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1. Inledning. 
 

 
Fig. 1.1 Roboten i detta projekt 

 
Målet med projektet är att konstruera och programmera en robot som går att styra från 
en dator men det skall även finnas en hinderhanterande funktion som gör att roboten kan 
åka runt hinder av sig själv. 
 

 
Fig. 1.2 Hur det är tänkt att roboten ska åka runt hindret 

 
Roboten är en enkel konstruktion där antalet komponenter och funktioner hålls nere till 
ett minimum. En trehjuling valdes då det är den enklaste konstruktionen. 
Kommunikationen mellan roboten och datorn hålls också så enkel som möjligt. 
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2. Val av hårdvara. 
Vid val av hårdvara ska alla delar uppfylla följande krav: 
• Roboten byggs i block och varje block har en given uppgift 
• Alla komponenter ska vara standardkomponenter som är väldokumenterade 
• Alla block ska ha en tydligt definierad in- och utsignal 
• Inget block får belasta något annat, om någon del är effektkrävande (t.ex. motorerna) 

ska det finnas ett buffertsteg mellan blocken 
 
De separata hårdvarublocken som valdes: 
Datorkommunikation: Velleman k8055 USB-experimentkort 
Styrsystem: XESS XSA-50 FPGA kort 
Motor: Parallax servomotor med kontinuerlig rotation 
Optisksensor: Parallax optisk sensor 
 
För att veta vilken hårdvara som behövs och vilka delar som kommunicerar med 
varandra finns ett flödesschema. När en del valts skrivs dess namn in i flödesschemat (se 
fig. 2.1). 
 

 
Fig. 2.1 Flödesschema för robotkonstruktionen 

 
För att de olika delarna ska fungera ihop kan förstärkarsteg eller ett buffertsteg behövas. 
De olika delarna beskrivs utförligare i kapitel 3. 
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3. Beskrivning av hårdvaran 
Kommunikationen mellan de olika delarna är digital och parallell eftersom enkelhet eftersträvas. 
För att kommunikationen mellan blocken skall fungera kopplas de olika delarna till en gemensam 
jordpunkt och en gemensam standard för vad som är 1 och vad som är 0 valdes. 
Den vanligaste standarden är den s.k. TTL-standarden och eftersom alla delar kan hantera denna 
standard används den. Enligt denna standard är en logisk 1a en spänning mellan 2,4V - 5V och 
en logisk 0a en spänning mellan 0V – 0,5V. 
 

3.1 Styrsystem. 
Normalt används PIC-processorer för att styra robotar men i detta projekt används en FPGA. 
Vanliga processorer måste utföra kommandon seriellt och kan bara utföra en uppgift i taget, så 
den måste läsa ett värde i taget från sensorerna och kan inte styra motorerna samtidigt som den 
tar emot data från datorn. En FPGA är däremot ett programmerbart logiknät och kan därmed 
utföra flera uppgifter samtidigt. Det betyder att FPGA:n kan läsa data från sensorerna, styra 
motorerna och få data från datorn samtidigt. 
 
För att förenkla konstruktionen används ett färdigt kort från XESS kallat XSA-50 där den 
intressanta hårdvaran på kortet är en Spartan II FPGA, en XC9572XL CPLD och en Dallas 
DS1075 programmerbar oscillator (jag kallar detta kort för FPGA:n i rapporten). 
Kortet programmeras via datorns parallellport och koden laddas till FPGA:n med programmet 
Xstools från XESS som följde med FPGA:n. Det gjorde även programpaketet WebPack 6.1 från 
Xilinx som används för att skriva VHDL-koden. 
FPGA:n kommunicerar med omvärlden genom ett antal I/O-portar. Portarna följer CMOS 
standarden för logik (+3.3V = 1 och 0V = 0) men TTL-standarden fungerar också. 
Ingen dokumenterad maxström för kortets portar hittades. Därför valdes en maxström på 10mA. 
Troligen klarar FPGA:n en mycket större ström men 10mA känns som en säker nivå. 

3.2 Datorkommunikation 
Kommunikationen mellan datorn och FPGA:n sköts via ett experimentkort från Velleman kallat 
k8055 USB Experiment Card (kallas USB-kortet i rapporten). Kortet har 8st digitala utgångar, 
5st digitala ingångar, 4st analoga utgångar och 2st analoga ingångar. I detta projekt används 
enbart de digitala in- och utgångarna. För att få kommunikationen från USB-kortet till FPGA:n 
att fungera måste det finnas ett förstärkarsteg inkopplat mellan korten då USB-kortet har +0,6V 
som en logisk 1a. Figur 3.1 visar hur förstärkarsteget ser ut. 

 

 
Fig. 3.1 Förstärkarsteget mellan USB-kortet och FPGA:n 

 
Det är viktigt att notera att förstärkarsteget inverterar signalen från USB-kortet. Detta hanteras i 
programkoden för FPGA:n. Kommunikationen från FPGA:n till USB-kortet är dock mycket 
enklare. FPGA:ns portar är högohmiga och därmed går det att koppla en tråd direkt från FPGA:n 
till USB-kortet. 
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3.3 Servomotorerna 
De två motorerna som används är servomotorer för hobbybruk. Det som skiljer dessa från 
vanliga hobbymotorer är att de kan rotera 360° mot normala 180°. 
Motorerna styrs via ett pulståg och genom att modulera pulslängden kan man få motorerna att 
rotera framåt och bakåt. Det finns även en centeringssignal som får motorn att stanna och ställa 
sig i ett givet läge. 
 

 
Fig. 3.2 Formen på centreringssignalen 

 
De tre olika signalerna som kan sändas till motorn är 
• Centrering, signalen är hög i 1,5ms och låg i 20ms 
• Framåt, signalen är hög i 1ms och låg i 20ms 
• Bakåt, signalen är hög i 2ms och låg i 20ms 
 
Motorns rotationshastighet påverkas av hur nära den höga signalen är någon av maxtiderna (1ms 
eller 2ms) och tiden som signalen är låg kan variera mellan 20ms till 40ms utan att motorns 
prestanda påverkas. Detta ger ett visst svängrum i koden som styr motorerna. 
 

3.4 Sensorerna 
Roboten använder optiska sensorer där en IR-LED sänder ut en ljussignal och om den studsar 
mot ett objekt kommer en mottagare att känna av signalen. 

 

 
Fig. 3.3 Sändarens ljus (undre) studsar mot objektet och träffar mottagaren 

 
Ett problem med att använda optiska sensorer är att det finns många störningskällor, t.ex. lampor. 
Sensorerna hanterar dessa problem på två sätt 
• Sensorerna använder infrarött ljus med en våglängd på 940nm och eftersom de flesta 

ljuskällor använder synligt ljus minskar störningarna från t.ex. lampor och TV-apparater. 
 
• Ljuset från sändaren har en frekvens på 38kHz och mottagaren är konstruerad för att reagera 

på ljus med en frekvens på just 38kHz. 
 
Dessa åtgärder minskar påverkan från de externa störningskällorna, men några tester visade att 
mottagaren fortfarande kunde påverkas lite av t.ex. halogenlampor med dimmer. 
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Sändaren är baserad på en 555-timerkrets och är konstruerad att sända en utsignal på ca 38kHz. 
 

 
Fig. 3.4 Kopplingsschemat för sändaren 

 
Figur 3.4 visar hur sändaren är kopplad där följande komponentvärden gäller 
R1 = 1,6kΩ 

R2 = 1kΩ 

R3 = R4 = R5 = R6 = 220Ω 

C1 = 0,01µF 
 

R1, R2 och C1 bestäms av formeln 
121 )2(

38,1
CRR

f
+

=  och de andra resistorerna är till för att 

begränsa strömmen genom lysdioderna. 
 

3.5 Spänningskällan 
Roboten använder en batterieleminator som spänningskälla då det var osäkert i början av 
projektet hur mycket ström som roboten skulle kräva. När sedan strömförbrukningen blev 
fastställd gick det att ersätta batterieleminatorn med batterier. 
Då de olika blocken i roboten kräver olika spänningar används spänningsregulatorer för att dela 
upp spänningen. Regulatorerna är av typ 7809 och 7805 och ger en fast spänning på +9V och 
+5V. 

 

 
Fig. 3.5 Spänningsregulatorn 

 
Roboten kräver en ström på ca 600mA och att inspänningen är minst 10V. 
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4. Konstruktion 
En mycket viktig del i konstruktionen är själva robotkroppen tillsammans med hjul och axlar. 
Kroppen består av en skiva från ett laminatgolv medan axlar, hjul och drivrem kommer ifrån en 
Meccanolåda. 

 

 
Fig. 4.1 Roboten sedd från sidan 

 
Roboten lutar lite bakåt för att förskjuta tyngdpunkten mot dess bakhjul och därmed ge en bättre 
stabilitet. 
 

 
Fig. 4.2 Robotens bakaxel och bakhjul 

 
 
Robotens olika delar är relativt enkla att koppla samman (rent fysiskt), någon mer noggrann 
beskrivning behövs inte (blocken blev placerade där de fick plats). Det stora problemet var att 
programmera datorn och FPGA:n. 
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Koden består av två delar. 
1:a delen är den kod som krävs för att få roboten att fungera. Den kod som får motorerna att 
rotera och som hanterar grundläggande kommunikation mellan USB-kortet och FPGA:n. 
 
2:a delen är den kod som styr roboten. Den kod som översätter kommandon från datorn till 
handling och som styr roboten runt hindret. 
 
Detta kapitel (kapitel 4) beskriver den 1:a delen av koden och kapitel 5 beskriver den 2:a delen. 

4.1 Programmering av FPGA:n 
FPGA:n programmeras med VHDL-kod i block som sköter olika funktioner, t.ex. sköter ett 
block kommunikationen med datorn och ett annat block styr motorerna. De olika blocken 
kopplas samman med hjälp av en schemaeditor från Xilinx. Schemaeditorn är uppbyggd på ett 
ganska vanligt sätt och påminner mycket om Mathworks Simulink. Blocken kopplas samman 
med linjer och editorn håller själv redan på bussbredd och liknande. 

 

 
Fig. 4.3 Ett exempel på hur ett schema i editorn kan se ut 

 
I figur 4.3 visas hur ett schema kan se ut, i detta exempel finns VHDL-koden i rektangeln kallad 
motorControl. Som inputs är int_clk från klockan och command(2:0) som är en 3 bitars 
styrsignal från datorn. Utsignaler är motor1 och motor2 som är styrsignaler till motorerna. 
Triangeln i bilden är en buffert kallad IBUFG, den möjliggör kommunikation mellan klockan på 
kortet och FPGAn. Editorn används för att manipulera insignaler från datorn. Det är i editorn 
som den inverterande förstärkaren mellan USB-kortet och FPGA:n kompenseras bort. 
 
Figur 4.4 visar de olika delarna som används i detta projekt. 

 
 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 
 

Fig. 4.4 De olika delarna som används i schemaeditorn 
(a) är en input, (b) är en output, (c) är en inverterare och (d) är en buffert 
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4.2 Programmering av USB-kortet 
Eftersom USB-kortet är en byggsats följde det med ett antal olika drivrutiner som gör det möjligt 
att använda flera olika programmeringsspråk. I detta projekt används Visual Basic då det är ett 
språk som jag har arbetat med förut. Det är ett enkelt programmeringsspråk och det går väldigt 
snabbt att skriva program med. 
I appendix B2 finns koden till det Visual Basic-program som används för att kommunicera med 
roboten. 
 
Kommunikationen mellan dator och robot är parallell och 8 bitar bred. Databitarna används 
enligt tabell 4.1 
 
Tabell 4.1 Databitar mellan USB-kort och FPGA 

d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 
Enable Riktningsdata Tid data 

 
Enablebiten berättar för FPGA:n att den skall läsa in data från USB-kortet. Riktningsdatan 
berättar för roboten om den skall åka framåt/bakåt eller svänga och tidsdatan berättar för roboten 
hur länge den skall åka framåt. Om man vill svänga används tidsdatan för att berätta hur mycket 
roboten skall svänga. 
 
För att få kommunikationen mellan datorn och roboten att fungera måste signalen inverteras för 
att kompensera den inverterande förstärkaren. Figur 4.5 visar hur datorn och FPGA:n kopplas 
ihop i schemaeditorn 

 

 
Fig. 4.5 Exempel på hur datorn och FPGA:n kopplas samman 
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4.3 Styrsignaler till servomotorerna 
För att skapa pulståget som servomotorerna behöver används klockan som finns på FPGA-kortet. 
Klockan är en Dallas DS1075 programmable oscillator och dess frekvens kan ställas in till 
värden mellan 100MHz och 48,7kHz. 
Pulståget som motorerna behöver har en ojämn fördelning mellan hög nivå (1ms eller 2ms) och 
låg nivå (20ms till 40ms). För att skapa pulståget används en räknevariabel. Variabeln ökar sitt 
värde med 1 varje millisekund och när den når sitt maxvärde (som är 32) slår den om till noll 
igen. Genom att ha en hög signal till motorn då räknaren har värdet 1 (och 2 om man vill åka 
bakåt) för att sedan under de resterande värdena ha en låg utsignal kan ett lämpligt pulståg 
genereras. 
Problemet är dock att den lägsta frekvensen som DS1075 klockan kan generera är 48,7kHz. 
Detta åtgärdas genom att koppla en biträknare mellan DS1075 klockan och programkoden. 
Biträknaren räknar pulser från klockan när räknaren når sitt max värde kommer den att slå om till 
noll igen (overflow). Därmed kommer MSB att växla värde med ett jämt intervall. Genom att 
använda biträknarens MSB-värde kan man skapa en klocka med valfri frekvens. Appendix A1 
innehåller ett räkneexempel på hur man beräknar en lämplig räknare och appendix B1 innehåller 
den VHDL-kod som används för att få motorn att rotera. Värt att notera är också att det krävs 
viss kalibrering av motorn innan den fungerar som tänkt. 

4.4 Sensorer 
Sensorerna fungerar som strömbrytare. Om inget objekt är framför sensorn är strömbrytaren 
öppen. Om ett objekt hamnar framför en sensor är strömbrytaren stängd. Kopplingen mellan 
sensorerna och FPGA:n är väldigt direkt. Sensormottagarens utgång är direktkopplad till en I/O-
port på FPGA:n. 

 

 
Fig. 4.6 Sensorplaceringen på roboten (sedd uppifrån) 

 
Figur 5.4 visar hur sensorerna (de grå rektanglarna) är placerade på roboten, pilarna visar åt 
vilket håll sensorerna är riktade. I figur 4.6 är robotens framriktning uppåt. 
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5. Robotens styrsystem 
 
Robotens styrsystem hanterar data roboten får från omvärlden och omvandlar informationen till 
något som motorernas styrprogram motorControl kan förstå. 
Eftersom roboten är baserad på en FPGA behöver den inte känna av sensorerna och datorn med 
jämna mellanrum utan när något sker kommer FPGA:n att reagera direkt. Då en FPGA används 
måste styrsystemet gå att beskriva som en tillståndsmaskin.  
Signaler från sensorerna prioriteras högre än kommandon från datorn. Om roboten får ett 
kommando från datorn att åka framåt och samtidigt visar sensorerna att det finns ett hinder 
framför den kommer roboten först att försöka åka runt hindret för att sedan tolka kommandot 
från datorn. Roboten kommer inte ihåg kommandon från datorn. Om användaren ger ett nytt 
kommando under tiden som den åker runt ett hinder kommer bara det nya kommandot att utföras 
och det gamla kommandot (som fanns innan roboten började åka runt hindret) kommer att 
glömmas bort. 
 
Figur 5.1 visar hur de olika programblocken är sammankopplade. De olika blockens kod finns i 
appendix C. 

 

 
Fig. 5.1 Blockschema för VHDL-koden 

 
En fördel med att arbeta med programblock är att koden blir enkel att konstruera och felsöka. När 
koden utvecklades konstruerades ett block i taget och roboten testades och felsöktes noggrant 
innan ett nytt block lades till. 
Det viktigaste programblocket är blocket master. Detta block får styrdata från både datorn och 
hinderHantering och bestämmer om roboten skall börja åka runt ett hinder eller om den ska 
utföra kommandon från datorn. Detta block omvandlar även data från hinderhantering och dator 
till kommandon som motorControl kan utföra. 
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5.1 Datorstyrning 
Vid normal gång (då inget hinder finns i vägen) får dataCom information från datorn och 
mottagen data delas upp i två delar som sedan skickas vidare till programblocket master. 
run(2:0) innehåller styrdata och enablebiten, om enablebiten är 0 kommer de två andra bitarna 
(och tid(4:0)) att ignoreras. tid(4:0) innehåller information om hur länge roboten ska åka framåt 
eller hur mycket den skall svänga. 
När roboten skall åka framåt en given tid säger master till motorControl att åka framåt och börjar 
sedan räkna pulser från den interna klockan. Om man vill åka framåt i 10sekunder kommer 
master att räkna upp till 10000 (eftersom varje puls från klockan tar 1ms).  
Samma metod används då roboten svänger. Tester visade att om man låter motorn till framhjulet 
rotera under 32ms kommer framhjulet i en bra vinkel för att svänga roboten. Efter att framhjulet 
har roterat klart driver bakhjulen roboten framåt tills dess att roboten har svängt så mycket som 
användaren vill. Därefter roteras framhjulet tillbaka så att det står riktat framåt igen. 
 

5.2 Hinderhantering 
När roboten stöter på ett hinder används blocket hinderHantering. Blocket aktiveras av 
sensorerna på robotens framsida och skickar då signaler till master. hinderHantering sänder 
samma typ av signaler till master som dataCom fast riktning och tider är bestämda på förväg. 
Figur 5.2 visar hur det är tänkt att roboten skall åka runt hindret och eftersom detta är en seriell 
händelse används en tillståndsmaskin. 

 

 
Fig. 5.2 Hur det är tänkt att roboten skall åka runt ett hinder 

 
När roboten upptäcker ett hinder (läge 1 i fig. 5.2) kommer den att undersöka på vilken sida som 
hindret finns på. Om bara vänster sensor ”ser” hindret svänger roboten till höger och motsvarade 
för den andra sensorn. Om båda sensorerna ”ser” hindret kommer roboten att svänga vänster (det 
blev bestämt för att den ska svänga åt något håll). 
När roboten har svängt kommer den att åka framåt tills dess att sidosensorn känner att hindret är 
borta (läge 2 i fig. 5.2). Roboten svänger igen (läge 3 i fig. 5.2) och återigen åker den framåt tills 
dess att sidosensorn känner att hindret försvinner.  
För att veta hur långt roboten skall åka för att komma tillbaka till samma linje igen (läge 4 i fig. 
5.2) har roboten en inbyggd timer. När roboten åker längs sidan av hindret för första gången 
(läge 2 i fig. 5.2) räknar denna timer upp och när den åker tillbaka på andra sidan (läge 4 i fig. 
5.2) åker den framåt tills räknaren är tillbaka på noll igen. Efter det svänger roboten igen och 
hindret är passerat. 
I appendix A3 finns bolldiagrammet för styrsystemet 
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6. Slutsatser 
 

6.1 Problem 
Under projektets gång uppstod det problem som ofta var av relativt enkel karaktär men några 
saker var såpass stora att de tvingade fram vissa förändringar i konstruktionen. 
 
Ett enkelt problem som tvingade fram en mindre justering i konstruktionen var robotens axlar 
och hjul. När roboten åker på vissa underlag (t.ex. trasmattor) blir friktionen mellan robotens hjul 
och underlaget så stor att remmen som sitter mellan motorn och axeln slirade och när roboten 
åker på ett underlag med låg friktion (t.ex. en bordskiva) slirar hjulen. Detta gör att det blir svårt 
att åka framåt en given sträcka. Detta löstes genom att låta roboten åka framåt under en given tid 
istället. Troligen hade problemet med slirande drivrem gått att lösa genom att byta ut remmen 
mot kugghjul. 
Ett liknande problem finns för framhjulet. Roboten har svårt att svänga skarpt på både underlag 
med hög friktion och låg friktion. Lösningen var att använda en större svängradie. Detta problem 
borde även gå att lösa med bättre hjul. 
 
De optiska sensorerna ville aldrig fungera på ett riktigt tillfredställande sätt. Tidiga 
konstruktioner reagerade visserligen på objekt men spänningsfallet från sensorn var väldigt 
svagt. Tanken var då att använda en schmittrigger för att förstärka signalen. Efter ett tag 
fungerade dock inte sensorerna alls. Vidare undersökningar av detta problem behövs. Under test 
av VHDL-koden användes tryckknappar för att simulera sensorerna. 
 
Den uppstod även problem med FPGA:n. Det verkar som om det blev en kortslutning vid en av 
motorerna och det gjorde att de båda I/O-portarna som styr motorerna skadades. Det hela 
upptäcktes då motorerna vägrade att rotera förutom då jag råkade lägga fingret på motorns 
styrkabel. Detta problem uppstod dock väldigt sent i projektet (när alla kopplingstrådar skulle 
snyggas till) och påverkade inte resultatet. 
 

6.2 Resultat 
Att få roboten att åka framåt/bakåt och att svänga var relativt enkelt och det var (som förväntat) 
ganska komplicerat att få roboten att åka runt hinder. Den färdiga roboten fungerade dock 
tillfredställande. 
 
Att använda en FPGA var både positivt och negativt. FPGA:n är ganska enkel att programmera 
och att inte göra allt seriellt var ibland ganska användbart. All kod som skrivs till FPGA:n måste 
gå att omvandla till ett logiknät och det betyder att om någon funktion ska vara seriell måste den 
gå att bygga den som en tillståndsmaskin. Detta kan skapa vissa problem då man måste tänka 
annorlunda än om man hade jobbat med t.ex. en PIC-processor. 
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7. Källor 
 
Böcker 
”VHDL för konstruktion” av Stefan Sjöholm och Lennart Lindh 
 
Internet-resurser 
 
USB-Kort 
Velleman: http://www.velleman.be
USB-kortet k8055: http://www.velleman.be/common/product.aspx?lan=1&id=351346
 
Sensor och servomotorer 
Parallax: http://www.parallax.com
Servomotor: http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=900-00008
 
Information om servomotorerna hämtades från “Robotics with the BoeBot Text v2.2”: 
http://www.parallax.com/dl/docs/books/edu/Roboticsv2_2.pdf
 
Information om sensorerna hämtades från “SumoBot Manual”: 
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/robo/sumobotman.pdf
 
FPGA-kort
XESS: http://xess.com/
XESS XSA-50 kortet: http://www.xess.com/prod027.php3
XSA-50 Board Manual: http://www.xess.com/manuals/xsa-manual-v1_2.pdf
Introduction to WebPACK 6.1: http://www.xess.com/appnotes/webpack-6_1-xsa.pdf
 
Komponenter köptes från 
USB-kort: Kjell & Company, http://www.kjell.com/ 
Servo och sensormottagare: Robotshop.se, http://www.robotshop.se/
FPGA: XESS, http://www.xess.com
Övriga komponenter: ELFA, http://www.elfa.se/
 

http://www.velleman.be/
http://www.velleman.be/common/product.aspx?lan=1&id=351346
http://www.parallax.com/
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=900-00008
http://www.parallax.com/dl/docs/books/edu/Roboticsv2_2.pdf
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/robo/sumobotman.pdf
http://xess.com/
http://www.xess.com/prod027.php3
http://www.xess.com/manuals/xsa-manual-v1_2.pdf
http://www.xess.com/appnotes/webpack-6_1-xsa.pdf
http://www.kjell.com/
http://www.robotshop.se/
http://www.xess.com/
http://www.elfa.se/
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Appendix A1 – Biträknaren som sänker frekvensen 
Om man har en oscillator med en hög frekvens, och man behöver flera olika, lägre, frekvenser kan 
man använda en binärräknare. Genom att utnyttja att räknaren ställs till noll vid overflow kan man 
säga att räknaren räknar till max vid ett jämt tidsintervall (eller frekvens). Och därmed sätts 
räknarens högsta bit (MSB) som output frekvens. 
 
Men hur skall man beräkna antalet bitar? 
 
Säg att man har följande pseudo VHDL-kod för räknaren: 
..... 
signal clk in: std_logic -- Input från en oscillator 
signal cnt out: std_logic_vector(b downto 0) -- Räknare för att minska frekvens 
begin 
 
procedure(clk) 
 
begin 
 
if clk'event and clk = '0' then 
 cnt = cnt + 1; 
end if; 
 
end procedure; 
..... 

 
Det går att räkna fram att räknaren cnt med b antal bitar kommer att växla värde på MSB var t:e 
sekund enligt: 
 

f
t

b2
= (1) 

 
där f är oscillatorns frekvens (hur ofta clk ändrar värde). 
Om man kallar den önskade (lägre) frekvensen för ft så kan man beräkna den tid det tar för MSB att 
ändra värde enligt: 
 

tt=
1
f

t
(2) 

 
Man kan nu omvandla (1) så att b är önskad variabel enligt: 
 

2log
)log(2 ft

f
t t

b

t
×

== (3) 

 
där f är oscillatorns frekvens och tt beräknas från (2)
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Appendix A2 – FPGA:ns pins och dess anslutningar 
 

FPGA I/O Pins 
Pin Nr I/O Variabel Pin Beskrivning 

12 Output DatorUt(0) VGA Pin 
19 Output DatorUt(1) VGA Pin 
21 Output DatorUt(2) VGA Pin 
23 Output DatorUt(3) VGA Pin 
26 Output DatorUt(4) VGA Pin 
93 Output Motor1 PS/2 Pin 
94 Output Motor2 PS/2 Pin 
15 Input Sensor1 Global Clock Pin 
18 Input Sensor2 Global Clock Pin 
77 Input Sensor3 Free Pin 
78 Input DatorIn(0) Free Pin 
79 Input DatorIn(1) Free Pin 
80 Input DatorIn(2) Free Pin 
83 Input DatorIn(3) Free Pin 
84 Input DatorIn(4) Free Pin 
85 Input DatorIn(5) Free Pin 
86 Input DatorIn(6) Free Pin 
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Appendix A3 – Bolldiagram för styrsystemet 
 

 
Figur A.1 Bolldiagramet för tillståndsmaskinen
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Appendix B1 – Den VHDL-kod som används för att få en motor att snurra 
 
Exempelkoden använder en input, clk, som är klocksignalen från oscillatorn på FPGA-kortet och 
motor1 är signalen till motorn. 
Programmet sänker frekvensen på clk via process(clk) med hjälp av biträknaren cnt.  
process(dummy) använder biträknaren i för att skapa en bra utsignal. 
 
 
entity motorControl is 
    Port ( clk : in std_logic; 
           motor1 : out std_logic); 
end motorControl; 
 
architecture Behavioral of motorControl is 
signal cnt: std_logic_vector (8 downto 0); 
signal i: std_logic_vector (4 downto 0); 
signal dummy: std_logic; 
begin 
 
process(clk) 
begin 
 if clk'event and clk='0' then 
  cnt <= cnt + 1; 
 end if; 
 dummy <= cnt(8); 
end process; 
 
process(dummy) 
begin 
 if dummy'event and dummy='1' then 
  i <= i + 1; 
 
  if i="00000" then 
   motor1 <= '1'; 
  else 
   motor1 <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
end Behavioral; 
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Appendix B2 – Testprogram för kommunikation mellan dator och USB-Kort 
Detta är ett enkelt litet program som skriver till de 8 digitala utgångarna och läser från de 5 digitala 
ingångarna. 
 

 
Fig B1.1 Testprogrammets utseende 

Option Explicit 
' Read the deivers for USB-card 
Private Declare Function OpenDevice Lib "k8055d.dll" (ByVal CardAddress As Long) As Long 
Private Declare Sub CloseDevice Lib "k8055d.dll" () 
' The program will use the following functions to talk 
' with the USB-card 
Private Declare Sub ClearDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long) 
Private Declare Sub ClearAllDigital Lib "k8055d.dll" () 
Private Declare Sub SetDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long) 
Private Declare Function ReadDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long) As Boolean 
Private Declare Function ReadAllDigital Lib "k8055d.dll" () As Long 
 
Private Sub Command1_Click() 
'Connect the computer to the USB-card 
    Dim CardAdress As Long 
    Dim h As Long 
    CardAdress = 0  'Sets the adress to the card 
                    'can be 0 - 3 
                     
    h = OpenDevice(CardAdress) 'Try to connect to the card 
     
    'What happed? 
    Select Case h 
        Case 0, 1, 2, 3 'If there is connection 
            Form1.Caption = "Test(Card connected)" 
             
        Case -1 'If there is no connection 
            Form1.Caption = "Test(Card not found)" 
    End Select 
End Sub 
 
' If one of the output checkboxes are clicked on 
' the right digital output will be high 
Private Sub Output_Click(Index As Integer) 
If Output(Index).Value = 0 Then 'If checkbox(index) is clicked 
    SetDigitalChannel (Index + 1) 'Set output to 1 
Else 
    ClearDigitalChannel (Index + 1) 'Clear the output 
End If 
End Sub 
' Once a second a timer reacts and reads the 
' digital inputs on the USB-Card 
Private Sub Timer_Timer() 
CardInput(0).Value = ReadDigitalChannel(1) 
CardInput(1).Value = ReadDigitalChannel(2) 
CardInput(2).Value = ReadDigitalChannel(3) 
CardInput(3).Value = ReadDigitalChannel(4) 
CardInput(4).Value = ReadDigitalChannel(5) 
End Sub
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Appendix C1 – change_osc.vhd 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
-- Denna .vhd fil omvandlar oscillator frekvensen på FPGA:n  
-- till den den interna frekvensen på 1kHz 
-- 
-- Input:  clk     - Klocksignal från XSA-50 kort 
-- Output: int_clk - intern klocksignal på 1kHz 
 
entity change_osc is 
    Port ( clk   : in std_logic;   -- Klockan på XSA-50 Kortet 
           int_clk : out std_logic); -- Den interna klockfrekvensen som används 
          -- som används av flera .vhd filer 
end change_osc; 
 
architecture Behavioral of change_osc is 
 
signal cnt: std_logic_vector(8 downto 0); 
 
begin 
 
process(clk,cnt) 
-- Process som räknar upp en räknare (cnt) med 1  
-- vid varje puls från oscillatorn 
begin 
if clk'event and clk='0' then -- Om vi har en negativ flank 
 cnt <= cnt + 1; -- Räknar upp med 1 
end if; 
end process; 
 
int_clk <= cnt(8); -- Den interna klockan sätts 
   -- till cnt's 9e bit (MSB) 
end Behavioral; 
 



Appendix Examensarbete 7 
Johan Lichtermann 

Appendix C1 – dataCom.vhd 
-- Denna .vhd fil läser in kommandon från hinderhanteringen 
-- och från datorn och ger sedan motorerna information om 
-- hur de skall snurra 
-- 
-- Input:  datorIn - Styrsignal från datorn 
--    info    - Robotens status info från master 
-- Output: tid    - Hur länge framdrivningsmotorn skall snurra 
--    run    - Styrdata till master 
--    datorUt - Skicka datorns status till datorn 
 
entity dataCom is 
 port (  datorIn:  in std_logic_vector(7 downto 0); 
  info:   in std_logic_vector(4 downto 0); 
  tid:   out std_logic_vector(4 downto 0); 
  run:   out std_logic_vector(2 downto 0); 
  datorUt: out std_logic_vector(4 downto 0)); 
 
 
end dataCom; 
 
architecture Behavioral of dataCom is 
signal konstant: std_logic_vector(1 downto 0); 
begin 
 
konstant <= "01"; -- Denna konstant används för att omvandla 
       -- inmatad tid till ett lämpligt värde för 
       -- FPGA:n 
 
-- Läser data från datorn och delarupp 
-- den till riktning och framdrivningstid 
run <= datorIn(2 downto 0); -- Riktning 
tid <= datorIn(7 downto 3) * konstant; -- Framdrivningstid 
 
 
datorUt <= info; -- Skicka robot info till laptop 
 
end Behavioral;
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Appendix C1 – motorControl.vhd 
-- Denna .vhd fil läser in kommandon från master 
-- och ger sedan motorerna information om 
-- hur de skall snurra 
-- 
-- Input:  int_clk - den interna klocksignalen 
--     command - kommandon till motorerna 
-- Output: motor1  - styrsignal till framdrivningsmotorn 
--     motor2  - styrsignal till styrmotorn 
 
entity motorControl is 
 port (int_clk: in  std_logic; -- Internklockan 
  command: in std_logic_vector(2 downto 0); --Styrsignal 
  motor1:   out std_logic; -- framdrivning 
  motor2:   out std_logic); -- styrning 
end motorControl; 
 
architecture Behavioral of motorControl is 
signal i: std_logic_vector (4 downto 0); 
 
begin 
 
process(int_clk,command) 
-- Pins på USB-kort till command-variabel 
-- USB(1) -> command(2) 
-- USB(2) -> command(1) 
-- USB(3) -> command(0) 
begin 
if int_clk'event and int_clk='1' then 
 i <= i + 1; 
-- ------------------------------------------------------------------- 
-- Om roboten ska åka framåt 
-- USB(1) = '1', USB(2) = '0', USB = '0' 
 if command = "001" then 
  if i = "00000" then 
   motor1 <= '1'; 
   motor2 <= '0'; 
  else 
   motor1 <= '0'; 
   motor2 <= '0'; 
  end if; 
-- ------------------------------------------------------------------- 
-- Om roboten ska åka bakåt 
-- USB(1) = '1', USB(2) = '0', USB(3) = '1' 
 elsif command = "101" then 
  if i = "00000" or i = "00001" then 
   motor1 <= '1'; 
   motor2 <= '0'; 
  else 
   motor1 <= '0'; 
   motor2 <= '0'; 
  end if; 
-- ------------------------------------------------------------------- 
-- Om roboten svänger vänster 
-- USB(1) = '1', USB(2) = '1', USB(3) = '0' 
 elsif command = "011" then 
  if i = "00000" then 
   motor1 <= '0'; 
   motor2 <= '1'; 
  else 
   motor1 <= '0'; 
   motor2 <= '0'; 
  end if; 
(Forts nästa sida)
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-- ------------------------------------------------------------------- 
-- Om roboten svänger höger 
-- USB(1) = '1', USB(2) = '1', USB(3) = '1' 
 elsif command = "111" then 
  if i = "00000" or i = "00001" then 
   motor1 <= '0'; 
   motor2 <= '1'; 
  else 
   motor1 <= '0'; 
   motor2 <= '0'; 
  end if; 
-- ------------------------------------------------------------------- 
-- Annars står motorerna still 
 else 
  motor1 <= '0'; 
  motor2 <= '0'; 
 end if; 
-- ------------------------------------------------------------------- 
end if; 
end process; 
 
end Behavioral;
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Appendix C1 – master.vhd 
-- Denna .vhd fil läser in kommandon från hinderhanteringen 
-- och från datorn och ger sedan motorerna information om 
-- hur de skall snurra 
-- 
-- Input:  run     - kommando från datorn 
--    tid    - kommandot för hur länge roboten ska framdriva 
--    order   - kommando från hinderhanteringen 
--    int_clk - den interna klocksignalen 
-- Output: command - kommandon till motorerna 
 
entity master is 
 port (run: in  std_logic_vector(2 downto 0); -- Från datorn 
       tid: in std_logic_vector(4 downto 0); -- Raktfram tid 
       order: in std_logic_vector(2 downto 0); -- Från hinderhantering 
       int_clk: in std_logic;        -- Interna klockan 
       command: out std_logic_vector(2 downto 0); -- Till motorerna 
       info: out std_logic_vector(4 downto 0));-- Information 
end master; 
 
architecture Behavioral of master is 
signal j: std_logic_vector(8 downto 0); 
signal t: std_logic_vector(4 downto 0); 
signal temp_command: std_logic_vector(2 downto 0); 
signal temp_tid: std_logic_vector(4 downto 0); 
 
begin 
 
-- Denna process bestämmer om styrkommandot skall 
-- komma från datorn eller hinderhanteringen 
process(run,command) 
begin 
if order = "000" then -- Om inget hinder finns 
 temp_command <= run; -- Använd dataCom 
 temp_tid <= tid; -- Använd dataCom tid 
else 
 temp_command <= order; -- Annars används hinderHantering 
 if order = "111" or order = "011" then 
  temp_tid < = "01111"; -- Om roboten skall svänga 
 else 
  temp_tid <= "11111"; -- Om roboten skall åka framåt 
 end if; 
end if; 
end process; 
 
 
-- Denna process undersöker styrkommandot från datorn 
-- och sänder lämplig signal till motorcontrol.vhd 
process(int_clk,temp_command) 
begin 
-- Om den interna klocksignalen blir hög 
if int_clk'event and int_clk = '1' then 
 -- Om man vill att roboten skall svänga 
 -- Hjulet skall ju bara svänga en lite bit 
 -- inte snurra flera varv. 
 -- Detta sköts via timern 'j' 
 if temp_command = "111" or temp_command = "011" then --Om man vill svänga 
 -- När roboten svänger sker följande: 
 -- * Framhjulet svänger 
 -- * Roboten åker "framåt" en given sträcka 
 -- * Framhjulet snurrar tillbaka så det står rakt igen 
  
  if j >= "00011111" + "00011111" + temp_tid then -- När roboten svängt klart 
   command <= "000"; -- Stoppa robot 
   info <= "10000"; -- Rapportera att roboten har svängt klart 
   
(Forts nästa sida)



Appendix Examensarbete 11 
Johan Lichtermann 

  elsif j >= "00011111"+ temp_tid then -- Framhjulet snurrar tillbaka 
   j <= j + 1; -- Räkna upp räknare 
    
   if temp_command = "111" then -- Snurra tillbaka framhjul 
    command <= "011"; 
   else 
    command <= "111"; 
   end if 
   
  if j >= "00011111" then -- När framhjulet har svängt 
   j <= j + 1; -- Räkna upp räknare 
   command <= "001";  -- Åk framåt 
    
  else -- Sväng framhjulet 
   j <= j + 1; -- Räkna upp räknare 
   command <= run; -- Snurra framhjul 
  end if; 
 elsif temp_command = "001" or temp_command = "101" then --Om man vill åka rakt 
 -- Tanken här är att roboten åker framåt tills räknaren får samma värde som "tid" 
  
  if t = tid then -- Om räknaren = tid 
   command <= "000"; -- Stanna roboten 
   info <= "10001"; -- Rapportera att roboten har åkt klart 
  else 
   t <= t + 1; 
   command <= run; 
  end if; 
 else 
 -- Om det inte finns något kommando 
  command <= run; 
  j <= "00000000"; 
  t <= "00000"; 
 end if; 
 
end if; 
end process; 
end Behavioral;
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Appendix C1 – hinderHantering.vhd 
-- Denna .vhd fil läserin data från sensorerna och om 
-- ett hinder framför roboten upptäcks så åker roboten 
-- runt hindret 
-- 
-- Input:int_clk     - Den interna klockfrekvensen 
--    sensorIn    - Inläst data från sensorerna 
--    info        - Information från master om att kommandon har utförts 
-- Output: order       - Kommandon för hur roboten skall åka 
-- 
-- Hinderhanteringen göra att roboten åker runt hindret på följande sätt 
-- 
--     (4)------------(5)(6) 
--     (3)      | 
--      | XXXXXXXXXX | 
--      | X   X   | 
--      | X Hinder X    | 
--      | X        X    (7) 
-------> ------(1)(2) XXXXXXXXXX    (8)(9)------------> 
 
-- 1. Roboten kommer fram till ett hinder, kolla på vilken sida hindret är 
-- 2. Sväng 
-- 3. Åk framåt tills roboten har åkt förbi hindret 
-- 4. Sväng 
-- 5. Åk framåt tills roboten har åkt förbi hindret 
-- 6. Sväng 
-- 7. Åk tills roboten är tillbaka på samma "punkt" 
-- 8. Sväng 
-- 9. Fortsätt framåt 
 
entity hinderHantering is 
 port( int_clk: in std_logic; 
  sensorIn:in std_logic_vector(3 downto 0); 
  info:  in std_logic_vector(4 downto 0); 
  order:  out std_logic_vector(2 downto 0)); 
end hinderHantering; 
 
architecture Behavioral of hinderHantering is 
 
signal riktning: std_logic_vector(1 downto 0); 
signal UppNer: std_logic_vector(1 downto 0); -- Om räknaren counter räknar upp eller ner 
signal counter:  std_logic_vector(8 downto 0); 
signal tillstand: std_logic_vector(2 downto 0); 
begin 
-- Det finns 4st sensorer 
-- sensor(0) = fram vänster 
-- sensor(1) = fram höger 
-- sensor(2) = bakkant vänster 
-- sensor(3) = bakkant höger 
 
process(sensorIn,info) 
begin 
 --Tillståndsmaskin, siffrorna vid if-satserna hänvisar till 
 --bilden tidigare i koden 
  
 if (sensorIn(0) = '1' or sensorIn(1) = '1') and tillstand = "000" then -- (2) 
  if sensorIn(0) = '1' then 
   riktning <= "01"; -- Sväng Höger 
  elsif sensorIn(1) = '1' then 
   riktning <= "10"; -- Sväng Vänster 
  elsif sensorIn(0) = '1' and sensorIn(1) = '1' then 
   riktning <= "10"; -- Sväng Vänster 
  end if; 
   
  if riktning <= "01" then --Sväng 
   order <= "111"; 
  else 
   order <= "011"; 
  end if; 
  tillstand <= "001"; -- Byt tillstånd 
(Forts nästa sida)
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 elsif (info = "10000" and tillstand = "001") then -- (3) 
 -- info = "10000" betyder att en sväng är utförd 
  order <= "001"; --Åk framåt 
  tillstand <= "010"; -- Byt tillstånd 
  riktning <= "01";   -- Starta räknaren 
   
 elsif (sensorIn(2) = '0' or sensorIn(3) = '0') and tillstand = "010" then -- (4) 
  if riktning <= "01" then --Sväng 
   order <= "111"; 
  else 
   order <= "011"; 
  end if; 
  tillstand <= "011"; -- Byt tillstånd 
  riktning <= "11";   -- Stoppa räknare 
   
 elsif (info = "10000" and tillstand = "011") then -- (5) 
 -- info = "10000" betyder att en sväng är utförd 
  order <= "001"; --Åk framåt 
  tillstand <= "100"; -- Byt tillstånd 
   
 elsif (sensorIn(2) = '0' or sensorIn(3) = '0') and tillstand = "100" then -- (6) 
  if riktning <= "01" then --Sväng 
   order <= "111"; 
  else 
   order <= "011"; 
  end if; 
  tillstand <= "101"; -- Byt tillstånd 
   
 elsif (info = "10000" and tillstand = "101") then -- (7) 
 -- info = "10000" betyder att en sväng är utförd 
  order <= "001"; --Åk framåt 
  tillstand <= "110"; -- Byt tillstånd 
  riktning <= "10";   -- Sätt räknaren att räkna ned 
   
 elsif counter = "00000000" and tillstand = "110" then -- (8) 
  --Sväng 
  tillstand <= "000"; -- Återställ tillståndsmaskin 
  riktning <= "00"; -- Nolla räknaren 
 end if; 
end process; 
 
process(int_clk) 
begin 
if riktning = "01" then 
 counter <= counter + 1; 
elsif riktning = "10" then 
 counter <= counter - 1; 
elsif riktning = "00" then 
 counter <= "000000000"; 
end if; 
end process; 
end Behavioral; 
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