks > THRESHOLD_CLOSE && ticks < THRESHOLD_FAR) 

  { 

    stop(300); 

  } 

  else if (ticks <= THRESHOLD_CLOSE) 

  { 

    backward(10); 

  } 

    else if (ticks >= THRESHOLD_FAR) 

    { 

      forward(10); 

    } 

 } 

 RCX_Reset(); 

} 
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10 Appendiks C 
PersonFollowerIR.c: 

/** 

 * Person follower using infrared sensor. 

 */ 

 

#include "RCX_String.h" 

#include "RCX_Control.h" 

#include "H8.h"  

#include "LCD.h" 

#include "Buttons.h" 

#include "MotorControl.h" 

 

#define THRESHOLD_CLOSE 470 // About 30 cm 

#define THRESHOLD_FAR   410 // About 55 cm 

 

void _start(void)  

{ 

 ButtonsInit(); 

 

 while (!Running) 

 { 

   lcd_show_int16(Port2Raw()); 

   BusyPauseMS(300); 

 } 

 while (Running) 

 { 

    int value = Port2Raw(); 

    lcd_show_int16(value); 

 

  if (value > THRESHOLD_CLOSE && value < THRESHOLD_FAR) 

  { 

    stop(300); 

  } 

  else if (value >= THRESHOLD_CLOSE) 

  { 

    backward(10); 

  } 

    else if (value <= THRESHOLD_FAR) 

    { 

      forward(10); 

    } 

 } 

 

 RCX_Reset(); 

} 


