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STRESZCZENIE 

Streszczenie pracy w języku polskim. 

 

 

Możliwość odczytywania obrazu w pojazdach samosterujących jest kluczowa. Głównymi zada-

niami konstruktorów oraz, przede wszystkim, programistów są: dokładność oraz szybkość od-

czytu. 

 

W pracy tej zawarty jest projekt oraz implementacja aplikacji, której zadaniem było sterowanie, 

odczytywanie oraz odpowiednie przetwarzanie obrazu z jednowymiarowej kamery Parallax. Do-

kument ten składa się z czterech logicznych części. W pierwszej znajduje się opis środowiska 

pracy, zarówno technicznego jak i programistycznego. Druga część poświęcona jest już samej 

implementacji oraz różnym jej wariantom. Ostatnie dwie części zostały poświęcone, na analizę 

problemów napotkanych podczas implementacji oraz na ogólne podsumowanie pracy.  

 

 

 

Słowa kluczowe:  

 

kamera jednowymiarowa; mikroprocesor; czas integracji; przetwornik 

 

Image recognition system for Freescale platform 

 
Summary in English. 

 

 

The ability to read an image of self-steering vehicle is crucial. The main tasks of designers and, 

above all, the developers are reading accuracy and speed. 

 

This work contains the design and implementation of application, whose task was to read, con-

trol and one-dimensional image processing of Parallax camera. 

This document consists of four logical parts. The first is a description of the work environment, 

both technical and programming. The second part is devoted to the implementation and its vari-

ous variants. The last two sections are devoted to, the analysis of the problems encountered dur-

ing the implementation and the overall summary of the work. 

 

 

 

Keywords:  

 

Dimensional camera; the microprocessor; integration time; converter 
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1. WSTĘP  

Automatyka oraz wszelkiego rodzaju roboty odgrywają coraz większą rolę w naszym codzien-

nym życiu. Z każdej strony otacza nas, mniej lub bardziej, zautomatyzowana rzeczywistość. Wciąż 

rozwija się rynek systemów jednoukładowych (ang. SoC – System on Chip) i systemów wbudo-

wanych (ang. embedded devices). Już na początku bieżącego stulecia 99% wszystkich produko-

wanych procesorów stanowiły procesory przeznaczone do systemów wbudowanych i systemów 

czasu rzeczywistego [1][2]. Człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do pomocy różnego ro-

dzaju robotów dlatego coraz widoczniejsza staje się potrzeba dalszego rozwoju tej dziedziny. 

Kształceniem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny systemów wbudowanych zaj-

mują się w głównej mierze wiodące uczelnie techniczne. Zauważyć na tym polu można również 

pomoc dużych firm komercyjnych. Jednym ze sposobów pomocy jest organizacja konkursów w 

których studenci mogą wykazać się swoimi umiejętnościami praktycznymi w tworzeniu i imple-

mentacji systemów wbudowanych.  

 Niniejsza praca i jej efekt praktyczny jest częścią projektu, którego celem jest stworzenie 

pojazdu typu Line Follower i przygotowanie go na konkurs Freescale cup organizowany przez 

firmę Freescale. Zadaniem pojazdu jest jak najszybsze, samodzielne pokonanie toru stworzonego 

przez organizatorów konkursu. Projekt podzielony został na trzy moduły:  

 moduł obsługi kamery - osoba odpowiedzialna: Autor, 

 moduł analizy – osoba odpowiedzialna: Radosław Więch, 

 moduł sterowania – osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jastrzębski. 

Celem pracy jest implementacja modułu obsługi kamery. Dane dostarczane z tworzonego systemu 

mają umożliwić modułowi analizy wyznaczanie w czasie rzeczywistym właściwego toru jazdy. 

Praca pisemna została podzielona na cztery logiczne części. Ich zawartość przedstawia się 

następująco: 

CZĘŚĆ 1: Zawierają się tu ogólne informacje dotyczące zarówno środowiska programistycznego, 

jak również czysto technicznego. Zdefiniowany został tu szerzej cel pracy, nakreślony sposób jej 

realizacji oraz zostały przedstawione szczegółowe zasady konkursu Freescale. Cup.  
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CZĘŚĆ 2: W tej części znajduje się opis sposobu implementacji systemu wraz z testowaniem, 

zarówno częściowym jak i całościowym, oprogramowania na różnych etapach jego tworzenia  

CZĘŚĆ 3: Analiza napotkanych problemów i opis zastosowanych rozwiązań. W tej części także 

zostały opisane możliwe kierunki rozwoju systemu. 

CZĘŚĆ 4: W ostatniej części nastąpiło podsumowanie zrealizowanej pracy oraz jeszcze raz, 

krótko, został opisany sposób zrealizowania celu pracy. 

Z uwagi na regulamin konkursu Freescale cup cały projekt realizowany jest wyłącznie z wyko-

rzystaniem podzespołów i środowisk implementacyjnych dostarczonych przez firmę Freescale. 
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2. ŚRODOWISKO PRACY ORAZ ZASADA DZIAŁANIA UKŁADU 

W tym rozdziale zostaną opisane wszystkie moduły robota oraz środowisko, niezbędne do pracy 

nad mikrokontrolerem, wraz z jego konfiguracją.  

2.1. CODEWARIOR 

Freescale’s CodeWarrior for Microcontrollers v10.2 jest zintegrowanym środowiskiem dewelo-

perskim stworzonym przez firmę Freescale Semiconductor, które pozwala na pracę z technolo-

giami mikroprocesorów takich jak: ColdFire® , ColdFire+, DSC, Kinetis, Qorivva, RS08, S08 

oraz S12Z. Środowisko oparte jest o udostępniany na zasadzie open source projekt o nazwie 

Eclipse. 

Najważniejsze cechy: 

 - Eclipse IDE 4.2.1 (Juno) + wtyczka CDT 8.1.1, 

 - Kompilator oraz debuger C/C++, 

 - Zintegrowany programator pamięci flash. 

Aby rozpocząć pracę z mikroprocesorem konieczne jest wskazanie katalogu roboczego (ang. 

workspace), tzn. miejsca gdzie będą zapisywane oraz skąd będą wczytywane tworzone projekty 

oraz ustawienia. Wygodną opcją jest zaznaczenie, aby kompilator nie pytał przy każdym włącze-

niu o ponowne wskazanie katalogu roboczego. Po tym kroku program jest gotowy do podjęcia 

pracy nad nowym projektem.  

Aby stworzyć nowy projekt należy udać się do głównego menu, a następnie wybrać File->New-

>Bareboard project (niestety nie ma spolszczonej wersji). W tym momencie powinno pojawić się 

nowe okno, w którym należy podać nazwę projektu. Następnie należy ustawić pewne parametry 

kompilacji. 

Devices 

Na liście wyboru należy rozwinąć nazwę Kinetis a następnie wskazać rodzinę posiadanego proce-

sora – w tym przypadku jest to K40D(100Mhz). Powinny pokazać się różne warianty procesorów 

do wyboru. Wybór jest pokazany na rysunku (Rysunek 2.1). 
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Rysunek 2.1 Tworzenie nowego projektu 

Kolejne wybory: 

Connections -> Open Source JTag 

Language and Build Tools Options -> C/Software 

Rapid Application Development -> None 

Te parametry kończą inicjowanie projektu i po wciśnięciu przycisku “Finish” po lewej stronie 

ekranu, powinien być widoczny nasz nowoutworzony projekt (Rysunek 2.2). 

 

Rysunek 2.2 Nowo utworzony projekt 
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Od tego momentu jest możliwa praca z mikrokontrolerem. Zaleca się kompilację i próbę wgrania 

pustego programu, aby sprawdzić, czy zostało nawiązano poprawne połączenie. 

2.2. REGULAMIN KONKURSU FREESCALE 

Główną zasadą konkursu jest w pełni samodzielne pokonanie trasy przez pojazd. W trakcie tur-

nieju nie można wprowadzać żadnych zmian czysto programowych - po zaprogramowaniu układu, 

nie może on być podłączany do komputera. Dlatego dobrą praktyką jest to, aby najważniejsze 

parametry mogły być ustawiane poprzez interfejs udostępniany przez mikrokontroler (w opisywa-

nym przypadku są to przyciski, slider oraz dla, zobrazowania stanu pewnych wyjść – diody). Ko-

lejną zasadą jest ograniczenie na stopień naukowy tj. maksymalnie jedna osoba, w każdej z drużyn, 

może mieć wyższe wykształcenie.  

Kolejnymi ograniczeniami są ograniczenia na elementy konstrukcyjne maszyn. Żeby był to dalej 

konkurs programistyczny, a nie konstrukcyjny nadano wymogi, aby każdy z pojazdów miał iden-

tyczny osprzęt techniczny tj.: 

 - opony, 

 - silniki, 

 - baterie ( w całym pojeździe może być używana tylko jedna bateria < 7,2 V), 

- inne wymagania na rozmiar pojazdu, na szerokość pomiędzy kołami oraz na liczbę pro-

cesorów (możliwe jest tylko wykorzystywanie jednego procesora). 

Przed startem konkursu musi zostać dostarczony organizatorom pełen opis przebudowanego po-

jazdu wraz z pełnymi wymiarami oraz konsumpcją energii. Muszą być także policzone, oraz opi-

sane, wszystkie czujniki używane podczas jazdy, ponieważ na to też jest nałożony limit (maksy-

malnie 16 sensorów). 

Sama trasa przejazdu (Rysunek 2.3) nie jest, zazwyczaj, zaskoczeniem, ponieważ już około pół 

roku wcześniej znane są elementy z jakich może się ona składać. Na przejechanie całego toru 

każda z drużyn ma trzy podejścia, jednak liczy się czas pierwszego pełnego przejazdu.  
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Rysunek 2.3 Niektóre elementy trasy 

Przejazd musi, oczywiście, być całkowicie samodzielny od startu do mety, tzn. w szczególności 

ma sam wystartować oraz zatrzymać się za liną mety (Rysunek 2.4) 

 

Rysunek 2.4 Linia startu oraz mety 

Szerokość trasy jest odgórnie ustalona i w tym roku wynosi minimum 60 cm, co dla konstruktorów 

oznacza mniej więcej tyle, że, aby pojazd dokładnie znał swoje położenie względem obu linii ka-

mera musi być zamontowana ponad 60 cm nad trasą przejazdu.  
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Wymagania obejmują każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, dotyczący pojazdu. Ograniczenie 

jest np. nałożone na łączną pojemność kondensatorów, która nie może przekraczać 2 mF, a mak-

symalne naładowanie nie może przekraczać 25 V.  

Przed samym konkursem każdy z pojazdów przechodzi gruntowny przegląd, w którym spraw-

dzane jest spełnianie wszystkich wymagań technicznych oraz wielkościowych.  

Czasami są przeprowadzane inne konkursy, sprawdzające umiejętności przystosowania się pro-

gramistów do nowych wyzwań, stawianych im przez organizatorów. Dzieje się to w ten sposób, 

że oprócz znanych elementów trasa zawiera jakieś nowe, do których zespołu muszą dostosować 

swój pojazd na miejscu. Zabieg ten ma na celu przede wszystkim sprawdzenie samodzielności 

wykonanej pracy.  

2.3. OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY POJAZDU 

W tym podrozdziale zostały opisane poszczególne moduły pojazdu widocznego na zdjęciu     po-

niżej (Rysunek 2.5) wraz z ich opisem oraz relacjami między nimi, a innymi układami. 

 

Rysunek 2.5 Pojazd z modułem Tower, oświetleniem oraz kamerą na wysięgniku 
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Ogólny podział części oraz opis został przedstawiony w tabeli (Tabela 2.1): 

Tabela 2.1 Opis elementów pojazdu 

Element Opis 

Tower System Wieża w tylnej części pojazdu – odpowiada za 

połączenie mikrokontrolera z innymi urządze-

niami. 

Miktrokontroler „Mózg” pojazdu. Odpowiedzialny jest za całą 

logikę robota, za przetwarzanie danych oraz 

odpowiednie sterowanie . 

Płytka Motor Drive Jest to moduł pośredniczący w wymianie sy-

gnałów oraz danych pomiędzy mikrokontrole-

rem a innymi podzespołami pojazdu. Na ry-

sunku jest to niebieska płytka w środkowej 

części samochodu. 

Kamera Jedyne narzędzie dzięki któremu robot odbiera 

sygnały z zewnątrz. Została zamontowana po-

między dwoma światłami na pionowym masz-

cie w przedniej części pojazdu. 

Serwo Silniki elektryczne, dzięki którym jest możli-

wość skrętu kół. Znajdują się pomiędzy przed-

nimi kołami. 

Podwozie oraz Napęd Podzespoły odpowiedzialne za jazdę oraz 

utrzymywanie innych elementów. 

 

2.3.1. Kinetis Tower System 
Podrozdział ten został poświęcony na opis „mózgu” tworzonego systemu zwanego wieżą (ang. 

tower ). 
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Rysunek 2.6 Budowa wieży [4] 

Wewnątrz wieży (Rysunek 2.6), przede wszystkim, znajduje się płytka TWR-K40X256, która jest 

swoistym mózgiem pojazdu. Zawiera ona mikrokontroler MK40DX256VMD100, tzn. jednostkę 

sterującą pracą robota. Układ ten bardzo dobrze sprawdza się przy tego typu zadaniach, ponieważ 

zawiera wszystkie, niezbędne do sterowania podzespołami, moduły. Jest także łatwy do umiejsco-

wienia w wieży, która bardzo upraszcza proces łączenia, współpracujących z procesorem, urzą-

dzeń peryferyjnych. Procesor ten bazuje na ARM Cortex-M4.  

Podstawowe parametry mikrokontrolera (Rysunek 2.7): 

 - USB 2.0 wraz z kontrolerami OTG, 

 - praca nawet do 100 MHz, 

 - obwód OSJTAG jako interfejs do debugowania (JTAG), 

 - gniazdo ogólnego zastosowania TWRPI, 

 - potencjometr, 

 - odbiornik podczerwieni, 

 - miejsce na kartę SD, 

 - akcelerometr. 

Mikrokontroler 

TWR-PROTO 

TWR-ELEV 
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Rysunek 2.7Mikrokontroler wraz z peryferiami  

Mikrokontroler ten został zaprojektowany do pracy z całym Freescale Tower System, lecz jest 

oczywiście możliwość niezależnego z niego korzystania. Najbardziej zewnętrzną płytką wieży jest 

TWR-PROTO, czyli przedłużenie pinów procesora. Jak zostało już wspomniane, bardzo ułatwia 

ona połączenie kontrolera z innymi urządzeniami. Zewnętrzne ściany wieży tworzą płytki 

TWR_ELEV, na których znajdują się po cztery 164-pinowe złącza krawędziowe. Pozwala to na 

wpięcie czterech dodatkowych modułów. Na jednej z tych płytek znajduje się miejsce na wyświe-

tlacz LCD, który mógłby być bardzo pomocny np. przy przeglądaniu przetworzonych wyników 

odczytanych z kamery. Płytki te mogą być zasilane przez dwa dodatkowe złącza: USB mini-B 

oraz śrubowe. To drugie zostało użyte do zasilania z baterii, aby pojazd mógł poruszać się bez 

połączenia kablowego. 

 

 

 

Bateria 

Złącze mikro-USB 
Slot SD Porty podczerwieni 
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2.3.2. Płytka „Motor Drive” 
Płytka (Rysunek 2.5) została dołączona do zestawu, a w systemie spełnia następujące funkcje: 

- działa jako rozdzielnik prądu, ponieważ wystarczy dostarczyć do niej napięcie a ona zasili   

wszystkie urządzenia, w tym mikrokontroler, 

- znajdują się na niej dwa mostki-h, dzięki którym możliwe jest sterowanie silnikami na-

pędowymi, 

- gniazdo, które jest oznaczone na rysunku (Rysunek 2.8) jako PORTB, jest głównym in-

terfejsem pomiędzy mikrokontrolerem a innymi podzespołami, to tutaj przedłużone są sy-

gnały wejściowe oraz wyjściowe urządzeń zewnętrznych, 

- znajdują się na niej, specjalnie przystosowane, gniazda do podłączenia serwomechanizmu 

oraz kamery. 

 

 

 

 

Rysunek 2.8 Płytka „Motor Drive” 

 

 

 

 

PORTB Gniazdo na kamerę 
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2.3.3. Kamera „Line Scan” 

Jest to produkt Freescale’a zbudowany z sensora TSL1401CL firmy TAOS oraz soczewki. 

 

Rysunek 2.9 Płytka z fotosensorami 

Lewa część obrazka (Rysunek 2.9 - A) przedstawia przednią część płytki, z tym, że po odkręceniu 

soczewki. Widoczny jest podłużny sensor, odpowiedzialny za pomiar natężenia światła. Druga 

część rysunku (Rysunek 2.9 - B), jest to tylna część płytki, wraz ze wszystkimi połączeniami i 

miejscem na podłączenie sygnałów oraz zasilania. Na tą płytkę zostaje nałożona soczewka o kil-

kucentymetrowej średnicy. Rozmiary kamery więc mieszczą się w kilku centymetrach w każdym 

z wymiarów.   

Dane techniczne: 

 - światłoczuły sensor liniowy, który składa się ze 128 pikseli, 

 - bardzo prosta obsługa poprzez zaledwie dwa piny sterujące oraz jeden pin wyjściowy, 

 - jest możliwe manualne sterowanie ostrością kamery poprzez obracanie soczewką, 

 - soczewka o ogniskowej 7,9 mm, 

 - posiada wbudowany wzmacniacz w celu wyostrzenia sygnału. 

Sterowanie oraz zasada działania kamery zostanie omówiona bardziej szczegółowo w kolejnych 

rozdziałach. 

A - Widok z przodu               B – Widok z tyłu 
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2.3.4. Serwomechanizm 

 

Rysunek 2.10 Serwomechanizm 

Serwa (Rysunek 2.10) są to silniki prądu stałego, których zadaniem jest wytwarzanie bardzo wy-

sokich momentów obrotowych oraz obracania się o zadany kąt. Te silniki są wyjątkowe z tego 

względu, że w przeciwieństwie do naturalnych, częściej spotykanych, silników elektrycznych pod-

czas sterowania serwem nie zmienia się prędkość obracania lecz kąt wychylenia. Czyni to z nich 

idealny materiał do sterowania różnego rodzaju robotami.  

Parametry techniczne wykorzystywanego serwa: 

 - prędkość obrotu: 0,2s/60° dla 4,8V, 0,16s/60° dla 6,0V, 

 - moment obrotowy: 5,2 kg-cm dla 4,8V, 6,5 Kg-cm dla 6V, 

 - wymiary: 40 x 20 x 38 mm, 

 - waga: 41g. 
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2.4. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

 

Rysunek 2.11 Schemat połączeń. Opis wszystkich sygnałów przesyłanych pomiędzy modułami został 

umieszczony w tabeli (Tabela 2.2) 

Jak widać na schemacie (Rysunek 2.11), wszystkie sygnały, tak te sterujące jak i zasilające, prze-

chodzą przez płytkę Motor Drive. Na diagramie nie są zobrazowane połączenia wewnątrz wieży, 

które zostały opisane w poprzednich podrozdziałach. 

 

Rysunek 2.12 Główne gniazdo płytki „Motor Drive” [6] 

Schemat powyżej (Rysunek 2.12) przedstawia najważniejsze gniazdo płytki Motor Drive,  z któ-

rego wychodzą wszystkie sygnały sterujące. 
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Tabela poniżej (Tabela 2.2) przedstawia symbole gniazd płytki Motor Drive, do których należy 

podłączyć urządzenia zewnętrzne. 

Tabela 2.2 Połączenia płytki "Motor Drive" z innymi modułami 

Kolor Gniazda Przesyłane sygnały1 

Zielony J1,J2,J3 Zasilanie, fale PWM 

Czerwony U5 - 

Żółty JP1 Sygnały SI oraz Clock oraz 

wyjściowy (z kamery) sy-

gnał analogowy 

Niebieski J6 Wartości skrętu jako analo-

gowy sygnał napięciowy 

Fioletowy JP2, U6 Wszystkie ww. sygnały 

 

2.5. ZASADA TWORZENIA OBRAZU 

Kamera zbudowana jest z soczewki oraz chipu. W tym przypadku chip jest tablicą mikrosensorów, 

która składa się ze 128 fotodetektorów ułożonych w linię. Każdy czujnik jest oddalony od kolej-

nego o 8 mikrometrów. Do prawidłowego funkcjonowania kamery potrzebne są tylko dwa sygnały 

wejściowe: sygnał zegarowy oraz sygnał SI (ang. serial-input).  

Odbite od powierzchni światło wpada na soczewkę, która przekierowuje je do odpowiednich fo-

todiod, spełniających rolę pikseli. Tworzy się przy tym prąd fotoelektryczny, który gromadzi się 

w kondensatorze powiązanym z danym pikselem.  

Podczas czasu integracji, który został opisany później, wszystkie kondensatory ładują się, warto-

ścią prądu proporcjonalną, do światła padającego na odpowiednią fotodiodę. Analogowe wyjście 

modułu oraz reset układu jest kontrolowany przez 128-bitowy rejestr przesuwny oraz reset lo-

                                                 
1 Dodatkowo zawsze przesyłane jest zasilanie oraz masa 
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giczny. Cykl wyjściowy inicjowany jest poprzez ustawienie sygnału SI w stan wysoki. Aby odpo-

wiednio sterować pomiarem, należy opuścić SI w stan niski przed następnym narastającym zbo-

czem zegara.  

Wewnętrzny sygnał, zwany sygnałem Hold, jest generowany przy narastającym zboczu sygnału 

SI i transmitowany do analogowych przełączników, w każdym z obwodów. Po tym sygnale, 

wszystkie 128 kondensatorów zostają odłączone od swoich źródeł prądu i zaczyna się proces re-

setowania.  

Podczas gdy impuls SI przenoszony jest przez rejestr przesuwny, napięcie zgromadzone w każdym 

z kondensatorów jest kolejno podłączane do wzmacniacza, który generuje analogowe wyjście z 

kamery, jeden piksel w trakcie każdego taktu zegarowego (Rysunek 2.14). Jednocześnie, podczas 

pierwszych 18 taktów następuje reset układu i kolejny czas integracji rozpoczyna się od taktu 19. 

W trakcie 129 narastającego zbocza impuls SI wychodzi poza rejestr, a wyjście analogowe kamery 

przechodzi w stan wysokiej impedancji (Rysunek 2.13). Ważne jest pojawienie się tego zbocza, 

ponieważ jest ono wymagane do wyczyszczenia wyjścia po ostatnim pikselu.  

Jeśli jest wymagany najmniejszy z możliwych czas integracji, to zaraz po 129 takcie zegara, może 

nastąpić kolejny impuls SI, który inicjuje kolejny odczyt. O czasie integracji zostanie wspomniane 

w następnym podrozdziale.  

Wyjście analogowe, przy założeniu, że kamera jest zasilania napięciem 5 V, ma wartość 0 V przy 

zerowym natężeniu światła, około 2 V przy normalnym, pokojowym, oświetleniu oraz wartość 

bliską 5 V podczas nasycenia.  
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Rysunek 2.13 Zależności czasowe występujące w kamerze 

 

 

Rysunek 2.14 Wyzwalanie kolejnych wyników 

2.6. CZAS INTEGRACJI 

Czas integracji jest to czas, podczas którego ładowane są kondensatory, w zależności od natężenia 

światła. Manipulowanie tym czasem stwarza bardzo wiele możliwości dostosowywania układu do 

warunków panujących dookoła. Poprzez modyfikowanie czasu integracji możemy np. obciąć wy-

nik tylko do pożądanych wartości unikając przesycenia. 

Czas integracji pikseli jest to czas od 19 narastającego zbocza zegara (po resecie) do kolejnego 

impulsu SI. Normalna konfiguracja układów z rodziny TSL14xx - opisywana kamera należy do 
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tej rodziny, zakłada spięcie razem pinu SI oraz sygnału Hold, aby wewnętrzny sygnał pojawiał się 

wraz z nadejściem impulsu. Narastające zbocze SI inicjuje nowy cykl odczytu danych. Oczywi-

stym jest to, że kolejny impuls SI nie może pojawić się wcześniej niż po 129 takcie zegara. Nie 

jest konieczne wysyłanie tego impulsu zaraz po ostatnim takcie zegara, czas oczekiwania na ko-

lejną inicjację odczytu może dochodzić nawet do 100 ms i jest używany do tego, aby zwiększyć 

naświetlenie każdego piksela w ciemnych pomieszczeniach. 

 

Rysunek 2.15 Schemat budowy wewnętrznej kamery 

Każdy piksel zawiera światłoczułą fotodiodę, która zamienia natężenie światła na napięcie. Kon-

densatory są ładowane poprzez zamknięcie przełącznika S2 (Rysunek 2.15). Przełącznik S1 jest 

używany do rozładowywania kondensatorów.  

Po przyjściu impulsu SI wszystkie piksele, a właściwie odpowiednie napięcia, są jednocześnie 

zatrzymane w aktualnym stanie poprzez przejście przełącznika S2 w stan 2 (Rysunek 2.15). Bez-

pośrednio po tym, przełącznik S2 dla piksela pierwszego przechodzi w stan 3 (Rysunek 2.15) co 

umożliwia przesłanie napięcia z odpowiedniego kondensatora na wyjście analogowe kamery. Pod-

czas kolejnego zbocza narastającego zegara, przełącznik S2 dla piksela pierwszego przechodzi w 

stan 2, a S2 dla piksela drugiego w stan 3 itd. aż do piksela 18. 

Przez pierwsze 18 taktów zegara, przełącznik S1 pozostaje w pozycji 2, co jest niezbędne do zre-

setowania kondensatora, aby był gotowy do rozpoczęcia następnego cyklu integracji. Podczas zbo-
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cza narastającego 19 taktu zegara, przełącznik S1 przechodzi w pozycję 1 i wszystkie piksele roz-

poczynają nowy cykl integracji. Pierwsze 18 pikseli jest odczytywanych podczas resetu. Podczas 

19 taktu zegara przełączniki S2 pikseli 1-18 przechodzą w pozycję 1, tak, że odpowiadające im 

kondensatory mogą zacząć się ładować. Od 19 taktu zegara, przez wszystkie następne, podczas 

odczytu napięcia przełącznik S2 przechodzi w pozycję 3, a w następnym takcie, od razu, w pozycję 

1. Jeśli impuls SI nadejdzie podczas n+1 taktu zegara, n-ty piksel nie będzie miał czasu na odpo-

wiednie naładowanie się. Minimalny czas potrzebny do zagwarantowania pojawienia się odpo-

wiedniego napięcia na kondensatorze, dla każdego piksela, to 20 mikrosekund. Dlatego impuls SI 

może pojawić się, najwcześniej, po upływie tego czasu od wyjścia ostatniej próbki.  

Minimalny czas integracji, dla kamer tego rodzaju (w zależności od liczby pikseli), jest uzależ-

niony od czasu potrzebnego na przekazanie, na wyjście kamery, wartości z wszystkich kondensa-

torów oraz ich rozładowanie - jednak ten drugi czas jest stały. Minimalny czas integracji jest więc 

funkcją częstotliwości zegara oraz liczby pikseli (Rysunek 2.16). Mniejsza częstotliwość niesie za 

sobą wzrost czasu integracji oraz redukcję maksymalnego poziomu nasycenia na wyjściu. Maksy-

malna częstotliwość zegara dla podanej kamery to 8 Mhz[5].  

𝑻 = (
𝟏

𝑭𝒎𝒂𝒙
) ∗ (𝒏 − 𝟏𝟖) + 𝟐𝟎 [𝝁𝒔] 

Rysunek 2.16 Wzór na czas integracji2 [5] 

Dobrą praktyką jest, zaraz po włączeniu układu, nie brać pod uwagę pierwszego cyklu odczytów, 

ponieważ mogą się tam pojawić niedeterministyczne wartości, powstałe podczas włączenia 

układu. Podczas tego cyklu nie trzeba dbać o zachowanie czasu integracji oraz można przejść ten 

cykl przy maksymalnej częstotliwości zegara. Po ostatnim pikselu wyjście analogowe przechodzi 

w stan wysokiej impedancji.  

Zalecane jest zostawienie zegara w stanie niskim podczas nieaktywności, ponieważ impuls SI wy-

maga zbocza narastającego zegara do inicjacji kolejnego cyklu. Czas integracji jest poprawny 

tylko wtedy, kiedy mieści się w przedziale, pomiędzy wartością minimalną a maksymalną. Jeśli 

wartość wyjścia analogowego dochodzi do poziomu maksymalnego nasycenia, może to oznaczać, 

                                                 
2 Fmax = maksymalna częstotliwość zegara, n = liczba pikseli kamery, T = minimalny czas integracji 
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że dane nie są dokładne. Jeśli to nastąpi, należy tak zmniejszyć czas integracji, aby wartości 

wszystkich pikseli spadły poniżej wartości nasycenia.  

Konieczność manipulowania czasem integracji jest, oczywiście, zależna od celów, do jakich ma 

służyć kamera. Jeśli jest to tylko wyszukiwanie czarnej linii na białym tle, można dopuścić do 

nasycenia białych pikseli, ważne jest tylko, aby zachować różnicę pomiędzy bielą, a czernią.  

Ograniczenie na maksymalną długość czasu integracji, wynika z tego, że kondensatory są w stanie 

tylko tyle utrzymywać zgromadzony ładunek. Stąd maksymalny czas integracji nie powinien prze-

kraczać 100 ms.  

Ważne jest zrozumienie tego, że dane, które powstają podczas jednego czasu integracji, na wyjściu 

są dostępne dopiero podczas trwania następnego cyklu. Innymi słowy, w dowolnym momencie 

aktywne są dwie grupy danych, jedną grupę tworzą wyniki poprzedniego pomiaru, które są se-

kwencyjnie wystawiane na wyjście kamery, a drugą tworzą stopniowo zbierane dane aktualnego 

pomiaru. 

 

 

Rysunek 2.17 Trzy warianty czasu integracji (naświetlania) [4]. Kamera stale „patrzy” na czarną linię 

na białym tle 

Na powyższym rysunku (Rysunek 2.17) bardzo wyraźnie widać zależności pomiędzy czasem in-

tegracji, a napięciem wynikowym. Czerwona linia jest to przypadek „prześwietlenia” próbek. Na-

Piksele 

[V] 
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wet czarna linia wydaje się być jasna. „Niebieski” pomiar jest to przeciwny przypadek, gdy pik-

sele, nawet białe, nie zdążają się naświetlić do odpowiedniego poziomu. Pomiar „zielony” jest to 

przykład idealnego dobrania czasu integracji. Kamera stale patrzy na czarną linię na białym tle.  

Jak już zostało wspomniane kamera może działać nawet przy bardzo szybkim zegarze (do 8 MHz), 

jednak do użytku praktycznego nie można wykorzystać aż tak wysokich częstotliwości, ponieważ 

kamera posiada jedynie wyjście analogowe i, aby użyć wyników pomiarów, muszą one zostać 

przepuszczone przez przetwornik analogowo-cyfrowy. Konwerter jednak nie potrafi przetwarzać 

w takim tempie. Jeśli wymagany jest bardzo szybki odczyt danych można sobie wyobrazić, że np. 

przetwarzana jest tylko co druga próbka i z tego, rzadszego, obrazu korzysta aplikacja. Wartość 

naświetlenia danego piksela jest dostępna na wyjściu przez cały takt zegara, dlatego tyle właśnie 

czasu ma przetwornik na zebranie i przeliczenie danych.  

Po wyjściu z kamery, sygnał wędruje na płytkę Motor drive skąd, bezpośrednio, na wejście prze-

twornika analogowo-cyfrowego. Każda próbka jest tam osobno przetwarzana, a wynik tej kon-

wersji jest zapamiętywany przez aplikację, w specjalnie do tego przeznaczonej, tablicy.   
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3. IMPLEMENTACJA 

Rozdział ten został poświęcony na wyjaśnienie w jaki sposób opisane wcześniej zależności zostały 

zaimplementowane w prezentowanej aplikacji.  

3.1.  WYMAGANIA FUNKCJONALNE I NIEFUNKCJONALNE 

Główne wymagania, wraz z opisem, są przedstawione w tabeli (Tabela 3.1). 

Wymagania funkcjonalne jasno wynikają z celu pracy, a więc jest to stworzenie mechanizmu 

umożliwiającego dostarczenie aplikacji danych, na których podstawie można odczytać położenie 

linii na podłożu. 

 Założeniem pracy było stworzenie interfejsu, który umożliwiłby odczyt obrazu z kamery, jednak 

czynność ta powinna spełniać wiele innych wymagań. Przede wszystkim, musi dziać się to na tyle 

szybko, aby pojazd był w stanie osiągać jak największe prędkości, czyli nie potrzebował czekać 

na wyniki pomiaru. Z analizy parametrów czasowych różnych podzespołów pojazdu wynika, że 

najwolniejsza jest obsługa serwomechanizmu odpowiedzialnego za sterowanie kołami. Proces ten 

zajmuje około 20 ms, dlatego akwizycja obrazu, wraz z wyliczeniem prędkości oraz kąta skrętu 

kół, powinna mieścić się w tym czasie.  

Kamera nie może jednak zbierać danych z dowolnie dużą prędkością. Naturalnym ograniczeniem 

jest tutaj maksymalna częstotliwość zegara podawanego na kamerę, która wynosi 8 MHz [5], jed-

nak i taką szybkość odczytu jest bardzo ciężko osiągnąć, ze względu na inne wymogi. Po pierwsze, 

przy tej prędkości zegara, potrzebne byłoby duże naświetlenie badanej powierzchni z zewnątrz, 

ponieważ wszystkie piksele miałyby stosunkowo niewielki czas na odpowiednie naładowanie.  

Kolejne ograniczenie wynika z tego, że procesor nie jest w stanie używać danych w postaci ana-

logowej, stąd też sygnał ten musi zostać odpowiednio przetworzony. Wymiar tego warunku, za-

leżny jest od wybranej metody konwersji, których różne warianty zostały opisane w następnych 

rozdziałach, oraz długości wyniku. W badanym przypadku, gdy jest potrzeba odróżniać biel od 

czerni, bez zagłębiania się w dokładne badanie odcieni szarości pomiędzy nimi, wystarczy prosta 

konwersja i najkrótszy (8-bitowy) wynik. Kolejnym, oczywistym, wymaganiem jest nieomylność 

systemu, co w tym przypadku oznacza, że układ musi za każdym razem zwracać poprawny obraz, 

ponieważ, gdy chociaż raz na jakiś czas, pojawi się kilka losowych wartości, może to spowodować 



27 

 

kompletne zagubienie pojazdu. Błąd ten może się okazać nie do naprawienia na dalszym etapie 

jazdy.  

Z tego względu, program ten jest podobny do systemów czasu rzeczywistego o twardych wyma-

ganiach. System czasu rzeczywistego to taki, w którym wynik przetwarzania nie zależy, tylko i 

wyłącznie, od jego logicznej poprawności, ale również od czasu, w jakim został osiągnięty. Jeśli 

nie są spełnione ograniczenia czasowe, mówi się, że nastąpił błąd systemu [7]. Twarde ogranicze-

nia cechują się tym, że jeśli nastąpi błąd to system przestaje być użyteczny.  

Kolejnym wymaganiem niefunkcjonalnym jest odpowiedni interfejs, umożliwiający testowanie 

wyników pomiaru. Ponieważ wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, nie jest możliwe zwy-

kłe debugowanie, które wprowadza swoje opóźnienia. Program powinien być jak najłatwiejszy do 

użytkowania, ponieważ nie jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla twórcy oraz musi umożliwiać 

łatwe modyfikacje kluczowych parametrów, takich jak czas, częstotliwość oraz liczba taktów ze-

gara pomiędzy impulsami SI. Z uwagi na to, że sprzęt jest zawodny powinna być też możliwość, 

stosunkowo łatwej, edycji wyboru pinów, używanych przez kamerę, oraz kanałów przetwornika. 

Tabela 3.1 Wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne 

Wymaganie Opis 

Odczyt danych Należało stworzyć funkcję, po której wywołaniu użytkownik 

miałby możliwość weryfikacji swojego położenia względem linii 

Czas Czas odczytu danych musi mieścić się w wyznaczonym przedziale 

Testowanie Program musiał być względnie łatwy do testowania, ponieważ, 

każda zmiana (np. naświetlenia) mogła wpłynąć na działanie sys-

temu 

Łatwość modyfikacji Program musiał udostępniać łatwe metody modyfikacji kluczo-

wych parametrów, aby mógł się szybko dostosowywać do zmienia-

jących się warunków 

Łatwość w użytkowaniu Program nie był przeznaczony jedynie dla jego twórcy, dlatego mu-

siał być czytelny oraz łatwy w obsłudze 
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3.2. GENEROWANIE SYGNAŁU ZEGAROWEGO ORAZ IMPULSOWEGO 

Jak już zostało wspomniane we wcześniejszych punktach, do sterowania kamerą potrzebne są za-

ledwie dwa sygnały, jeden – zegarowy oraz drugi – impulsowy. Muszą jednak one występować w 

bardzo szczególnej korelacji. Sygnał SI powinien zostać podniesiony dokładnie w połowie niskiej 

wartość zegara oraz musi mieć tą samą szerokość co zegar. Oprócz tego, dobrą praktyką jest wy-

gaszanie sygnału zegarowego, jeśli nie następuje aktualnie wyprowadzanie wyników poszczegól-

nych pomiarów na wyjście kamery. Następuje to po wysłaniu wszystkich wartości, a przed kolej-

nym impulsem SI.  

Po przeanalizowaniu wymagań łatwo zauważyć, że ciężko jest wygenerować sygnały spełniające 

te warunki z dostępnych timerów procesora. Skłania to do decyzji, aby powierzyć aplikacji gene-

rowanie wszelkich sygnałów. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko wtedy, gdy znamy dokładną 

strukturę aplikacji, ponieważ duże nagromadzenie przerwań mogłoby zniszczyć symetryczność 

sygnału.  

Kolejne etapy akwizycji danych oraz wartości sygnałów: 

1) Stan początkowy: CLK3 = 0, SI =0  

2) SI = 1, po czasie połowy szerokości impulsu obudzony zostaje CLK 

3) Po czasie połowy szerokości impulsu SI = 0, CLK dalej „krąży” 

4) Po 129 taktach CLK = 0 

 Takie rozwiązanie jest wspierane przez możliwości programowania procesora, użytego w tym 

projekcie. Jego wyjścia GPIO (ang. General Purpose Input/Output)  są podzielone na pięć portów 

(A-E). Domyślnie wszystkie piny skonfigurowane są jako wyjścia dlatego, aby przypadkowo nie 

wprowadzić jakichś niepotrzebnych, a może nawet niebezpiecznych, danych.  

 

 

 

 

                                                 
3 CLK – sygnał zegarowy 
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Sygnały sterujące, wejściowe oraz wyjściowe każdego z pinów: 

- PDOR (ang. Port Data Output Register) ten bit przechowuje aktualną wartość pinu, 

- PSOR (ang. Port Set Output Register) przy nadpisaniu tego bitu logiczną jedynką, po-

wiązany pin zmienia swoją wartość na “1” , 

- PCOR (ang. Port Clear Output Register) przy nadpisaniu tego bitu logiczną jedynką, 

powiązany pin zmienia swoją wartość na “0”, 

- PTOR (ang. Port Toggle Output Register) przy nadpisaniu tego bitu logiczną jedynką, 

powiązany pin zmienia swoją wartość na przeciwną, 

- PDDR (ang. Port Data Direction Register) przy nadpisaniu tego bitu logiczną jedynką, 

pin jest skonfigurowany jako wyjściowy, przy zerze – jako wejściowy. 

Do każdego pinu odwołujemy się poprzez aliasy, które zapewnia kompilator. Najpierw należy 

zdefiniować port a następnie numer pinu. Np. aby odwołać się do wartości 13 pinu portu A należy 

wpisać: GPIOA_PDOR13. Aby uczynić łatwiejszym programowanie mikrokontrolerów, Code-

Warrior zapewnia plik z wszystkimi maskami oraz makrami, które bazują na reference manualu. 

Jest to bardzo pomocne i w znacznym stopniu upraszcza programowanie.   

3.3. KONFIGURACJA PRZETWORNIKA 

Konwerter analogowo-cyfrowy (Rysunek 3.1) jest to układ służący do zmiany ciągłego sygnału 

analogowego na odpowiadające mu odwzorowanie cyfrowe. Proces ten, oparty jest o upraszczanie 

dynamicznie (płynnie) zmieniającego się sygnału analogowego do postaci skwantowanej, czyli 

zmieniającej się skokowo – oczywiście w odpowiedniej skali.  
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Rysunek 3.1 Przetwornik analogowo-cyfrowy 

Przetwarzanie podzielone jest na trzy etapy: 

 - próbkowanie – pobieranie danych w formie analogowej i ich zapis w postaci cyfrowej[3], 

- kwantyzacja – jest to proces przydzielenia każdej wartości próbki numeru przedziału w  

którym się ona znalazła [3], 

 - kodowanie. 

Odpowiednie ustawienie przetwornika jest kluczowe w tego typu aplikacjach. Musi on przetwa-

rzać dokładnie, a jednocześnie na tyle szybko, żeby zdążyć przetworzyć próbkę zanim przyjdzie 

następna. Jest szereg opcji, które należy wybrać, aby praca konwertera spełniała wymagania apli-

kacji. Na początku pracy nad konfiguracją przetwornika, dobrze jest sprecyzować sposób, w jaki 

zamierza się odbierać wyniki.  

Dostępne są dwie metody: 

1) Po przetworzeniu próbki przetwornik ustawia COCO flag (ang. Conversion Complete 

Flag). Gdy flaga zostanie ustawiona w odpowiednim rejestrze pojawia się wynik konwer-

sji. Ten sposób nie wymaga żadnych specjalnych ustawień. Wynik jest odbierany po zau-

ważeniu ustawienia flagi.  
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2) Druga metoda jest oparta o przerwania. Procesor posiada dwa przetworniki analogowo-

cyfrowe. Należy zacząć od umożliwienia zgłaszania przerwań przetwornikowi. Po skoń-

czonej konwersji zostaje ustawiona COCO flag oraz zostaje zgłoszone przerwanie, które 

należy obsłużyć. W tym celu należy stworzyć funkcję obsługi przerwania oraz dodać od-

wołanie do niej w tablicy przerwań zdefiniowanej w pliku kinetis_sysinit.c. Należy odszu-

kać w reference manualu dla danego procesora numer przerwania które należy obsłużyć. 

Oba przetworniki mają oddzielne numery przerwań. Po zgłoszeniu przerwania wynik jest 

dostępny w tym samym rejestrze co przy metodzie numer 1. 

Po wybraniu przetwornika oraz metody odbioru wyniku należy zdefiniować kanał, na którym kon-

werter będzie spodziewał się sygnału analogowego do przetworzenia. Wszystkie te dane należy 

wprowadzić do SC1 (ang. Status and Control register 1). Kolejnym rejestrem do wypełnienia jest 

CFG1 (ang. Configuration Register 1). Jest on odpowiedzialny za ustawienie częstotliwości zegara 

podawanego na przetwornik oraz za wybór długości wyniku. Oprócz wyboru zegara można też 

wybrać podzielnik (preskaler) częstotliwości, aby jeszcze bardziej ją obniżyć. W CFG2 wybierana 

jest długość konwersji, mierzona w cyklach zegarowych. Dzięki temu, oraz wiedzy o dokładnej 

częstotliwości zegara, można obliczyć dokładny czas konwersji. Jest to bardzo wygodne, biorąc 

pod uwagę to, jak kluczowa jest ta wiedza w budowanej aplikacji. Przetwornik posiada także re-

jestr, w którym przechowywany jest wynik konwersji. Nieużywane bity wyniku są wypełniane 

zerami lub znakiem wyniku, w zależności od wybranej metody. W SC2 mamy między innymi bit, 

który mówi o tym czy aktualnie postępuje konwersja. Dostępna jest też opcja porównywania, tzn. 

że w specjalny rejestr jest wpisywana liczba oraz wybierany jest znak (<, >) lub przedział (ang. 

range). Jeśli ta opcja jest włączona, to przerwania po konwersji zgłaszane jest tylko i wyłącznie 

wtedy, gdy spełnione jest zadeklarowane równanie. W rejestrze tym, wybierana jest także metoda 

wyzwalania konwersji. Do dyspozycji są: programowa oraz sprzętowa metoda wyzwalania. SC3 

służy do kalibracji przetwornika.  
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Najważniejsze opcje wybrane w tej pracy: 

 - wyzwalanie programowe – aby wyzwolić konwersję należy zaktualizować dane w SC1, 

 - przerwania wyłączone – metoda sprawdzania czy konwersja się zakończyła, 

 - metoda konwersji pojedynczej, 

 - porównywanie wyłączone, 

 - długość wyniku: 8 bitów, 

 - bus clock bez preskalera. 

Po wybraniu tych opcji (Rysunek 3.2) szybkość konwersji spełnia wszystkie wymagania oraz mie-

ści się w założonych ramach czasowych. 
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Master_Adc_Config.CONFIG1 = ADLPC_NORMAL 
        | ADC_CFG1_ADIV(ADIV_4) 
        | ADLSMP_LONG 
        | ADC_CFG1_MODE(MODE_16) 
        | ADC_CFG1_ADICLK(ADICLK_BUS); 
  Master_Adc_Config.CONFIG2 = MUXSEL_ADCA 
        | ADACKEN_DISABLED 
        | ADHSC_HISPEED 
        | ADC_CFG2_ADLSTS(ADLSTS_20) ; 
   
   
  Master_Adc_Config.COMPARE1 = 0x1234u ; // can be anything 
  Master_Adc_Config.COMPARE2 = 0x5678u ; // can be anything 
  // since not using 
  // compare feature 
  Master_Adc_Config.STATUS2 = ADTRG_SW 
        | ACFE_DISABLED 
        | ACFGT_GREATER 
        | ACREN_ENABLED 
        | DMAEN_DISABLED 
        | ADC_SC2_REFSEL(REFSEL_EXT); 
 
  Master_Adc_Config.STATUS3 = CAL_OFF 
        | ADCO_SINGLE 
        | AVGE_ENABLED 
        | ADC_SC3_AVGS(AVGS_32); 
 
  Master_Adc_Config.PGA = PGAEN_DISABLED 
        | PGACHP_NOCHOP 
        | PGALP_NORMAL 
        | ADC_PGA_PGAG(PGAG_64); 
 
   
  Master_Adc_Config.STATUS1A = AIEN_ON | DIFF_SINGLE | ADC_SC1_ADCH(8); 
  Master_Adc_Config.STATUS1B = AIEN_ON | DIFF_SINGLE | ADC_SC1_ADCH(8); 
   
   
  ADC_Config_Alt(ADC0_BASE_PTR, &Master_Adc_Config); // config ADC 

 

Rysunek 3.2 Konfiguracja przetwornika 
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3.4. ODCZYT DANYCH 

We wcześniejszych rozdziałach zostały zaprezentowane wymagania, jakie stawia kamera aby od-

czytać dane. Rozdział ten skupia się na programowym rozwiązaniu tego problemu. Jak zostało 

wspomniane, do odpowiedniego sterowania kamerą potrzebne są dwa sygnały: sygnał zegarowy 

oraz impulsowy sygnał SI. Do tego celu zostały przeznaczone dwa piny portu A, dwunasty oraz 

trzynasty.  

Dla ułatwienia zostały zdefiniowane makra (Rysunek 3.3): 

#define CLK_HIGH  GPIOA_PSOR = (1<<12)  //zegar ustawiony na „1”  

#define CLK_LOW   GPIOA_PCOR = (1<<12)   //zegar ustawiany na „0” 

#define SI_HIGH   GPIOA_PSOR = (1<<13)  //SI ustawiane na „1” 

#define SI_LOW    GPIOA_PCOR = (1<<13)   //SI ustawiane na „0” 

Rysunek 3.3 Zdefiniowane makra 

Cały proces pobierania wyników opiera się o pewien schemat. Najpierw należy zainicjować po-

miar natężenia światła impulsem SI, a następnie, przy każdym zboczu narastającym zegara, zostaje 

zainicjowana nowa konwersja, poprzez nadpisanie rejestru SC1 odpowiedniego przetwornika (w 

tym przypadku ADC04). Po zainicjowaniu przetwarzania, następuje oczekiwanie na wynik kon-

wersji. Należy przy tym pamiętać, aby rozpocząć przetwarzanie na odpowiednim kanale, do któ-

rego podłączone jest wyjście z kamery. Po końcu konwersji pozostaje tylko odczytać wynik oraz 

zapisać go do wcześniej utworzonej tablicy. Cały cykl odczytu przedstawiony jest na listingu5 

(Rysunek 3.4). 

  

                                                 
4 ADC – ang. analog to digital converter – przetwornik analogowo cyfrowy 
5 Funkcja ta znajduje się w pliku „Kamera.c” 
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void ImageCapture(unsigned char * ImageData) 

{ 

 unsigned char i; 

  

 SI_HIGH; 

 HALF_IMPULS_WIDTH; 

 CLK_HIGH; 

 HALF_IMPULS_WIDTH; 

 SI_LOW; 

 HALF_IMPULS_WIDTH; 

 ImageData[0] = GET_CAMERA_ANALOG_OUT;// inputs data from camera (first 

pixel) 

 CLK_LOW; 

  

 for(i=1;i<128;i++) 

 { 

  HALF_IMPULS_WIDTH; 

  HALF_IMPULS_WIDTH; 

  CLK_HIGH; 

  HALF_IMPULS_WIDTH; 

  ImageData[i] = GET_CAMERA_ANALOG_OUT; // inputs data from camera 

(one pixel each time through loop) 

  HALF_IMPULS_WIDTH; 

  CLK_LOW; 

 } 

  

 HALF_IMPULS_WIDTH; 

 HALF_IMPULS_WIDTH; 

 CLK_HIGH; 

 HALF_IMPULS_WIDTH; 

 HALF_IMPULS_WIDTH;  
 CLK_LOW;  

} 

Rysunek 3.4 Główna funkcja programu 

Aby wyniki pomiaru były wiarygodne musi być możliwość ustalenia dokładnego czasu naświe-

tlania soczewki. Jak już zostało wspomniane, na odczyt danych wraz z obsługą algorytmu sterują-

cego można wykorzystać aż 20 ms, ponieważ tyle trwa mechaniczne wysterowanie serwomecha-

nizmu. Jest to zdecydowanie za długi czas dla kamery, ponieważ przy zwykłym, pokojowym, 

oświetleniu wszystkie, nawet te teoretycznie czarne, piksele zostaną w pełni naświetlone. Są dwie 

metody zapobiegające temu problemowi. Poniższe wykresy wraz z opisem pozwolą na pełne zro-

zumienie obu metod. 
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Rysunek 3.5 Metoda ciągła odczytu danych 

Na powyższym wykresie (Rysunek 3.5) ukazana jest pierwsza metoda akwizycji obrazu – metoda 

ciągła. Polega ona na tym, że po impulsie SI zostają kolejno wypuszczane na wyjście wartości 

kolejnych pikseli, a jednocześnie trwa ładowanie następnych wyników. Po przetworzeniu przez 

konwerter, wyniki są zapisywane do odpowiedniej struktury danych (tablicy). Po końcu cyklu zo-

staje wygaszony zegar oraz następuje oczekiwanie na kolejny impuls SI. 

 

Rysunek 3.6 Metoda pojedynczego odczytu 

Drugą metodą (Rysunek 3.6) jest pojedynczy pomiar. Wyróżnia go to, że potrzebny jest tylko 

jednorazowy odczyt. Aby to osiągnąć, następuje impuls SI, po którym są bardzo szybko wyzwa-

lane kolejne piksele, lecz nie są nigdzie ani przetwarzane ani zapamiętywane. Założenie jest takie, 

aby pozbyć się niepożądanych, losowych, wartości, które mogły się nagromadzić przez czas nie-

używania kamery (najczęściej wszystkie piksele są naświetlone do wartości maksymalnej). Na-

stępnie, po pożądanym czasie integracji, następuje już właściwy pomiar, którego wynik jest już 

wiarygodny i warty zapisania.  

Jak łatwo zauważyć (Rysunek 3.7), z uwagi na dość rzadką potrzebę odczytywania wyników, zo-

stała podjęta decyzja aby używać metody drugiej. Została też jednak udostępniona metoda opie-

rająca się na przerwaniach (Rysunek 3.8), aby w razie konieczności była szybka możliwość 

zmiany. 
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unsigned char Read_ADC0(unsigned char Channel) 
{ 
 //Writing to this register for the channel starts a conversion  
 ADC0_SC1A  =  Channel; 
  
 //if not interrupt mode is selected 
 while((ADC0_SC1A & ADC_SC1_COCO_MASK) == 0) 
 { 
 } 
 //return the result 
 return  ADC0_RA;  
} 

Rysunek 3.7 Odczyt wyniku przetwarzania 

 

//plik adc16.c 
 
void Read_ADC0_int(unsigned char Channel) 
{ 
 //Writing to this register for the channel starts a conversion  
 ADC0_SC1A  =  Channel; 
  
} 

 

//plik kinetis_sysinit.c wpisanie funkcji do wektora przerwań 

   (tIsrFunc)UNASSIGNED_ISR,                               /* 55 (0x000000DC)  */ 
   (tIsrFunc)UNASSIGNED_ISR,                               /* 56 (0x000000E0)  */  
   (tIsrFunc)adc_int,                               /* 57 (0x000000E4)  */ 
   (tIsrFunc)UNASSIGNED_ISR,                               /* 58 (0x000000E8)  */ 
   (tIsrFunc)UNASSIGNED_ISR,                               /* 59 (0x000000EC)  */ 
 
// oraz sama funkcja 
 
  void adc_int() 
{ 
 ImageDataInt[i++] = ADC0_RA; 
 if(i==129) 
  i=0; 
}  

Rysunek 3.8 Odczyt wyniku przetwarzania oparty o przerwania 
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3.5. TESTOWANIE 

Jest to bardzo ważny proces, który, w przypadku operowania również na sygnałach analogowych, 

może sprawiać wiele trudności.  

Po podzieleniu głównego zadania na podzadania zostały zdefiniowane następujące kroki pracy: 

1) Generowanie sygnału zegarowego oraz dobrze z nim zsynchronizowanego impulsu SI 

2) Odczyt danych w formie analogowej 

3) Konwerter: synchronizacja z kamerą oraz poprawne przetwarzanie 

4) Poprawne czytanie obrazu po połączeniu z innymi modułami 

Po realizacji każdego z tych punktów, musiało nastąpić testowanie danego punktu wraz z poprzed-

nimi.  

Generowanie sygnału zegarowego oraz SI 

Punkt pierwszy był stosunkowo łatwy do realizacji, ponieważ decyzją projektową było progra-

mowe generowanie obu sygnałów, dlatego i testowanie tego podzadania nie sprawiło większych 

trudności. Testy zostały podzielone na kilka etapów: 

1. Jedną z możliwości realizacji wstępnych testów, nie w warunkach laboratoryjnych, było 

wielokrotne zwolnienie, tak zegara jak i SI, oraz wypuszczenie tych sygnałów na diody 

procesora. Mogło to sprawdzić, czy w ogóle udaje się generować zmienne sygnały, lecz 

nie dawało szansy zauważenia, czy są one w odpowiedniej korelacji ze sobą. W ten sposób 

nie można sprawdzić czy nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych na wybranych do tego 

celu pinach.  

2. Jeśli program przeszedł testy na diodach następowała druga faza – wyjścia sygnałów zo-

stały przekierowane już na docelowe piny, a one z kolei do jednego z wejść multimetru. 

Oczywiście, przy normalnej częstotliwości, narzędzie to nie jest w stanie zauważyć tak 

szybkich zmian, lecz podaje ono bardzo dobre uśrednienie wartości, z czego można łatwo 

uzyskać częstotliwość pojawiania się SI w stosunku do zegara.  

3. Jeśli i te testy zakończyły się pozytywnie, ostatnim etapem jest podłączenie obu sygnałów 

do oscyloskopu, na którym już łatwo można zauważyć wszystkie interesujące zależności.  
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Odczyt danych w formie analogowej 

To podzadanie także zostało podzielone na kilka, następujących kolejno etapów: 

1. Także i w badaniu tych zależności, na początku, można posłużyć się multimetrem, miano-

wicie, po wpuszczeniu na kamerę odpowiedniego sygnału zegarowego oraz SI, podłączyć 

jej wyjście do miernika i badać jak reaguje na zmiany natężenia padającego światła. Tak 

jak w poprzednim przykładzie, multimetr jest w stanie pokazać tylko uśredniony odczyt, 

lecz na potrzeby tego zadania jest to wystarczające.  

2. Jeśli wszystkie reakcje wydają się być poprawne (zgodne z założeniami), ponownie należy 

udać się do oscyloskopu i sprawdzić, czy kamera jest w stanie zobaczyć różnicę pomiędzy 

czernią a bielą (Rysunek 3.9). Na tym etapie następuje ostateczna kalibracja czasu pomię-

dzy kolejnymi impulsami SI. Jest to bardzo ważny moment całej pracy, na który warto 

poświęcić czas, ponieważ od tego, jak wyraźna będzie różnica, pomiędzy czernią, a bielą, 

może w późniejszym etapie wiele zależeć. 

 

Rysunek 3.9 Przebiegi sygnałów na oscyloskopie 
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Przetwornik: synchronizacja z kamerą oraz poprawne przetwarzanie 

Dużym problemem okazała się kontrola danych wyjściowych przetwornika. Najłatwiej było zapi-

sywać wyniki przykładowo pięciu konwersji i wtedy zatrzymywać program używając opcji z pa-

nelu debug. Środowisko CodeWarrior zapewnia bardzo wygodny tryb debugowania,  z łatwym 

podglądem, na wszystkie rejestry oraz zmienne (Rysunek 3.10). 

 

Rysunek 3.10 Okno debugowania 

Po wybraniu odpowiednich opcji konwersji oraz wyzwalania przetwornika, należy sprawdzić po-

prawność działania samego konwertera. Najlepiej jest zrobić to poprzez podłączenie do masy i do 

zasilania, a następnie sprawdzenie, jakie wartości pokazał przetwornik. Jeśli wszystkie wyniki są 

na oczywistym poziomie (około 0 dla masy oraz około 2556 dla zasilania) znaczy to, że po pierw-

sze przetwornik działa jak należy, a po drugie inicjujemy konwersje na odpowiednim kanale. Ko-

lejnym problemem, może okazać się odpowiednia synchronizacja danych wystawianych przez ka-

merę z konwersją przetwornika. Konieczne może okazać się użycie PDB7 do spowolnienia inicja-

cji przetwarzania. Proces ten ciężko jest podzielić na podzadania, ponieważ nie ma możliwości 

odczytania dokładnej wartości analogowej w momencie wejścia na przetwornik. Jeśli wyniki pod 

koniec pomiaru stają się losowe, oznacza to, że przetwornik nie jest w stanie nadążyć z konwersją 

                                                 
6 Przy 8-bitowej konwersji 
7 PDB – ang. Programmable Delay Block - blok odpowiedzialny za wprowadzanie planowanych opóźnień. Ma on 

możliwość inicjowania konwersji. 
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prawidłowych danych i należy, albo zmniejszyć częstotliwość zegara, albo zwiększyć (o ile to 

możliwe) szybkość konwersji.   

Poprawne czytanie obrazu po połączeniu z innymi modułami 

Po połączeniu wszystkiego należy jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko działa, a przede wszystkim 

parametry czasowe całego programu, ponieważ może okazać się, że przy naturalnym oświetleniu 

(pokojowym) będzie możliwość ciągłej obsługi kamery, bez przechodzenia jednego cyklu niejako 

na darmo. 

Na tym etapie następowało najważniejsze, bo całościowe, testowanie. Należało sprawdzić, jak po-

jazd radzi sobie z pokonywaniem tras wyznaczonych przez organizatorów. Testy te zostały prze-

prowadzone już razem z całym zespołem, ponieważ w każdej chwili, mogła nadarzyć się koniecz-

ność jakiejś zmiany, w którymś z modułów. Właśnie dlatego, podczas tworzenia aplikacji każdy 

członek zespołu implementował różne warianty swojego modułu (np. obsługa odczytu danych z 

przetwornika). Dzięki temu, konieczne poprawki mogły być robione w trakcie testowania.   

Testowaniu podlegały: 

 - różne elementy trasy (długie proste, slalomy, skrzyżowania), 

 - nietypowe sytuacje takie jak np.: jazda bez oświetlenia, strata linii z pola widzenia, 

- różne warianty oświetlenia (od bardzo jasnego po znikome) oraz umiejętności szybkiego    

dostosowania programu pod te zmiany. 

Jak podczas każdego testowania, tak i podczas tego, zostało wykrytych wiele niedociągnięć, które 

jednak zostawały, w miarę możliwości, na bieżąco poprawiane. Testami tymi, w głównej mierze, 

dowodziła osoba odpowiedzialna za sam algorytm poruszania się po trasie – Radosław Więch. 

Testy wykryły wiele nieprawidłowości w działaniu systemu. Zostało zaobserwowane, że samo-

chód „gubi się”, gdy oprócz czarnej linii na białym tle, widzi z boku jeszcze coś czarnego, a może 

się tak zdarzyć podczas jazdy przy boku trasy. Tym przeszkadzającym elementem, może nawet 

być ludzki cień. Poprawa tego błędu wymagała sporej ingerencji programowej. 
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Wnioski po testowaniu: 

1. Pojazd posiada dość dużą bezwładność, dlatego przed konkursem należy go minimalnie 

dociążyć, aby miał niżej środek ciężkości i łatwiej wchodził w zakręty. 

2. Konieczne jest dodatkowe oświetlenie, aby znacząco ograniczyć możliwość pojawienia się 

na trasie cieni które mogłyby zostać zinterpretowane jako linia. 

3. Są jeszcze możliwości na ulepszenia, szczególnie konstrukcyjne, pojazdu, aby mógł poru-

szać się jeszcze szybciej, szczególnie na zakrętach. 

Nie zostały zaobserwowane żadne problemy, które mogłyby doprowadzić do niespełnienia wyma-

gań stawianych przez Freescale. Pojazd mieści się we wszystkich normach, dotyczących rozmiaru, 

jest w całości zbudowany z części dostarczonych przez organizatora zawodów. Przejazd całej 

trasy, wraz z jej oświetlaniem, na jednej baterii, także nie stanowi problemu.   



43 

 

 

4. ROZWIĄZANE PROBLEMY IMPLEMENTACYJNE ORAZ SPRZĘTOWE  

W tym rozdziale zostaną opisane problemy napotkane podczas realizacji tego projektu oraz spo-

soby ich rozwiązania. 

4.1. SYNCHRONIZACJA IMPULSÓW SI Z SYGNAŁEM ZEGAROWYM 

Jak już zostało wspomniane wcześniej, relacje pomiędzy tymi dwoma sygnałami są dość szcze-

gólne. W trakcie realizacji projektu pojawiało się wiele pomysłów, na sposoby obsłużenia tych 

zależności. Najlepszym wydawał się pomysł z użyciem Flex timera8, głównie dlatego, że jest on 

w stanie zgłaszać dwa różne przerwania.  

Po wybraniu odpowiedniej metody zliczania, licznik dolicza do wartości podanej w rejestrze 

FTM_MOD9 i wtedy zgłasza przerwanie, jednocześnie nie przerywając liczenia. Po osiągnięciu 

wartości wpisanej w rejestrze FTM_COV10, zostaje zgłoszone to samo przerwanie, lecz z inną 

flagą. Dzięki temu, że ustawiane są inne znaczniki, można łatwo zdecydować, jakie zadania należy 

podjąć. Oprócz tego, timer ten, ma możliwość zmieniania wartości, na swoim wyjściu, przy każ-

dorazowym zgłoszeniu przerwania. W praktyce, oznaczało to, że licznik ten umożliwiał genero-

wanie sygnału zegarowego z zadaną częstotliwością, który zgłaszał przerwania, zarówno na zbo-

czu rosnącym jak i opadającym. Umożliwiłoby to generowanie impulsu SI np. wtedy, gdy sygnał 

zegarowy zmieniałby się z „1” na „0” (Rysunek 4.1).  

 

Rysunek 4.1 Przebieg w którym zbocze opadające zegara wyzwala impuls SI 

                                                 
8 Licznik wykorzystywany głównie do generacji fali PWM lecz w tym przypadku wydawał się idealnym zastosowa-

niem. 
9 ang. Flex timer modulo value – wartość do której zlicza timer. Wartość licznika po osiągnięciu tej wartości zależna 

jest od wybranej metody zliczania  
10 ang. Flex timer value  
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 Wadą tego pomysłu był brak możliwości wyzwolenia impulsu SI w połowie szerokości zegara,  a 

jest to konieczne, do poprawnego odczytu danych. Ciężkie byłoby również wygaszanie zegara w 

stanie „0”, po przesłaniu ostatniej próbki oraz uruchamianie go po inicjacji odczytu.  

Naturalnym następstwem tego pomysłu było użycie do generowania sygnału Flex timera, wraz ze 

zmienna zliczającą wystąpienie odpowiedniej flagi, który miałby również przerwania na środku 

każdej wartości zegara. Przy tym rozwiązaniu, oczywiście, konieczna byłaby zmiana metody li-

czenia, tak, aby sygnał nie zmieniał wartości przy każdym przerwaniu. Jest to jednak wiele niepo-

trzebnych przerwań, które nagromadziłyby się w takich ilościach, że obsługa jednego nie skoń-

czyłaby się przed przybyciem następnego.  

Hybrydą tych rozwiązań mogłoby być przestawianie wartości w FTM_MOD oraz FTM_COV tak, 

aby tylko wtedy, gdy jest to niezbędne zgłaszały przerwania w połowie szerokości sygnału. Nie-

stety, aby zmienić metodę zliczania, a jest to konieczne, trzeba nadpisać rejestr konfiguracyjny 

licznika, co jest równoznaczne z przerwaniem oraz zresetowaniem bieżącego zliczania. 

4.2. INNE PROBLEMY 

Kolejnym problemem okazało się inicjowanie przetwarzania przez konwerter. Dostępne są dwie 

metody wyzwalania: programowa oraz sprzętowa. Obie stwarzały pewne niedogodności, zwią-

zane z ich użytkowaniem. Przy użyciu programowej metody, problemem może się okazać odpo-

wiednia synchronizacja, ponieważ nie można za wcześnie, ani za późno inicjować konwersji. Kło-

potem może być znalezienie odpowiedniego miejsca w kodzie. Przy sprzętowym wyzwalaniu, 

ciężko jest znaleźć odpowiedni sygnał, który mógłby rozpoczynać przetwarzanie. Naturalnym wy-

borem, wydaje się być zegar wysyłany na kamerę, lecz jeśli sygnał ten, stanie się odpowiedzialny 

również za wyzwalanie przetwornika, to konwersja będzie inicjowana za wcześnie. Sygnał na 

wyjściu z kamery nie zdąży się ustabilizować, zanim zostaną pobrane dane do konwersji. Dlatego, 

ostatecznie, przetwornik zostaje wyzwalany programowo.  

Innym problemem okazały się kłopoty związane z pracą sprzętową. Można stracić bardzo wiele 

czasu na próbach modyfikacji kodu, gdy np. jeden z przewodów nie „łączy”, albo, tak jak okazało 

się podczas tworzenia tej pracy  - jeden z pinów nie działa. Dlatego tak ważne jest testowanie 
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każdego z fragmentów pracy. Inną niedogodnością było to, że nie wszystko wynikało jasno z do-

kumentacji, co skutkowało często błędnymi połączeniami. Są to typowe błędy „ludzkie”, które 

jednak ciężko jest zauważyć. Sztandarowym przykładem takich problemów, było podłączenie ta-

śmy wychodzącej z kamery do płytki Motor Drive  odwrotnie, co skutkowało nieprawidłowym 

(losowym) przesyłaniem danych.  

Należało także pamiętać o tym, że projekt ten nie jest zupełnie indywidualny i jest on dzielony na 

trzy osoby, co oznacza , że wszystkie zasoby także. Ważna jest komunikacja w zespole ponieważ 

gdy np. pojawił się pomysł aby użyć Flex timera, trzeba było być świadomym, że dwa z trzech 

dostępnych są już zajęte. Aby była jasność, jakich modułów każdy członek zespołu używa, został 

stworzony prosty dokument, w którym każdy oznaczał wykorzystywane przez siebie elementy lub 

takie, których planuje użyć (Rysunek 4.2).  

 

Rysunek 4.2 Fragment pliku 

Aby ujednolicić format wprowadzanych danych, a przez co uniknąć niepotrzebnych nieporozu-

mień, została podjęta decyzja, aby używać tych samych skrótów, które są dostępne w reference 

manualu do używanego procesora. 

Kolejnym problemem okazała się regulacja ostrości widzenia przez kamerę. Nie wpływała ona 

bezpośrednio na rozróżnianie kolorów ale na szybsze zauważenie przejścia, pomiędzy czernią, a 

bielą. Na wykresie (Rysunek 4.3) została przedstawiona różnica, pomiędzy właściwie oraz nie-

właściwie dobraną ostrością. Jak obrazuje zielona linia, dobrze skalibrowana kamera odwzoro-

wuje dokładnie to co widzi przez soczewkę, bez długiej fazy przejścia. 
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Rysunek 4.3 Dwa warianty kalibracji ostrości [4] 

Proces ten należy wykonywać już po ostatecznym złożeniu pojazdu, aby odległość pomiędzy ka-

merą a podłożem była stała. 

4.3. EWENTUALNE UDOSKONALENIA  

Jak każdy projekt, także i ten może być w przyszłości rozwijany. W tym podrozdziale zostały 

opisane sposoby udoskonalenia układu.  

Pomiar prędkości jazdy 

W przyszłości może okazać się to bardzo przydatne. Jest kilka spraw, w których mogłoby to po-

móc. Po pierwsze, przy długich prostych ważne jest aby w odpowiednim momencie hamować, 

aby nie stracić linii z pola widzenia i nie wyjechać poza trasę. Znając specyfikę podłoża (badaną 

doświadczalnie) oraz prędkość pojazdu, można wyliczyć, jak szybko trzeba zacząć zmniejszać 

prędkość aby tor jazdy był optymalny. Jeśli dodać by do tego drugą kamerę (Rysunek 4.4), która 
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nie „patrzyłaby” pod siebie, a w przód, można by, po stworzeniu odpowiednich algorytmów, nie 

kierować się liniami a optymalnym torem jazdy. 

 

Rysunek 4.4 Konstrukcja z dwiema kamerami 

Przy konstrukcji ze zdjęcia powyżej możliwe jest pokonanie zakrętu - ścinając go. Wtedy trasę z 

rysunku (Rysunek 4.5) pojazd mógłby pokonać jadąc prosto. 

 

Rysunek 4.5 Przykładowa trasa 
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Obsługa podczerwieni 

Przy późniejszym testowaniu pojazdu, zaczynał pojawiać się problem z zatrzymywaniem samo-

chodu. Procesor jest wyposażony w czujnik podczerwieni, dlatego można sobie wyobrazić stwo-

rzenie czegoś w rodzaju pilota, uruchamiającego oraz zatrzymującego pojazd. Jako nie niezbędną, 

lecz przyjemną, funkcjonalność można stworzyć pilot do sterowania całym pojazdem. Ogólnie 

rzecz ujmując, jeśli udałoby się wysterować odpowiednie połączenie używające portu podczer-

wieni, można wyobrazić sobie mnóstwo nowych funkcjonalności robota.  
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5. PODSUMOWANIE 

Celem tej pracy była implementacja modułu obsługi kamery, który miał za zadanie wyzwalanie, 

odbiór oraz przetwarzanie danych z kamery. Pośrednim celem było także stworzenie instrukcji, 

krok po kroku, jak udało się do tego dojść, aby czytelnik tej pracy był w stanie odtworzyć, a przede 

wszystkim zrozumieć, użyte rozwiązania. 

Cel pracy został zrealizowany poprzez stworzenie kodu obsługującego odczyt danych oraz pisem-

nego opisu tegoż kodu. 

Znaczna część pracy poświęcona została na objaśnienie fizycznego działania kamery, aby proces 

późniejszej implementacji był w pełni zrozumiały. Po wnikliwym zrozumieniu specyfiki sterowa-

nia układem, żaden element kodu nie powinien być zaskoczeniem, dlatego, wewnątrz pracy, zo-

stały umieszczone tylko główne funkcje (Rysunek 3.2), odpowiedzialne za odbiór danych z odpo-

wiednio skonfigurowanego sprzętu. Aby lepiej zorientować się w procesie tworzenia takiego opro-

gramowania oraz jego testowania, zostały bardzo dokładnie opisane kroki, które należy podjąć, 

aby zrobić to poprawnie. Zostały także dołączone słowne opisy sposobu testowania wszystkich 

podmodułów systemu kamery oraz, już całego, połączonego, oprogramowania pojazdu. Ekspery-

menty, wykonywane podczas tworzenia pracy, pozwoliły na pełniejsze zrozumienie, nie tylko sa-

mego systemu, lecz także wielu zasad elektroniki.     

Podczas realizacji projektu pojawiło się wiele problemów, zarówno implementacyjnych, jak i ty-

powo sprzętowych. Do pokonania trudności związanych z generowaniem oraz synchronizacją sy-

gnałów, niezbędny okazał się być oscyloskop oraz inne przyrządy pomiarowe. Innym pomocnym 

narzędziem był tryb debugowania, dostępny w kompilatorze CodeWarrior, który umożliwiał za-

trzymanie wykonywanego programu oraz podgląd wszystkich rejestrów i zmiennych programu.   

Opisywany projekt może być również jedynie zalążkiem do zbudowania w przyszłości dużo 

sprawniejszych i bardziej rozbudowanych systemów, ponieważ podczas implementacji opisywa-

nych modułów, nie zostały wykorzystane wszystkie możliwości używanego mikrokontrolera. W 

jednym z podrozdziałów zostały opisane możliwe usprawnienia pojazdu i tak np. można sobie 

wyobrazić, że stałby się on chociaż częściowo (start, stop) sterowany za pomocą pilota lub, że sam 

by wybierał optymalną trasę przejazdu. 
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