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Side 2 af 43

1 Resume
Vi har vurderet en række projekter, som bliver præsenteret i afsnit 2, og valgte at bygge en robot,
som kan køre i alle retninger i 2D-planet. Grunden til at vi valgte det projekt er, at ingen
tilsyneladende har lavet sådan en robot udelukkende i Lego. Problemstillingen i projektet udgøres af
konstrueringen af en motorkontrol, som er bedre end den, der findes i Lejos. Motorkontrollen i
Lejos lider af uforudsigelig opførsel og en implementering, der begrænser udvikleren. Vi har lavet
en motorstyring, der er væsentlig bedre, end den i Lejos indbyggede. Dertil kommer problemet med
at styre 4 hjul på samme tid, da en NXT kun har 3 motorporte. Vi præsenterer flere løsninger på det
problem i form af en kablet 1-bits protokol og en Bluetooth-løsning, samt forslag til flere løsninger.
Endelig er der selve køretøjet, som er bygget udelukkende i Lego og som er stærk nok til at modstå
de kræfter, der opstår som følge af kørsel.

1.1 Opbygning af rapporten
I afsnit 2 Indledende overvejelser om valg af projekt er labrapporten fra øvelse 11 sat ind i sin
originale form, for at give læseren et overblik over de indledende overvejelser om mulighederne i
det valgte projekt i forhold til kurset. Endvidere giver det læseren en bedre forståelse af, hvilken
udvikling der er sket i projektet.
I afsnit 3 Omnidirectional Vehicle gennemgår vi de forskellige dele af det valgte projekt.

2 Indledende overvejelser om valg af projekt
2.1 Mål
Vi vil diskutere forskellige projekter og afgøre, hvilket projekt vi vil lave.

2.2 Udførelse
Vi har fem idéer til et projekt. Hvert projekt er beskrevet herunder og til sidst vil det valgte projekt
blive beskrevet i flere detaljer.
2.2.1 BeerFetcher
Robotten skal kunne køre rundt og lede efter øldåser, som den skal bringe tilbage til målet, hvis de
vejer nok, i.e. er fulde af øl.
Robotten skal køre på 3 hjul og have en gribeklo forrest, som den kan lukke omkring et objekt og
trække objektet efter sig. Den skal have følgende sensorer og aktuatorer:
•
•
•
•
•
•

2 lyssensorer
Ultralydssensor
Tryksensor
1 motor til bevægelse
1 motor til styring
1 motor til gribekloen
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Figur 1 - Skitse af BeerFetcher set fra siden. Det ses, at den forreste lyssensor anvendes til at afgøre, om det er et
gyldigt objekt, som robotten har fundet. Den bagerste lyssensor bruges til at finde hjem med, når der er fundet
et gyldigt objekt. Ultralydssensoren anvendes til at finde objekter foran robotten, som den skal navigere hen til
og kontrollere

2.2.1.1 Genkendelse og greb

Robotten kan genkende og gribe om objekter på flere måder. Ved at beklæde dåserne med farvet
karton kan en lyssensor bruges til at afgøre, om der er et ønsket objekt lige foran robotten. For at
afsøge et område kan man bruge en ultralydssensor, som kan detektere objekter indenfor en vis
afstand af sensoren afhængig af objektets størrelse. Den kan navigere hen til objektet og gribe om
det, når en trykføler i kloen bliver presset ind.
2.2.1.2 Navigation

Robotten skal som minimum kunne finde hjem til målet. Det kan ske ved navigation eller ved
statisk ruteplanlægning. En statisk rute hjem vil kræve præcisionsmålinger af meget høj kvalitet, i.e.
fra tacho-tælleren. Efter øvelse 9 [lesson9] appellerer opmåling af en rute ikke til os, da der er alt
for stor risiko for fejl.
Navigation vil kræve brugen af mindst én sensor. Hvis vi begrænser os til én NXT, vil der være
plads til 1 lyssensor. Ved at have en lyskilde ved målet kan robotten bruge sensoren til at finde hjem
på samme måde som i øvelse 7 [lesson7]. Den vil ikke kræve lys i omgivelserne for at finde
objekter, idet den anvender ultralydssensoren til det formål.
Når robotten skal forlade basen og køre ud og lede efter nye objekter kan robotten dreje et tilfældigt
antal grader og derved få et nyt offset ved hver kørsel. Det vil ikke forhindre robotten i at foretage
redundante handlinger, men det vil skabe lidt variation.
2.2.1.3 Vejning

Der findes ikke en NXT-sensor, som kan måle kraften på et objekt, i.e. vægten af et det. En anden
måde at afgøre vægten på et objekt, kan være den kraft, som robotten må tilføre motorerne for at
trække objektet over jorden. Det kan måles ved at observere omdrejningshastigheden på motorerne
ved et bestemt kraft-niveau. Jo mere kraft for at opnå en bestemt hastighed, jo tungere et objekt. Der
findes hjemmesider, hvor man kan købe specialdesignede sensorer til NXT’en og måske kan man
finde en, der kan måle vægt. Vi har ikke kunnet finde en vægt-sensor.
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2.2.1.4 Arkitektur

Robotten skal opføre sig på forskellige måder alt efter hvor i dens mission, den befinder sig. Derfor
vil en opførsels-reguleret arkitektur [Krink] kunne løse opgaven, da dens opførsel skal bero på
sensorinput, intern tilstand og et software-element, der kan træffe en afgørelse.
2.2.2 Colour-Controlled Positioning System
Robotten skal kunne finde sin egen position i rummet. Dette gøres ved at montere tre farvede
lyskilder i rummet, og tre farvede lyssensorer på robotten.
Som beskrevet i [Lesson8] har vi foretaget målinger af lyssensorenes respons på farvede lyskilder,
når der sidder farvefiltre foran sensoren. Vi vil så kunne bruge triangulering i forhold til at de tre
lyskilder for at regne vores nuværende position ud.
Der vil være følgende delopgaver:
2.2.2.1 Bygge robotten

De tre sensorer skal placeres tæt på hinanden, men uden at de skygger for hinanden. Sensorerne har
ikke en synsvinkel på 360 grader, og vi vil derfor skulle placere et prisme over hver sensor for at
øge synsvinklen.
2.2.2.2 Korrektion af input

Målingerne er meget skæve, sensorerne reagerer også en del på lys i andre farver. Vi vil derfor
skulle kalibrere input for at eliminere cross-overs mellem målingerne. Hvis robotten initieres med
sensormålinger for hver af de tre lyskilder vil man kunne lave en lineær transformation der givet
sensorinput returnerer lysintensitet for hver af lyskilderne.
Vi har foretaget beregninger for, hvordan dette kan gøres. Vi er ved at skrive dem ind og vil senere
vedlægge dem i et appendiks.
2.2.2.3 Triangulering

Givet de tre korrigerede input skal robottens position beregnes. Dette vil måske også kræve noget
kalibrering ved at foretage målinger forskellige steder i rummet.
2.2.2.4 Rotation

Vi skal finde ud af, hvordan robotten vender. En ide er at placere tre lydsensorer på robotten, sætte
en fast lydimpuls i rummet, og måle forsinkelsen mellem målingerne på de tre sensorer.
Vi har i [Blog, 200907] målt, at NXT’en i et tight loop kan foretage omkring 50 målinger i
sekundet. Hvis der skal være en hel målings forsinkelse mellem to lydsensorer vil vores robot skulle
være 6 meter bred. Vi er kendt for at være gruppen der bygger store robotter, men der må være
grænser.
Vi kunne også sætte flere retningsbestemte lyssensorer rundt om robotten og så måle intensiteten af
input på sensorerne. Dette vil bare kræve et tocifret antal sensorer, og det er derfor ikke realistisk.
Endelig kunne vi nøjes med de tre lyssensorer, men montere motorer på dem så de kunne pejles i
forskellige retninger. Når robotten skal finde sin retning vil den således kunne lave et sweep med
sensorerne for at finde retningen til de forskellige lyskilder.
Faktisk vil man kunne bruge retningen til de forskellige lyskilder til at bestemme ikke kun robottens
rotation men også dens position. Og faktisk vil dette kunne gøres med kun to lyskilder og to
sensorer.
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2.2.2.5 Mål

Da der skal være mørkt i rummet, og robotten skal have frit udsyn til de tre sensorer er det ikke
realistisk at der kan være menneskelig indblanden i robottens færden.
En mulighed var en labyrint tegnet på gulvet, som robotten skulle orientere sig i – ved hjælp af
endnu en lyssensor - og derefter køre igennem uden at røre murene i labyrinten – ved hjælp af
positioneringssystemet.
2.2.3 Omnidirectional Vehicle
Robotten skal kunne køre i alle retninger i 2D-planet og rotere vilkårligt. En hvilken som helst
bevægelse, man kan gøre med den uden at løfte hjulene fra gulvet, skal den kunne foretage selv.

Figur 2 – De røde pile angiver akserne, som de frie hjul roterer omkring.

Vi har set andre forsøg med omnidirectional vehicles bygget af LEGO, men de har alle været
trehjulere, og har været meget ustabile.
Vi vil bygge vores robot efter Airtrax-princippet [Airtrax]. Robotten skal have fire hjul, der hver er
monteret med ruller, så de udover at køre i hjulets retning også kan bevæge sig i en vinkel på 45
grader i forhold til hjulets retning. De fire hjul placeres i bilens hjørner, og rullerne vendes sådan, at
to modstående hjul kan rulle hen mod hinanden. Hjulene kan ikke dreje.
Bilen kan styres udelukkende ved at sætte hastigheden på de fire hjul. Fordi rullerne peger »væk fra
hinanden« står bilen fast selvom hvert hjul kan rulle frit.
2.2.3.1 Bygge bilen

Vi skal bygge de fire hjul med ruller monteret i en vinkel på 45 grader. Vi har tidligere bygget en
prototype af ét hjul [Blog, 250907]. Vi tror på, at vi vil kunne bygge bilen – selvom den bliver stor.
2.2.3.2 Motorkontrol

Som tidligere [Blog, 130907] undersøgt er lejos-motorkontrollen meget unøjagtig, og vil slet ikke
kunne bruges til så præcis styring af hjulene, som er krævet her. Vi skal lave en motorkontrol, der
kan sætte hastigheden på motorerne meget nøjagtigt, og ikke overshooter når den ændrer hastighed.
Hvis hastigheden på de fire hjul nemlig bliver sat forskelligt vil bilen køre skævt eller dreje.
2.2.3.2.1 Kommunikere med fire motorer

Vi skal have én motor på hvert hjul – i alt fire motorer. Da hver NXT kun har tre udgange kan vi
altså ikke sætte motorerne direkte på én NXT. Vi ser tre muligheder for hvad vi i stedet kan gøre:
•

Bruge en anden kontrolenhed end NXT

Side 6 af 43

•
•

Bruge en motormultiplexer til
Bruge 2 NXT’ere

2.2.3.2.2 Matematisk Model

Vi skal lave et program, der kan omsætte information om, hvordan bilen skal bevæge sig, til
hastigheder på de fire motorer. Dette vil inkludere noget vektorregning på hastighedsvektorer.
2.2.3.3 Brugergrænseflade

Når nu vores bil kan bevæge sig på alle tænkelige måder skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan
den skal styres. Grundlæggende ser vi to muligheder:
•
•

Bilen finder selv ud af, hvordan den skal køre.
Brugeren kan styre bilen

I første tilfælde vil det kræve, at vi definerer en form for mål med bilen. Den kan f.eks. kortlægge
lokalet eller køre gennem en forhindringsbane.
I andet tilfælde skal vi overveje hvilke kommandoer, man skal kunne sende til den, samt hvordan.
Den lækre løsning vil være bluetooth-interfacing til en mobiltelefon, men en simpel løsning kan
være at bruge tasterne på NXT'en.
2.2.3.4 Afgrænsning

Vi får desværre næppe tid til at nå igennem alle ovenstående punkter 100%.
Heldigvis vil alle leddene bortset fra det første kunne udskiftes med dummy-led. I worst-case skal
man selv manuelt sætte hastighed på hver af de fire motorer. Bilen vil så efterfølgende bevæge sig
som motorerne er programmeret til. Når motorerne ikke ændrer hastighed er den i lejos indbyggede
motorkontrol god nok. Når systemet ikke selv skal beregne motorernes hastighed behøver
styreenhederne til hver motor ikke at snakke sammen. Vi vil derfor kunne sætte to NXT'er på den –
uden at de taler sammen.
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2.2.4 Two-wheel Balancing Robot
Robotten skal kunne balancere på to hjul, som er placeret ved siden af hinanden og forbundet med
en aksel. Den skal være udstyret med sensorer, der kan detektere en forskel i afstand, e.g. en
lyssensor, ultralydssensor, tryksensor etc. Vi har 2 lyssensorer til rådighed, fordi vi bad om en
ekstra, men kun 1 ultralydssensor. Vi vælger derfor at anvende lyssensorer, som vist i Figur 3.

Figur 3 - Skitse af Two-wheel Balancing Robot set forfra og fra siden. Det ses, at robotten er udstyret med 2
lyssensorer, så den kan evaluere forskellen mellem de to inputs og derved kontrollere balancen. Det er også
muligt at fjerne den ene sensor, men så vil robotten være afhængig af initialiseringsværdier, hvis den skal kunne
balancere. Ved at anvende 2 sensorer kan man evaluere forholdet mellem inputs og dermed være uafhængig af
overfladen, som robotten står på. Eneste krav er, at overfladen skal være plan, hvis robotten skal holde stille

Robotten er inspireret af Philippe Hurbain’s NXTway [Hurbain], som har sin inspiration fra Steve
Hassenplug’s Legway [Hassenplug, 2002].
2.2.4.1 Balance

Den primære udfordring i dette projekt er at lave en kontrolstyring, som kan evaluere input fra
lysssensorerne og kontrollere hjulene på en måde, så robotten opretholder sit tyngdepunkt lige
under robotten. Det betyder, at den skal være bygget symmetrisk.
Kontrolstyringen kan være en PID-controller med optimeringsteknikker som Hill-climbing, etc.
2.2.5 Plotter
Plotteren skal kunne tegne figurer på et papir. Den skal have et bevægeligt hoved, der kan flyttes
over papiret af to motorer
Derudover skal den kunne løfte pennen fra papiret og skifte pennen ud så den kan tegne med
forskellige farver og pen-tykkelser.
2.2.5.1 Bygge plotteren

En plotter er så simpel en ting, at vi synes, at den skal kunne implementeres med én NXT. Vi skal
derfor finde ud af, hvordan vi kan bruge den sidste outputport og de fire inputporte til dette. Det vil
sandsynligvis være muligt via i2c at bruge en inputport til at løfte og sænke pennen. Hvis de
forskellige penne er monteret på et skrå-stillet hjul på selve plotterhovedet, vil den aktive pen kunne
vælges ved at rotere hjulet med den sidste motor. I så fald vil det så være hele anordningen med
hjul, penne og motor, der skal løftes og sænkes hver gang der skal skiftes pen eller hovedet skal
flyttes uden at tegne.
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2.2.5.2 Motorkontrol

Hvis plotteren skal kunne tegne bare nogenlunde nøjagtigt vil vi skulle bruge en meget nøjagtig
motorkontrol.
2.2.5.3 Styring

Vi skal kunne overføre billeder til plotteren som den kan tegne. Vi kunne implementere en
postscriptfortolker eller en SVG-fortolker. Eller, hvis dette viser sig uoverkommeligt, lave vores
eget grafikformat.
2.2.6 Det valgte projekt
Vi vælger omnidirectional vehicle. Dels finder vi dette projekt klart sjovest, dels mest innovativt –
vi tror ikke, at nogen har bygget noget sådant af lego før. Desuden finder vi, at projektet skalerer
godt når først køretøjet er bygget.
2.2.6.1 Bygge bilen

I [Blog, 250907] skrev vi, at vi ville gøre vores tidligere byggede prototypehjul mindre. Dette har vi
desværre ikke kunnet. Vi har bygget en ramme til montering af de fire hjul, og monteret vores
prototypehjul på den. Rammen måler ca. 45cm x 75cm.
Vi estimerer, at hjulet ikke er for tungt til at blive trukket af en NXT-motor.
Ved at holde rammen over gulvet og skubbe den fremad ser vi, at hjulet kan trille fremad, men at
det bliver stresset meget. Dækkene på et par af rullerne faldt af under forsøget, og en enkelt gang
faldt en bøsning af. Vi mener dog at problemet vil kunne løses dels ved at udskifte hjulene på
rullerne med nogle andre, og ved at montere tværstivere mellem rullerne. Vi har lavet en
prototypetværstiver, der virker til at stabilisere hjulet meget. Desværre har vi kun kunnet bygge én
tværstiver grundet mangel på klodser. Endvidere regner vi også med, at hjulet vil blive stresset
mindre, når det er hjulet der trækker bilen fremad, end når det er bilen der trækker hjulet fremad.
Vi tror på, at når vi får de manglende klodser vil vi kunne bygge fire hjul stabilt nok til at bilen i
hvert fald kan køre fremad, og forhåbentlig også sidelæns. Men det må komme an på en prøve.
2.2.6.2 Motorkontrol

Vi regner med at lave en PID-kontrol [Fred Martin], der dynamisk måler belastningen på motoren,
så den kan komme med et intelligent gæt på, hvad kraften skal sættes til når motoren bliver bedt om
at ændre hastighed.
2.2.6.2.1 Styre fire motorer

De multipleksere vi umiddelbart har kunnet finde lider under enten kun at kunne styre én motor ad
gangen eller kun at kunne sætte samme power ud til de multiplexede motorer. Vi vil derfor bruge to
NXT'er.
For at fordele energiforbruget ligeligt mellem de to NXT’er sætter vi to motorer på hver. Den ene
skal fungere som master og den anden som slave. Masteren tager sig af at finde ud af, hvor bilen
skal køre hen og beregne motorhastigheder for de fire motorer. Masteren kommunikerer så envejs
til slaven hvilke hastigheder den skal sætte på motorerne. Vi satser på at timerne på NXT'erne er
præcise nok til at motorkontrollen på de to NXT'er kan køre uafhængigt af hinanden. Hvis dette
viser sig ikke at være tilfældet kan masteren sende timer-data til slaven med jævne mellemrum, og
slaven kan bruge disse til at justere hastigheden i forhold til sin egen timer. Det vil altså kunne lade
sig gøre med envejskommunikation.
Vi estimerer, at der skal mindst 6 bits information til for at angive hastigheden på motoren med høj
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nok præcision. Med to motorer giver det altså 12 bits per opdatering. Med 15 opdateringer i
sekundet giver det 180 bits i sekundet – ikke medregnet kontrolbits.
Vi håber, at vi kan kommunikere direkte med at kabel fra en outputport på master til en inputport på
slave – eller evt. mellem to inputporte via i2c. Dette bliver nok det første, vi går i gang med at
undersøge sideløbende med at vi bygger bilen færdig.
2.2.6.2.2 Kontrolsystem

Bilens bevægelse kan beskrives som fire hastighedsvektorer - én for hvert hjul. På figuren har vi
med blåt indtegnet de fire hastighedsvektorer der svarer til at bilen drejer omkring det blå punkt
øverst til venstre (vektorerne er vinkelrette på linjen mellem hjulet og punktet, og de har halv
længde af afstanden).

Figur 4 – Samspillet mellem hjulene for at skabe den resulterende bevægelse, som får køretøjet til at rotere om
det blå punkt

Med grønt og rødt har vi tegnet de komponenter i henholdsvis hjulets og rullernes
bevægelsesretning, der lagt sammen giver hastighedsvektoren. Sætter man hastigheden på de fire
hjul som angivet af de grønne vektorer, så vil rullerne blive tvunget til at rulle svarende til de røde
vektorer, og bilen vil bevæge sig efter de blå hastighedsvektorer – og altså dreje om den blå prik.
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2.2.6.3 Styring

Vi vil lave et brugerstyret system. Dels giver dette bedst mulighed for at observere bilens
bevægelsesegenskaber, og dels føler vi, at det ligger bedre i tråd med tanken i projektet end et
selvkørende system.
I første omgang vil vi bruge knapperne på NXT'en. Vi forestiller os følgende koder:
Enter:

Øg hastighed fremad

Left+right

Øg hastighed tilbage

Left

Øg rotation mod venstre

Right

Øg rotation mod højre

Enter+Left

Øg hastighed mod venstre

Enter+Right

Øg hastighed mod højre

Escape

Stop

Dette vil være nemt at lave. Vi skal blot gemme tre hastighedsvariable – en hastighed i
kørselsretning, end sideværts hastighed samt en rotationshastighed. Vi hardcoder
hastighedsvektorerne for hver af de tre bevægelser »fremad«, »højre« og »roter med uret« - i alt
tolv hastighedsvektorer. Hastigheden på hver motor sættes så til summen af de tre
hastighedsvektorer ganget med de respektive hastighedsvariable.

3 Omnidirectional Vehicle
I dette afsnit gennemgår vi arbejdet med vores omnidirectional vehicle, som beskrevet i afsnit 2.2.6.
Vores indledende overvejelser og planlægning viste sig at holde, med nogle få og små undtagelser
og tilføjelser:
•

Vi har undersøgt historien bag hjul af den type, vi har valgt at arbejde med. Hjulet er
patenteret i 1973 af virksomheden Mecanum, og hjulet går under betegnelsen et Mecanumhjul.

•

Vores valg af navnet ”Matematisk Model” for det system, der omsætter en bevægelse til
hastigheder for de fire hjul, var ikke så heldig, og vi har derfor valgt, i stedet at bruge navnet
”Mecanum-driver”.

•

I vores plan for Mecanum-driveren arbejdede vi med vektor-addition i planen. Dette har slet
ikke været nødvendigt, da vi i stedet kan arbejde med linearkombinationer af hjulhastigheder – hvilket vi faktisk allerede nævnte i afsnit 2.2.6.

•

Planen for brug af knapper på NXT’en til styring kunne ikke bruges helt, da det viste sig at
NXT-knappanelet ikke kan registrere alle kombinationer af knapper. Den eneste form for
knap-kombination, der kan registreres, er ENTER og en af de andre knapper. F.eks. kan
LEFT+ESCAPE altså ikke registreres.

•

Vores antagelse i afsnit 2.2.6.2.1 om, at vi havde brug for 6 bits præcision skyldtes, at vi
ikke havde indset, at de fire grundbevægelser fremad, sidelæns og roter om egen akse alle
opererer med samme hastighed på alle fire hjul. Vi havde tænkt, at rotation om egen akse
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krævede at man satte forskellig hastighed på nogle af hjulene – hvilket det selvfølgelig ikke
gør. Således vil bilen kunne køre med et vilkårligt lavt antal hjulhastigheder. Jo lavere antal,
jo færre forskellige retninger vil den blot kunne køre i.

3.1 Planlægning af projektet
Vi har følgende plan for udførelsen af projektet:
Aktivitet/Uge

50

51

Bygget robot X
(hjul, chassis)

X

Analysere
X
kommunikation
mellem:

X

52

1

2

3

4

X

X

NXT-NXT
NXT-PC
NXT-telefon
Impl.
kommunikation
Motorstyring,
analysere

X
X

Motorstyring,
implementere
Motorstyring,
test

X

X
X

X
X

Samle system,
systemtest

X

Vi vil i første omgang bruge mest tid på motorkontrol, da det er den del af projektet, som primært
falder indenfor kursets rammer. Hvis der bliver tid til overs vil vi gå i dybden med at få NXT'er til
at kunne kommunikere med hinanden.
Vi antager at når motorkontrollen er færdig og bilen er bygget færdig vil det være få timers arbejde
at få bilen til at køre, i hvert fald ligeud.

3.2 Motorkontrol
Den i leJOS indbyggede motorkontrol er stort set ubrugelig, da den overstyrer hver gang man
ændrer motorens hastighed.
3.2.1 Forudsætninger
Vores tidlige eksperimenter viste, at controlMotor() var meget ulineær, da power skulle op omkring
40 % før motoren overhovedet begyndte at bevæge sig.
Derfor ville vi have brug for at lave vores egen motorkontrol.
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Efter at vi havde påbegyndt arbejdet fandt vi en note på nettet, der sagde at NXT-motoren var meget
nøjagtig, [Hurbain NXT motor]. Uden belastning skrev han, at der var en stort set lineær
sammenhæng mellem rå power-værdi og hastighed på motoren. Dette passede meget dårligt med
vores egne målinger.
Ved at se i kildekoden til leJOS ser vi, at motoren sættes i float-mode når den kører under fuld
hastighed. Dvs. med f.eks. power 60 vil motoren køre i forward-mode i 60% af tiden og float-mode
de sidste 40% af tiden. Vi kunne ikke få lov til at ændre dette ved at bruge leJOS MotorPortklassen. så vi blev nødt til selv at indsætte referencen til den native controlMotorByID-metode i
vores egen klasse. Så skete miraklet: Pludselig var motoren stort set lineær. Allerede på power 5 %
kørte den langsomt men sikkert rundt – hvis ikke motoren var belastet.
På trods af, at det altså viste sig, at vi ved at gå uden om leJOS’ besynderligheder kunne opnå en
meget bedre respons fra motoren uden en decideret motorkontrol besluttede vi os for at fortsætte
udviklingen. Lineariteten af controlMotorById() gjaldt kun når motoren ikke var belastet.
3.2.2 Motorsimulator
Da vi på dette tidspunkt endnu ikke havde fået bluetooth-kommunikation til at virke (se 3.3.2.2 PCNXT via Bluetooth), var det en meget langsommelig proces at udvikle en motorkontrol direkte til
NXT’en – da enhver ændring eller optimering ville kræve at NXT’en blev genstartet og der blev
overført et nyt program til den. Derfor gik vi i juleferien – hvor vi alligevel ikke havde adgang til
NXT’erne – i gang med at skrive en motorsimulator, der skulle bruges til at afprøve PID-kontrollen
direkte på pc’en – uden at overføre til NXT.
3.2.2.1 Klassehierarki af motorsimulator

Da leJOS-klassehierarkiet ikke er særligt hensigtsmæssigt sat sammen var det ikke muligt at udvide
de eksisterende Motor-klasser, så vi definerede vores eget interface, MotorPortIF, med de metoder,
vi har brug for til at styre en motor.
Vi lavede tre implementeringer af interfacet:
•

NXTMotorPort: En repræsentation af en rigtig motor på en NXT.

•

SimulatedMotorPort: En simuleret motor, der gerne skulle opføre sig som en rigtig motor.
SimulatedMotorPort har udover metoderne i MotorPortIF metoder til at angive
batteriniveau, gnidningsmodstand og inerti.

•

VisualizedMotorPort: En visualisering af en SimulatedMotorPort. En VisualizedMotorPort
udvider JPanel, så den kan sættes direkte op i en Swing-komponent. VisualizedMotorPort
har i modsætning til SimulatedMotorPort ikke metoder til at angive batteriniveau osv. I
stedet er der på swing-komponenten tilføjet sliders, så disse kan styres fra den grafiske
brugergrænseflade, komponenten er tilføjet til.

3.2.2.2 Implementering af motorsimulator

Vores motorsimulator er implementeret ved at den med jævne intervaller (10 gange i sekunder)
beregner hvilken kraft hhv. motoren og gnidningsmodstanden tilfører, og justerer motorens
hastighed derefter.
Jf. [Hurbain NXT motor] er hastigheden af en ubelastet NXT-motor lineært afhængig af både
batteriniveau og motorpower. Vi antager, at motorens kraft er proportional med differencen mellem
hastighed og målhastighed. Vi definerer altså målhastighed som den hastighed, motoren ville køre
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med hvis der ingen gnidningsmodstand var.
Vores motorsimulator er nok ikke helt fysisk korrekt, da vi ikke kender nok om fysikken bag – men
den var god nok til at afprøve vores motorkontrol.
3.2.3 Afgrænsning
Vi ville lave et generelt modul til kontrol af motorer. Vi ville tilstræbe at modulet kunne anvendes
generelt til motorstyring – og altså ikke kun til vores bil.
Men selvfølgelig ville vi lave modulet med fokus på de features, vi selv havde brug for.
Dette betød følgende:
•
•
•
•

Motorkontrollen skal primært bruges til at sætte hastighed på motoren. Dette betyder, at der
ikke lægges fokus på rotateTo-agtige funktioner.
Hastigheden skal være præcis over tid. To motorer der sættes til at køre med samme
hastighed skal følges ad.
Hastigheden vil typisk ændre sig jævnt. Det er vigtigere at en jævn acceleration over en
masse hastigheder opfører sig pænt, end at et pludseligt hastighedsskift vil gøre det.
Motorkontrollen skal kun understøtte ”her-og-nu”-kommandoer. Det kunne være fint at man
kunne sige ”om 200 grader skal du stoppe” til den, men det vil ikke være det, vi har brug for,
og derfor vil vi ikke overveje muligheder for, hvordan man kunne opnå blødere bevægelser
ved at angive skift i hastighed på forhånd.

3.2.4 Interface til HLMotor
I første omgang besluttede vi, at lægge os så tæt op ad leJOS-interfacet som muligt, for at gøre det
nemt for andre at indsætte vores motorkontrol.
Vi kiggede derfor på implementeringen af lejos.nxt.Motor, som vi havde tænkt os at udvide.
Klassen indeholder en indre klasse, Regulator, der regulerer hastigheden på motoren. Hvis lejosfolkene havde designet deres system ordentligt ville de have lavet et interface til klassen, som vi så
kunne implementere og plugge ind i den selv – så vi ikke skulle lave vores egen motor-klasse, kun
regulator-klassen. Desværre har de ikke avet et interface, så vi ville blive nødt til at udvide klassen i
stedet for at implementere fra grunden. Desværre kan vi ikke engang det, da klassen er private, og
derfor ikke kan udvides i nedarvende klasser. Så vi blev nødt til at skrive vores egen Motor-klasse
fra grunden – med genbrug af de dele af nxt.Motor, vi fandt gode nok. Vi udelader alle metoder til
at styre hvordan regulatoren skal køre. Vi foretrækker at man i stedet bruger klassesystemet til at
skrive forskellige regulatorer, og så udskifter regulatoren hvis man ønsker en ændret opførsel.
Vi bryder os ikke om leJOS’ måde at omfortolke parret af motorpower med fortegn og float/break
til fire modes, Forward, Backward, Stop og Float. Vi kan ikke forstå at de har lavet denne ændring.
Vi finder to modes nemmere at holde styr på end fire, og da de to modes samtidig er mere
udtryksfulde end de fire, da man i de to modes også kan angive om motoren skal alternere til floatmode eller break-mode når den kører med under fuld hastighed. Derfor bruger vi ikke denne
repræsentation men arbejder direkte med Lego’s-repræsentationen med to modes.
Vi droppede altså leJOS’ klasser helt og bruger den indbyggede controlMotorById() til at styre
motoren.
Vi definerer et interface, HLMotorIF (High-level motor interface), der specificerer de metoder, vi
finder nødvendige for at tilgå en motor jf. afsnit 3.2.3. Vi tilføjer setDesiredPosition() (svarende til
rotateTo() i leJOS Motor) for kompletheds-skyld, men vil ikke lægge fokus på at få denne til at
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opføre sig pænt.
Vi tilføjer også en stop(), da det er rart at kunne stoppe motoren med det samme.
setDesiredSpeed(0) vil nemlig ikke stoppe før motoren når til sin ønskede position.
3.2.5 Klassehierarki af HLMotor
Vi laver to implementeringer af interfacet:
•
•

HLMotor: En PID-regulator af en MotorPortIF. Den har en reference til en MotorPort, som
den regulerer.
HLMotorProxyPC: En proxy-implementation, der via BlueTooth videredirigerer alle
kaldene til en NXT.

På den måde kan man køre en motorkontrol på en NXT ved at oprette en HLMotor med en
reference til en NXTMotorPort, man kan køre en motorkontrol på en simuleret motor ved at oprette
en HLMotor med en reference til en SimulatedMotorPort eller en VisualizedMotorPort, og man kan
fjernstyre en motorkontrol på NXT’en ved at oprette en HLMotorProxyPC, og på NXT’en oprette
en HLMotorProxyNXT, der dirigerer proxykaldene videre til en HLMotor. Se afsnit 3.3.2.2 PCNXT via Bluetooth for mere information om protokollen.
3.2.6 Implementering af HLMotor
HLMotor ved selv, hvilken hastighed den har, hvilken hastighed den bør have, hvor den er, og hvor
den bør være.
Den har i stil med nxt.Motor en indre klasse, Regulator, der kører i sin egen tråd og sørger for at
sætte power på motoren ud fra motorens data jf. ovenstående.
Regulatoren bruger ligesom nxt.Motor.Regulator en lejos.util.Timer til at opdatere sin tilstand
løbende. Timer har en timedOut()-metode, der skal kaldes med et fast interval. Dette er desværre
noget upræcist, da den Timer.run() implementeret ved et simpelt
while (true) {
Thread.sleep(delay);
myListener.timedOut();
}

Hvilket betyder, at hvis timedOut() tager f.eks. 30ms at udføre, og man opretter en Timer(100), vil
timedOut() kun blive kaldt hvert 130. ms.
Dette tager vi højde for i PID-kontrollen ved at vi aflæser timeren i starten af timedOut() og
korrigerer for den faktiske tid der er gået siden sidste kald.
Regulator bruger en firleds PID-kontrol.
Kontrollen holder styr på forventet position og hastighed så vel som faktisk position og hastighed.
Det første led – base_power – er et estimat af motorpower som funktion af batteriniveau og
forventet hastighed.
De øvrige tre led er P-, I- og D-led på differencen mellem faktisk position og forventet position.
Kontrollen beregner en P-faktor, der er differencen mellem faktisk position og forventet position, en
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I-faktor, der er summen over alle hidtidige P-faktorer, samt en D-faktor der er differencen mellem
sidste og nuværende P-faktor. I-faktoren skaleres op med opdateringsfrekvensen (hvis der kommer
dobbelt så mange opdateringer vil der være dobbelt så mange led i I-faktoren, og den skal derfor
deles med to, etc.), og D-faktoren skaleres ned med opdateringsfrekvensen. Se Figur 5 for
programudskrift.
Hvis det første led estimerer motorpower helt korrekt vil motoren køre med rigtig hastighed, den
faktiske position og den forventede position vil stemme overens, og PID-leddene vil alle være nul.
Hvis det første led estimerer galt, vil P-leddet vokse efterhånden som fejlen mellem faktisk og
forventet afstand øges. Når P-leddet bliver så stort, at P-led plus første led giver den motorpower,
der skal til for at køre med den forventede hastighed, vil motoren køre med den rigtige hastighed,
men den vil være forsinket i forhold til forventet position. Derfor vil I-leddet stille og roligt vokse,
og efterhånden skubbe motoren op på plads. P-leddet vil nu være 0, og det vil være førsteleddet og
I-leddet der kører motoren.
Vi har en del problemer med, at I-leddet vokser sig for stort – specielt når motoren ikke kan nå op
på den ønskede hastighed.
Dette er heldigvis rimeligt nemt at detektere: Det sker når motorpower bliver større end 100.
Det er også nemt at gøre noget ved.
Motorkontroller, der opererer på fejl-hastighed, har brug for at I-leddet er korrekt fordi motoren
ellers vil drive i forhold til den forventede hastighed.
Men fordi vores motorkontrol opererer på fejl-position (og altså ikke på fejl-hastighed) skal vores Iled kun bruges til at skubbe motoren det sidste stykke på plads. Derfor har vi ikke brug for I-leddet
så længe motoren trækker alt hvad den kan selv.
Det, vi p.t. gør, er, at vi, når motorpower bliver større end 100, undlader at opdatere I-faktoren, hvis
dette vil få den til at vokse yderligere. Det er lidt et hack. Det pæne ville være, hver gang
motorpower blev større end 100 og I-leddet var med til at trække den opad, at beregne hvilken Ifaktor, der ville svare til netop motorpower 100, og så sætte I-faktoren til dette (eller 0 hvis Ifaktoren ellers ville ændre fortegn).
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protected class Regulator extends Thread implements TimerListener
{
int p_fac = 0;
int i_fac = 0;
int d_fac = 0;
boolean running = true;
int last_reg_time = 0;
public void run() {
Timer timer = new Timer(_sample_interval,this);
timer.start();
last_reg_time = _port.currentTimeMillis();
}
public void timedOut() {
if (!running) return;
int time = _port.currentTimeMillis();
int old_p_fac = p_fac;
p_fac = getDesiredPosition(time)-getActualPosition();
i_fac += p_fac;
d_fac = p_fac - old_p_fac;
float
float
float
float

dt = (time-last_reg_time)/1000.0f;
p_led = p_weight*p_fac;
i_led = i_weight*i_fac*dt;
d_led = d_weight*d_fac/dt;

// 900 rpm / 8.4V = 108 rpm / V
float max_possible_speed = 108*_port.getBatteryVoltage();
float base_power = 100*_desired_speed/max_possible_speed;
int power = (int)Math.round(base_power+p_led+i_led+d_led);
setPower(power);
last_reg_time = time;
// For at undgå at ifac går amok
if(Math.abs(power)>100 && i_fac*p_fac>0) i_fac -= p_fac;
}
}
Figur 5: Regulator-klassen til HLMotor
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3.2.7 Afprøvning af HLMotor
Vi oprettede en komponent hvor man kan justere på PID-led for flere HLMotors på en gang. På
denne måde kan man kontrollere hvordan HLMotor opfører sig under forskellige forhold.
Komponenten kan ses på Figur 6.

Figur 6: TestHighLevelMotor. Udover de fire viste JLMotor(VisualizedMotorPort) er også tilknyttet en
HLMotorProxyPC som er knyttet til en NXT, der altså kører synkroniseret med de fire illustrerede motorer.

3.2.7.1 Ziegler-Nachols-metoden

Vi forsøgte os med at sætte PID-led jf. Ziegler-Nachols-metoden [PID, wikipedia].
Vi måler at P-vægten skal sættes til 2.55 procent per grad for at en ubelastet motor oscillerer, og at
den da vil oscillere med en periode på 0,431 sekund.
Vi har altså Kc = 2.55%/°, Pc = 0,431s
Ziegler–Nichols method
Control Type

Kp

Ki

PID

0.6·Kc

2Kp / Pc

KpPc / 8

1,53%/°

7,10%/s°

0,0824%s/°

Kd

Hvis vi indsætter de beregnede PID-led går motoren dog fuldstændigt i selvsving. D-leddet har en
meget fornuftig størrelse, men P-leddet er ca. 10 gange større end hvad vi er kommet frem til er
fornuftigt, og I-leddet er 50-100 gange for stort.
Vi har checket og dobbeltchecket at vi ikke har lavet kludder i enhederne. Vi kan simpelthen ikke
forstå, hvordan Ziegler-Nichols-metoden burde virke.
3.2.7.2 Sammenligning af Motor og HLMotor

Vi laver et lille testprogram, der sætter de samme hastigheder på en Motor og en HLMotor, og
genererer en graf over de resulterende faktiske hastigheder – målt direkte på tachocounteren.
Vi sætter PID-led ud fra, hvad en halv times forsøg med TestHighLevelMotor (se Figur 6) viser er
nogenlunde fornuftigt.
Se følgende sider for en udskrift af graferne – dels genereret af en ubelastet motor, og dels genereret
af en motor udsat for en jævn gnidningsmodstand. Det ses, at uden belastning kan Motor slet ikke
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håndtere hastigheder under 150 deg/s – den oscillerer helt ned til hastighed 0. Og den har generelt
svært ved at håndtere hastighedsskift. Hver gang den sætter ny hastighed glemmer den al historik.
Derfor ses, at når motoren er belastet estimerer den motorpower for lavt hver gang den sætter ny
hastighed. Graferne er lavet på baggrund af 5 tachomålinger i sekundet, så fejlene er jævnet noget
ud på grafen. I virkeligheden så det ud som om at motoren gik stort set helt i stå hver gang den satte
ny hastighed.
Til sammenligning klarer HLMotor sig meget bedre. Den klarer de lave hastigheder lige så godt
som de høje, den kan slet ikke bringes til at oscillere, og dens overshoots er markant mindre end
Motors. Vi bemærker også hvordan den opererer på forventet position i stedet for forventet
hastighed. Under belastning er motoren ikke i stand til at trække de 750 deg/s, vi beder den om.
Hvor Motor bare kører så hurtigt som den kan, og så ellers fortsætter ufortrødent på den nye
hastighed når hastigheden sættes ned, holder HLMotor en for høj hastighed et stykke tid for at
indhente det, den kom bagud, da den skulle køre 750 deg/s.
3.2.8 Konklusion på HLMotor
HLMotor opfylder til fulde det behov, vi havde for en motorkontrol.
Motorsimulatoren var så god at vi langt hen ad vejen kunne klare os i den. Første gang vi kørte
motorkontrollen på en NXT kørte vi den med PID-led, vi havde fundet på motorsimulatoren, og den
kørte helt jævnt.
Motoren har dog tendens til at overshoote meget, og den er nok ret langsom til at korrigere, når den
overshooter. I særdeleshed er det et problem når man kalder setDesiredPosition(). Vi burde sætte os
ind i hvordan man finder optimale PID-led, og se, hvor godt kontrollen kan komme til at virke.
Vi har desværre ikke haft tid til at finde PID-led på anden måde end ved at prøve os frem. Med
skam må vi melde, at det program, vi lavede til at udskrive grafer over motorhastighed, først blev
lavet de sidste dage inden rapporten skulle afleveres, så vi har under udviklingen haft dårlige
muligheder for at afprøve kvaliteten af forskellige PID-led – på anden måde end ved at observere
motorens opførsel.
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3.3 Kommunikation
Opførslen af de to NXT’ere skal koordineres, for at robotten kan bevæge sig på en ønsket måde. Vi
ønsker (1) at kunne fjernstyre robotten via Bluetooth og (2) at kunne styre robotten med knapperne
på en NXT. Hvis det ikke er muligt at vedligeholde to forbindelser via Bluetooth vil det være
nødvendigt at de to NXT’er kan kommunikere på anden vis. Det samme gælder, hvis robotten skal
styres med knapperne på den ene NXT.
Vi synes det kunne være interessant at undersøge, om det er muligt at kable NXT'erne sammen og
lave envejs-kommunikation mellem dem. Vi vil derfor undersøge muligheden for at lave en
protokol, som kan fungere over to porte. I leJOS 0.5 er i2c-kommunikation på port 4 implementeret,
så hvis vi havde brugt leJOS 0.5 havde det forhåbentlig været nemt at få til at virke. Men 0.5 kom
først ud 8. januar, og vi arbejder derfor i 0.4 hvor i2c ikke er implementeret endnu.
Vi vil også undersøge, om det er muligt at oprette en forbindelse til og kontrollere begge NXT’ere
fra en PC via Bluetooth. Hvis det ikke kan lade sig gøre at oprette en forbindelse til begge NXT’ere
vil det være muligt at anvende protokollen.
Vi søgte på nettet om hvorvidt nogen havde kunnet kable to NXT'er sammen under leJOS – men
fandt ikke noget brugbart resultat.
3.3.1 1-bits protokol
Kommunikationsmediet mellem NXT’ere kan være en ledning, Bluetooth eller via sensorer. Vores
første idé var at kable to inputporte sammen og se om de kunne registreres til at kunne sende
information frem og tilbage. Vi forsøgte os med at registrere portene som lyssensorer i håbet om at
den ene sensor ville kunne registrere om floodlight var tændt eller slukket på den anden. Dette
havde vi desværre ikke held med. Vi prøvede at tilgå portene direkte som SensorPorts, men da
klassen er meget dårligt dokumenteret holdt vi op med at eksperimentere efter en halv times tid
uden succes.
Det vil også være muligt at etablere en forbindelse vha diverse sensorer. Man kan lave en tunnel af
LEGO med en lyssensor i hver ende. Ved at slukke floodlight på den ene lyssensor og bruge
floodlight på den anden sensor til at signalere med, vil det være muligt at lave en half-duplex
forbindelse. En anden mulighed kan være at bruge en motor og en tryksensor, eller højtaleren på
NXT’en og en lydsensor. Vi har valgt at forfølge den kablede løsning, da den virker mest robust og
mindst påvirkelig af støj fra omgivelserne.
Vi prøvede at kable en inputport og en outputport sammen. Det viste sig, at hvis inputporten
registreredes som LightSensor, så returnerede den 0 når output-porten var i float-mode eller
forward-mode og 1023 når output-porten var i break-mode eller backward-mode.
Jf. [Servomotor, Wikipedia] reguleres motoren af et PWM-signal ved at motorens tilstand alterneres
mellem forward/backward-mode og float/stop-mode. PWM-signalets bredde resulterer i en
motorhastighed mellem stop og fuld hastighed. Vi kunne forestille os, at lyssensoren kunne blive
forvirret under skiftet – også selvom der var tale om et skift mellem f.eks. backward og break, hvor
sensoren altså burde registrere det samme. Vi lavede ikke eksperimenter for at verificere dette, men
for at undgå de potentielle problemer besluttede vi os for at sætte motorpower til 0 og kommunikere
ved at skifte motoren mellem float- og break-mode.
3.3.1.1 Protokollen:

Da vi kun har mulighed for at sende information på én måde – ved at ændre motor-tilstand mellem
float og break – vil vi repræsentere informationen som den tid der går mellem to ændringer. Vi vil
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lade en »så hurtig som mulig ændring, der med sikkerhed kan detekteres« betyde 0, og en »så hurtig
som mulig ændring, der med sikkerhed kan skelnes fra 0« betyde 1, se Figur 7.

Figur 7 – Hvordan tallet 22 sendes som 7 bits i vores protokol

Da timeren kun tæller i millisekunder og vi satser på, at disse ikke er nøjagtige nok til at måle
bredden på en impuls, laver vi et busy-loop for at forsinke programudførslen.
Sender-NXT’en ændrer skiftevis tilstanden på motoren og kører et busy-loop hvor den tæller en
timer op til et på forhånd fastsat delay.
Modtager-NXT’en kører for hver bit et busy-loop hvor den skiftevis aflæser lyssensoren og tæller
en tæller op. Den afbryder loopet når lyssensoren har skiftet værdi (Sensoren vil altid kun antage
værdierne 0 og 1023 hvis sensorporten er koblet på en motorport, men vi har sat 512 som
threshold).
Jf. Figur 7 har vi som invariant, at signalet skal være lavt mellem datapakkerne. Dette betyder, at vi
i hver pakke er nødt til at sende et ulige antal bits. På figuren sender vi 7 bits. Hvis vi sendte et lige
antal bits ville signalet ende i modsat tilstand af, hvad det var inden pakken blev sendt.
I protokollen bruger vi 200 og 550 som delays. Hver gang senderen skal sende en 0-bit kører den et
delay på 200 og hver gang den skal sende en 1-bit kører den et delay på 550.
I Figur 8 ses resultatet af to gange 250 målinger på skift mellem høj og lav.
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Figur 8 - Figuren viser 250 målinger af den afstand i tid, som modtageren registrerer mellem skift på indgangen.
Threshold angiver den værdi, der adskiller fortolkningen af de to forsinkelser i vores protokol

Den røde graf viser hvad modtagerens tæller når at tælle til mellem hver bit, hvis senderen sender
250 0-bits i træk. Den blå graf viser tilsvarende, hvis senderen sender 250 1-bits i træk. I
protokollen er 60 angivet som threshold for modtageren. Hvis tælleren har talt til mere end 60, er
det en 1-bit; har den talt til mindre end 60 er det en 0-bit. På figuren angiver den grønne linje
threshold. Det ses, at alle de røde prikker ligger under thresholdet og alle de blå ligger over.
Modtageren er altså i stand til altid at skelne 0 fra 1.
Ideelt set burde alle måleværdierne i hver serie ligge på en lige linje, fordi afsenderen er sat til at
sende med et konstant interval. Det ses tydeligt, at det ikke er tilfældet: 0-bits ligger mellem 9 og 55
modtager-gennemløb; 1-bits ligger mellem 73 og 106 gennemløb. Vi ser endvidere, at målingerne
falder i grupper med en afstand på ca. 10 modtager-gennemløb. 1-bittene ligger f.eks. i fire grupper,
én omkring 75, én omkring 85, én omkring 95, og så en enkelt 1-bit på 106.
Vi formoder, at grunden til at værdierne ligger i grupper er, at lyssensor-værdien bliver opdateret af
en system-tråd, der får lov at køre hver gang hovedtråden har kørt så længe, at det passer med at
busy-loopet har kørt 9-10 gange. Derfor vil busy-loopet aldrig kunne blive afbrudt efter f.eks. 15
iterationer – da det på det tidspunkt har cpu’en for sig selv og lyssensor-værdien derfor ikke kan
blive opdateret.
Vi blev noget overraskede over, at der er så store udsving i størrelsen på målingerne. Vi noterede
også, at mønsteret i måling-længderne ændrer sig meget efter hvilket delay, senderen kører med.
Hvor 1-bittene ligger sig nogenlunde jævnt mellem de tre grupper, ligger 0-bittene stort set alle
sammen i den samme gruppe. På Figur 9 har vi indtegnet målinger af delay 300 (altså et delay, der
ligger mellem vores 0-bit og 1-bit).
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Figur 9 - 250 målinger af delay 300 – jf. Figur 8.

Vi observerer, at målingerne falder i fire grupper. Men fordelingen er meget speciel. Vi har tegnet
linjer mellem nabomålinger for at tydeliggøre dette. Målinger alternerer stort set altid mellem
gruppe 1 og 4 eller gruppe 2 og 3. Pariteten på målingerne (altså om det er den ulige eller den lige
måling der er størst) ændrer sig stort set aldrig. Og når den ændrer sig er det ofte samtidig med at
målingerne skifter mellem at alternere mellem gruppe 1 og 4 og mellem gruppe 2 og 3. Det eneste
sted på figuren hvor pariteten faktisk ændres et andet sted er omkring måling 218, hvor der i en 1-4periode optræder en enkelt måling i gruppe 2.
Vi formoder at grunden til denne opførsel er, at både sender og modtager bliver afbrudt af en
systemtråd med jævne mellemrum. Den alternerende opførsel skyldes sandsynligvis at
systemtrådene på de to NXT’er vil køre skiftevis i sync og ude af sync. Når de er fuldstændig i sync
vil protokollen virke perfekt, da de to busyloops bliver switchet ud samtidig og også bliver switchet
ind igen samtidig. Grunden til at der i det hele taget sker de meget pæne alternationer mellem en høj
og en lav værdi kan være, at system-tråden kører med en frekvens der svarer til præcis to
transmissioner. Dermed vil hver anden transmission blive afbrudt af systemtråden mens de andre
hver anden transmission ikke vil. Dette forklarer også, hvorfor mønsteret afhænger så meget af det
valgte delay. Det kommer nemlig an på, om protokol-løkken kører i takt med tråd-skiftningen. Vi
opnår det meget regelmæssige mønster som på Figur 9 netop når busyloop og trådskiftning kører i
takt.
Netop fordi den observerede opførsel afhænger af to systemer, der begge bliver afbrudt, er det svært
at foretage eksperimenter, da en ændring vil have betydning for begge NXT’er. Vi ville meget gerne
have haft adgang til en form for tonegenerator, så vi kunne sende et rent signal ind i modtagerNXT’en og på den måde lave en mere præcis karakteristik af dens opførsel. Vi har ikke haft tid til at
arbejde videre med dette.
Grundet de meget stor udsving i målingerne var det ikke muligt at gøre protokollen hurtigere. Hvis
0-bitten blev kortere end delay 200 ville modtageren overse nogle af 0-bittene (svarende til at nogle
af de røde prikker på Figur 8 når ned på den vandrette akse), og hvis 1-bitten blev kortere end delay
550 ville vi ikke med sikkerhed kunne skelne 0-bits fra 1-bits (svarende til at nogle af de blå prikker
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nåede ned til de røde prikker).
Alt i alt når vi op på kun at kunne sende 63 0-bits eller 47 1-bits i sekundet.
Vi er meget skuffede over dette resultat.
3.3.1.2 Afprøvning

Vi satte protokollen til at stå og tælle mens vi gik til frokostpause. Da vi kom tilbage var der ikke
sket en eneste fejl-overførsel endnu, så vi konkluderer at den virker meget pålideligt med de
grænser, vi har sat.
Dagen før fremvisningen var protokollen pludselig holdt op med at virke. Den virkede stadig som
regel, men ca. hver tyvende 0-bit blev til en 1-bit. Vi antog at det skyldtes at NXT'erne var ved at
løbe tør for strøm, så vi satte dem til opladning i den overbevisning, at problemet ville have løst sig
selv dagen efter.
Det havde den desværre ikke, så der herskede en let panik-stemning i pausen på fremvisningsdagen.
Heldigvis kom vi i tanke om, at fejlen var opstået samtidig med at vi havde indsat vores PIDmotorkontrol i stedet for bare at kalde controlMotor(). Problemet var, at PID-kontrollen kører i sin
egen tråd, og derfor kan gå ind of afbryde protokollen mens den står og busy-waiter. På den måde
vil den blive forsinket, og der vil fejlagtigt blive modtaget en 1-bit i stedet for en 0-bit.
Altså lider vores protokol af det meget alvorlige handikap, at den skal køre synkroniseret med alle
andre tråde end systemtråden, så man er helt sikker på, at den ikke kan blive afbrudt i længere tid
end hvad system-tråden bruger, mens den sender/modtager.
3.3.1.3 Implementering på bil

Jf. introduktionen til afsnit 3 mente vi til at begynde med fejlagtigt, at vi havde brug for at kunne
repræsentere motorhastigheden meget præcist – dvs. med 6, gerne 7, bits repræsentation med
fortegn. Hvis vi skulle overføre fuld information om hastigheder til begge motorer hver gang ville
det betyde, at vi skulle overføre 15 (fordi 14 er lige) bits ved hver kommunikation. Vi havde nogle
forskellige overvejelser om, hvordan vi kunne udnytte bittene effektivt. For eksempel kunne vi
sende delta-værdier i stedet for absolutte værdier, eller bruge den ekstra bit til at angive præcision af
de øvrige bits.
Da vores formodning var forkert blev vi enige om at repræsentere hastigheden som 5 bits – og
simpelthen overføre hele hastigheden hver gang – som 11 bits.
Se i øvrigt Afsnit 3.5.1.
3.3.1.4 Udskiftning til lyssensorer

Da vi skrev rapporten kom vi til at tænke på, at vores originale forventning om hastighed på vores
protokol slet ikke var nået, og at protokollen faktisk var endt med at blive så langsom, at den
muligvis ville virke lige så godt ved at lade to lyssensorer blinke til hinanden som ved at
kommunikere direkte via kablet.
Vi satte derfor en lyssensor på hver NXT, og udskiftede controlMotor-kaldet med et kald til
setFloodlight(). Vi kørte test-programmet. Og det virkede. Vi skulle overhovedet ikke lave nogle
ændringer ud over dette.
Så ved brug af to lyssensorer opnår man dels at man stadig har tre ledige motorporte på hver NXT,
og dels at den samme forbindelse kan bruges til at kommunikere begge veje, da forbindelsen er
symmetrisk.
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3.3.2 Bluetooth
Til at begynde med skal det lige nævnes, at version 0.5.0 af Lejos blev udgivet til sidst i projektet
og det medførte, at Javadoc for version 0.4.0 ikke længere er tilgængelig på hjemmesiden.
Metodebeskrivelserne for Lejos som bliver beskrevet her passer derfor ikke nødvendigvis til
beskrivelserne, der kan findes på lejos’ hjemmeside.
Vi vil gerne undersøge i hvilket omfang vi kan få Bluetooth til at fungere. Hvis vi kan etablere
NXT-NXT forbindelse kan vi bruge det til at transmittere data om motorstyring fra den ene NXT til
den anden og hvis vi kan oprette en forbindelse fra en PC til en eller flere NXT’er, så vil vi kunne
fjernstyre vores robot. Vi startede med at læse Javadoc i pakken lejos.nxt.comm, hvor der findes en
række klasser til understøttelse af Bluetooth. Vi fandt ud af, at en NXT har et friendly name, som er
et byte-array på maksimalt 16 indgange. Overskrides antallet af bytes vil metoden gå outofbounds
og smide en exception. Navnet er praktisk til at kende NXT’erne fra hinanden.
3.3.2.1 NXT-NXT via Bluetooth

Her følger en kort beskrivelse af de klasser og metoder, som vi anvendte i vores forsøg på at få 2
NXT’ere til at kommunikere via Bluetooth.
Klassen lejos.nxt.comm.Bluetooth implementerer en række statiske metoder, som skal bruges til at
oprette en BT forbindelse.
•

BTConnection waitForConnection() venter på, at der forsøges at initialisere en forbindelse
og returnerer et BTConnection objekt, hvis succesfuld. Metoden blokerer indtil en
forbindelse er oprettet.

•

BTConnection connect(BTRemoteDevice remoteDevice). Metoden forsøger at forbinde til
enheden BTRemoteDevice, som er givet med argumentet remoteDevice. Hvis der oprettes
en forbindelse returneres et BTConnection objekt, eller returneres null. Det viste sig dog
ikke at være korrekt. Metoden returnerer altid et BTConnection objekt, men hvis
forbindelsen ikke er blevet oprettet, vil den have et ugyldigt handle og smide en exception,
hvis det bliver brugt.

•

BTConnection connect(byte[] device_addr). Metoden forsøger at forbinde til enheden med
MAC-adressen, som er givet som argumentet device_addr. Metoden har samme problem
som connect ovenfor.

•

addDevice(BTRemoteDevice device). Metoden adderer enheden til kendte enheder på
NXT’en.

•

removeDevice(BTRemoteDevice device). Metoden fjerner enheden fra kendte enheder på
NXT’en

•

BTRemoteDevice getKnownDevice(String friendlyname). Metoden returnerer den kendte
enhed, hvis den eksisterer. Ellers returneres null.

Klassen BTConnection repræsenterer en Bluetooth Stream forbindelse. Man kan kalde metoderne
openDataOutputStream() og openDataInputStream() for at få henholdsvis en DataOutputStream og
en DataInputStream, som kan anvendes til at sende og modtage data med.
Klassen BTRemoteDevice repræsenterer en enhed, som man kan forbinde til via Bluetooth.
Constructoren tager 4 parametre, deriblandt friendly name og MAC-adressen.
Vi lavede 3 klasser, Front, Rear og BT. Klasserne Front og Rear har hver en main-metode og skal
køre på hver sin NXT, mens BT er en wrapper af metoder fra Bluetooth, BTConnection samt
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BTRemoteDevice. BT indeholder også adresser på begge NXT’ere og et friendly name. Vi bruger
kun BT i klassen Front. Adresserne på NXT’erne er fundet ved at lade Windows søge efter
tilgængelige enheder og aflæse adresserne på vores NXT’er.
Front skal initialisere en forbindelse og Rear skal vente på en forbindelse. I Figur 10 og Figur 11 ses
sekvensdiagrammer over objekternes interaktion.
main

BT

openConnection
openDataInputStream
readChar

Figur 10 – Sekvensdiagram over main-metoden i Front.

main

Bluetooth

BTConnection

DataOutputStream

waitForConnection
openDataOutputStream
writeChar

Figur 11 – Sekvensdiagram over main-metoden i Front.

main

Bluetooth

BTConnection

waitForConnection
openDataOutputStream
writeChar

Figur 12 – Sekvensdiagram over main-metoden i Rear.
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DataOutputStream

I tabellerne nedenfor er de essentielle kodestykker fra hver klasse vist.
//Rear.java
BTConnection con = Bluetooth.waitForConnection();
DataOutputStream dos = con.openDataOutputStream();
dos.writeChar('a');
Tabel 1 – Rear venter på, at der initialiseres en forbindelse. Når der er oprettet en forbindelse, sendes tegnet ’a’
på output streamen

//Front.java
BT btComm = new BT();
btComm.openConnection(BT.ADDRESS_REAR,true); //true: by MAC
btComm.openDataInputStream ();
btComm.readChar();
Tabel 2 – Front opretter en instans af BT og forsøger at etablere en forbindelse. Når forbindelsen er oprettet
åbnes en inputstream og den venter på en char på streamen. Metoden openConnection kan også tage et friendly
name i stedet for MAC-adresse

//BT.java
public boolean openConnection(String str, boolean byMAC){
if(byMAC)
conn = Bluetooth.connect(Util.toByteArray(str));
else{
BTRemoteDevice dev = Bluetooth.getKnownDevice(str);
conn = Bluetooth.connect(dev);
}
}
public void addToKnownDevices(String deviceName, String deviceAddress){
byte[] arr = new byte[4];
for(int i= 0; i<4;i++){
arr[i] = (byte)i;
}
BTRemoteDevice device = new BTRemoteDevice(
Util.stringToCharName(deviceName),
deviceName.length(),
Util.toByteArray(deviceAddress),
arr);
Bluetooth.addDevice(device);
}
Tabel 3 – Metoden openConnection kalder metoden connect i klassen Bluetooth. Metoden addToKnownDevices
tilføjer en enhed til kendte enheder på en NXT
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I metoden addToKnownDevices laves et dummy-byte-array med 4 indgange. Grunden er, at
constructoren ikke er dokumenteret og at et nærmere kig på kildekoden ikke giver yderligere hints
til brugen af argumentet. I klassen BTRemoteDevice kaldes metoden setDeviceClass, som sætter
den private variabel byte[] deviceClass, som har 4 indgange. Heller ikke metoden setDeviceClass er
dokumenteret. Et kig i dokumentationen for Bluetooth implementeringen [ARM7 Bluetooth] ledte
os ikke nærmere på betydningen af deviceClass, men efter lidt søgen på nettet fandt vi ud af, at
deviceClass kan findes i to udgaver: en minor og en major, hvor majer angiver typen af den service,
som Bluetooth enheden udbyder [Bluetooth Device class]. I NXT’en kan kun major device class
angives. I vores tilfælde kunne vi angive deviceClass = 0x1 for Computer Device.
Hvis man skal forbinde via friendly name, så skal de to NXT’ere have hinanden på listen over
kendte enheder. Derfor skrev vi metoder til tilføjelse og fjernelse af kendte enheder og de fungerer
begge to.
Vi startede med at associere de to NXT’er med hinanden via metoden addDevice. På den måde
burde vi kunne etablere en forbindelse ved hjælp af friendly name på slave-NXT’en. Ved at gå ind i
menuen Bluetooth efter at have kaldt metoden, kunne vi konstatere, at master-NXT’en havde
oprettet slaven som en kendt enhed:
rear
30303A31363A
0
1
2

3

Det virkede imidlertid ikke. Slaven blev ved med at vente på en forbindelse og masteren
returnerede, som om der var blevet etableret en forbindelse, men modtog aldrig en test-karakter som
skulle bevise oprettelsen af forbindelsen. I lejos-mappen ligger der en række eksempler, som vi
kiggede på efter anbefaling fra en anden gruppe. Kodeeksemplet tog ikke en anden indgangsvinkel
til det end os, men vi læste, at det er muligt at tilføje enheder som kendte enheder ved at søge fra
Bluetooth-menuen på NXT’en. Det forsøgte vi og det gav følgende resultat:
rear
00165302A8F8
Det ses tydeligt, at de to adresser ikke er ens og at det er grunden til, at vores Bluetooth forbindelse
ikke virker. Når vi tester programmet efter en manuel tilføjelse af slave-NXT’en til kendte enheder
i masteren, så virker det med det samme. Problemet ligger altså i metoden addDevice, som tager et
objekt af typen BTRemoteDevice. Vi wrapper den metode i klassen BT, som vist i Tabel 3.
Adresserne på NXT’erne er hardkodet i klassen BT som strenge, men angivet med hex-værdier. Der
er fejlen, for en utility-metode, toByteArray, konvertede forkert mellem en streng og et byte-array.
Den tog hver char i strengen og konvertede den til en byte og puttede den i arrayet. Metoden burde
tage 2 chars ad gangen og parse dem i base 16. Det kan gøres med Integer.parse(String, int), men
den har Lejos ikke implementeret. Metoden String.substring som ville være let at bruge til at tage 2
chars af gangen fra strengen, som man vil konvertere, er heller ikke tilgængelig.
Løsningen blev at hardkode adressen i klassen BT i et byte array:
public static final byte[] ADDRESS_REAR_ARR =
{0x00,0x16,0x53,0x02,(byte)0xA8,(byte)0xf8,0x00};

Castingen til byte er nødvendig, fordi byte er signed og derfor kan holde værdier fra [-128;127],
men 0xF8 er 248. De sidste 0x00 i arrayet skal være der, fordi metoden setDeviceAddr i
BTRemoteDevice, som sætter den private variabel byte [] addr til den adresse, som gives med som
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parameter i constructoren, er hardkodet til at gennemløbe et array med 7 indgange. Selvom adressen
kun er 6 bytes, så vil metoden smide en exception, hvis arrayet ikke har længden 7.
//BTRemoteDevice.java
public BTRemoteDevice(char[] friendlyNameCharArray, int len, byte[] deviceAddr,
byte [] devclass) {
setFriendlyName(friendlyNameCharArray, len);
setDeviceAddr(deviceAddr);
setDeviceClass(devclass);
}
public void setDeviceAddr(byte[] deviceAddr) {
for(int i=0;i<7;i++) addr[i] = deviceAddr[i];
}
Tabel 4 – Constructor og metoden setDeviceAddr i klassen BTRemoteDevice. Det ses, at adressen skal have
længden 7. Det er klassisk leJOS-design.

3.3.2.2 PC-NXT via Bluetooth

Det tog for lang tid at få lavet en fungerende implementering af NXT-NXT kommunikation via
Bluetooth. Derfor lavede vi vores 1-bits protokol, som vi brugte i stedet. Vi ville stadig gerne kunne
fjernstyre robotten via en mobiltelefon eller en PC og da vi havde talt en del med Carsten Wollsen
om hans speciale lå det lige for, at spørge ham til råds.
Klasser til etablering af en Bluetooth forbindelse fra en PC til NXT ligger i pakken lejos.pc.comm
og er vist i Tabel 5.
public class NXTCommFactory {
public static final int USB = 1;
public static final int BLUETOOTH = 2;
public static NXTComm createNXTComm(int protocol) {
String os = System.getProperty("os.name");
boolean windows = false;
if (os.length() >= 7 && os.substring(0,7).equals("Windows
windows = true;
if (protocol == BLUETOOTH) {
if (windows) return new NXTCommBluecove();
else return new NXTCommBluez();
} else return new NXTCommLibnxt();
}
}
Tabel 5 – Klassen NXTCommFactory
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Klassen indeholder én statisk metode, createNXTComm, som returnerer et objekt til brug i
kommunikation med en NXT.
•

createNXTComm(int protocol), hvor parameteren er 1 = USB eller 2 = Bluetooth. Vi kalder
metoden med protocol = 1 og metoden returnerer en instans af klassen
NXTCommBluecove, fordi vi arbejder på Win32 platform.

Hvis vi havde arbejdet på Linux eller MAC OS ville vi få et NXTCommBluez objekt og hvis vi
havde givet parameteren protocol = 0, ville vi have fået en instans af NXTCommLibnxt til brug i
USB-kommunikation. Det ses, at alle klasser skal overholde interfacet NXTComm, som vi bruger i
vores implementering i klassen BTServer, se Tabel 6.
//BTServer.java
public boolean connect(String name, String address){
boolean open = false;
nxtComm = NXTCommFactory.createNXTComm(NXTCommFactory.BLUETOOTH);
NXTInfo nxtInfo = new NXTInfo(name,address);
try{
open = nxtComm.open(nxtInfo);
}catch(Exception e){}
if (!open)
System.exit(1);
is = nxtComm.getInputStream();
os = nxtComm.getOutputStream();
dos = new DataOutputStream(os);
dis = new DataInputStream(is);
return open;
}
Tabel 6 – Metoden connect i klassen BTServer.

Vi opretter en instans af NXTCommBluecove, nxtComm, gennem interfacet NXTComm og
opretter derefter en instans af NXTInfo, nxtInfo, med name og address som parametre. Objektet
gives med til metoden open på interfacet NXTComm, som forsøger at etablere en forbindelse til den
angivne NXT. Et kig i kildekoden for metoden open i NXTCommBluecove viser, at følgende URL
bliver konstrueret:
btspp://" + stripColons(nxt.btDeviceAddress) +
":1;authenticate=false;encrypt=false

Det ses, at godkendelse er slået fra og det er derfor, at man skal indtaste adgangskode til NXT’en i
Windows, med mindre operativsystemet kender NXT’en på forhånd. Kryptering er også slået fra og
i HDK udgivet af LEGO [ARM7 Bluetooth] står der intet om kryptering, så det har de nok ikke
implementeret. BlueCore chippen fra CSR indeholder dog alt det nødvendige hardware for at
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understøtte Bluetooth-standarden fuldt ud, så det vil være muligt at implementere kryptering som en
udvidelse til Lejos.
Til NXT’en har vi lavet klassen BTClient, som venter på en forbindelse, kan modtage integers og
lukke forbindelsen.
//BTClient.java
public boolean waitForConnection(){
try{
btc = Bluetooth.waitForConnection();
if(btc != null){
dis = btc.openDataInputStream();
dos = btc.openDataOutputStream();
return true;
}
}catch(IOException e){ }
return false;
}
public int receiveInt(){
try {
return dis.readInt();
}catch(Exception e){}
return -1;
}
public boolean close(){
try{
dis.close();
dos.close();
Thread.sleep(100); // wait for data to drain
btc.close();
return true;
}catch(Exception e){}
return false;
}
Tabel 7 – Metoden waitForConnection, som kalder den statiske metode waitForConnection på klassen Bluetooth
og returnerer et objekt af typen BTConnection.
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Det fungerer og vi kan nu oprette en forbindelse til hver NXT og sende kommandoer som integers.
Vi har implementeret en simpel kommandobaseret protokol, med følgende kommandoer:
Kommando

Værdi

Betydning

STOP

s

Stopper motorerne

REGULATE_ON

R

Slår PID-kontrol til

REGULATE_OFF

r

Slår PID-kontrol fra

SET_P_WEIGHT

p

Sætter vægten af P-leddet

SET_I_WEIGHT

i

Sætter vægten af I-leddet

SET_D_WEIGHT

d

Sætter vægten af D-leddet

SET_DESIRED_SPEED

V

Sætter den ønskede hastighed

SET_DESIRED_POS

L

Sætter den ønskede position. Svarer til rotateTo
i Lejos motorkontrol

GET_ACTUAL_POS

l

Returnerer
den
tachocounteren.

RESET

x

Nulstiller tachocounteren og stopper motorerne

aktuelle

position

af

Tabel 8 – Oversigt over kommandoer til kontrol af robotten fra PC via Bluetooth

Kommandoen GET_ACTUAL_POS er den eneste kommando, der får NXT’en til at sende
information tilbage til PC’en.
NXT-siden har vi klassen HLMotorProxyNXT, som modtager kommandoerne og kalder de
relevante metoder på en instans af klassen HLMotor.
På PC-siden har vi lavet klassen HLMotorProxyPC, som kan sende kommandoer.

3.4 Hjul og chassis
Det første der blev lavet var et prototype hjul, for at se om det overhovedet kunne lade sig gøre at
bygge de nødvendige vinklede hjul til et omnidirektionale køretøj. Et stykke af rammen blev også
lavet, for at se hvor stor den skulle være. Beregninger blev lavet for at få et overblik over antallet af
klodser der skulle bruges.
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Så blev rammen bygget, i ensfarvede klodser, for at give den et lidt mere professionelt udseende.
Første indtryk er jo altid vigtigt.

Derefter blev 'gearkasserne' lavet. De er lavet, så man kan tage dem af og ændre lidt på dem, og
derefter sætte dem på igen. Rammen måtte tilrettes en lille smule, så de kunne være der. Selve
gearkassen, som startede med at have gearingen indbygget, endte med at have noget af gearingen
bygget ind i rammen, for at give en nemmere måde at påsætte hjulene. Gearkasserne gearer ned
med en faktor 8 1/3. Vi estimerede at denne nedgearing ville være så stor at motoren ville kunne
trække hjulet præcist men samtidig så lille at bilen ville kunne køre med en acceptabel hastighed.
NXT'erne fik også nogle stænger på siderne så de var nemme at sætte på rammen.
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Vi monterede prototypehjulet på vores bil med gearkassen og satte en NXT til. Vi havde nu for
første gang set en NXT trække vores hjul. NXT'en har rigeligt power til at trække hjulet. Men hjulet
oscillerede meget under belastning. Det svage punkt i vores konstruktion var akslen der forbandt
gearkassen med hjulet. Selv når hjulet var under maksimal oscillation kørte det yderste tandhjul på
gearkassen ufortrødent rundt. Der var estimeret 6 cm mellem gearkasse og hjul, og det var den 6 cm
lange akse, der forårsagede problemerne. Vi overvejede om vi kunne ændre konstruktionen så
spændet blev kortere - eller om vi kunne få lavet en akse af metal.
Vi endte med at montere det sidste tandhjul i gearingen direkte på hjulet – boltet fast med tre
splitter. Dermed sker kraftoverførslen direkte til hjulet uden brug af nogen aksel. Dette havde en
voldsom effekt på hjulets stabilitet. Der er stadig en aksel der overfører kraften fra gearkassen til det
sidste tandhjul inden hjulet, men den er gearet en faktor 5 op i forhold til hjulet, og
stabilitetsproblemerne er derfor meget mindre.
Hjulene var det sidste der blev bygget, mest fordi der skulle bruges nogle specielle klodser med en
bestemt vinkel på 135°, en vis nr. 4. Disse klodser var der ikke tilstrækkelig af i den ellers
omfattende klodssamling i lego-lokalet i zuse-bygningen, og de måtte derfor bestilles hos Lego,
som ikke var i stand til at levere til tiden, så vi endte med at lime nogle indstillelige klodser sammen

i den rigtige vinkel.

Et andet problem var stabilisering af hjulet, og en ren Lego løsning blev først fundet sent i
processen, der dog gjorde hjulet bredere end prototypen. Derfor vil hjulet kræve en udvidelse af
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rammen, og muligvis en formindskelse af gearkassen, altså en større ombygning 1-2 dage før
fremvisningen. Ikke en optimal situation, derfor blev der brugt den næsten lige så stabile løsning
med stålstråd, som sammenholder hvert hjul til de ved siden af. Med ekstra tid havde vi
selvfølgeligt ombygget ramme og hjul, så det kun er rigtige legoklodser der bruges, og så ville vi
også ombytte de sammenlimede klodser med den rigtige model.
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En ekstra lille ting vi næsten glemte er, at to af hjulene skal være vinklet den ene vej, og de andre to
den anden vej, sådan at 'trædefladen' på hver hjul trækker ud mod hjørnet af rammen (på disse
billeder er to af hjulene forkerte, det blev senere rettet).
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Dette er den endelige model:
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3.5 Styring af bil
I dette afsnit præsenteres de forskellige styresystemer vi har lavet til vores robot.
3.5.1 NXT-Mecanum-driver fra taster på NXT
Jf. afsnit 3.3.1.3 begyndte vi med at styre bilen fra tasterne på den ene NXT og sende kommandoer
via kablet til den anden NXT. Det eneste problem, vi havde i forhold til oprindelige plan, var, at det
viste sig at NXT-knappanelet ikke kan registrere alle kombinationer af knapper. Den eneste form for
knap-kombination, der kan registreres, er ENTER og en af de andre knapper. F.eks. kan
LEFT+ESCAPE altså ikke registreres. Den første NXT fungerede som Mecanum-driver for begge
NXT’er og sendte rå hastigheder i 5 bit for hvert af de to hjul på den anden NXT med
LowLevelProtocol.
Vores motorkontrol var endnu ikke færdig. Men jf. afsnit 3.1 brugte controlMotor() i leJOS 1.4
Float-mode i stedet for Break-mode. Ved at skifte til Break-mode opnåedes en så præcis kontrol af
motoren, at bilen faktisk kørte fint nok helt uden brug af motorkontrol; det gav et fuldt acceptabelt
resultatet simpelthen at antage en lineær sammenhæng mellem motorpower og motorhastighed.
De to programmer hedder MecanumController og SlaveController.
Desværre var det meget svært at styre bilen med tasterne på NXT’en og vi blev enige om, at dette
system ikke ydede bilen retfærdighed.
3.5.2 NXT-Mecanum-driver fra taster på pc
Da vi fik pc-NXT-BlueTooth til at virke ændrede vi derfor MeacnumDriveren så den i stedet for at
læse knapperne på NXT’en modtog keyboard-input fra pc’en via BlueTooth. Det var stadig NXT’en
der fungerede som Mecanum-driver for begge NXT’er, og den brugte stadig LowLevelProtocol til
at sende information til den anden NXT. LowLevelProtocol sløvede det hele meget ned, så den
kunne kun processere omkring 5 tastetryk i sekundet.
Selvom dette system var nemmere at bruge en NXT-taste-systemet – da man ikke skulle løbe rundt i
halen på bilen for at styre den – ydede dette system stadig ikke retfærdighed til bilen. Den kunne
kun accelerere langsomt, og det var svært at få den til at lave de bevægelser, man måtte ønske. To
dage før fremlæggelsen bed vi derfor i det sure (nåja, søde) æble og købte et analogt joystick.
3.5.3 Pc-Mecanum-driver via joystick
Vi skrev en Mecanum-driver der kørte på pc’en, JoystickMecanumDriver. Da joysticket er analogt
kan man angive bilens hastighed og rotation ved at dreje og hive i joysticket. Driveren laver ingen
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vektorberegninger men fungerer ved at lave linearkombinationer af forward, right og rotate:

Driveren kommunikerer direkte til de to NXT’er via BlueTooth. Hver NXT kører en instans af
klassen BTSlaveCtrl, der modtager hastigheder til to motorer via BlueTooth.
Vi bruger pakken JXInput til at aflæse joysticks, og den er utroligt nem at bruge. Vi havde slet ikke
set på den i forvejen. Alligevel gik der kun to timer fra vi havde købt joysticket til det styrede bilen
rundt på gulvet.
Dette setup gik så hurtigt, at vi kunne nå at sende 15 opdateringer i sekundet.
Endelig havde vi nået et styresystem, hvor man virkelig følte, at man havde kontrol med bilen, og
hvor dens fulde potentiale blev udnyttet.

4 Konklusion
Projektet viste sig ikke at skalere så godt, som vi havde troet det ville gøre, fordi vi har nået at
implementere alle de mål, som vi satte os for. Vi burde have sat vores mål højere, så vi havde en
plan for implementering af flere sensorer, end tacho-counteren i forbindelse med vores
motorkontrol. De eneste problemer vi løb ind i, i forhold til vores oprindelige målsætning, var
kommunikation mellem NXT’erne via et kabel og kontrol af robotten via tastekombinationer på
NXT’en. Vi implementerede kommunikation mellem NXT’erne med en 1-bits protokol, som
alternerer mellem to motortilstande. Det viste sig at det var umuligt at kontrollere impulslængden
hos senderen og tilsvarende umuligt at foretage konsistente målinger af længden af det modtagne
signal. Det andet problem med tastekombinationerne opstod, fordi NXT’en kun kan detektere
multiple tastetryk bestående af den orange startknap og en vilkårlig af de øvrige knapper; det tvang
os til at opgive vores krav til en dedikeret knap til nødstop.
Under vores arbejde med den simulerede NXT-motor gik vi i gang med at omdefinerede lejos.nxt
klasse-hierarki, for at afkoble abstraktionen af enheder fra den konkrete implementering.
Pludselig gik det op for os, at vi faktisk er i gang med at facilitere implementeringen en egentlig
emulator/simulator af en NXT, hvor man både vil have mulighed for at køre programmet native på
NXT’en, køre det rent simuleret på pc, og køre det via proxy, hvor programmet altså kører på pc’en
men alle system-kald omdirigeres til en rigtig NXT. Dette finder vi faktisk yderst interessant, og det
ville være værd at arbejde videre med en anden gang. Men da vi ikke var opmærksomme på dette
aspekt fra starten af – da det mere eller mindre opstod af sig selv – afspejler vores klassehierarki
ikke til fulde dette. Vi vil skulle omstrukturere klasserne noget, da vi p.t. mangler en abstraktion af
selve NXT’en.
Køretøjet er i stand til at bevæge sig i alle retninger i 2D-planet, som var målætningen for projektet.
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