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Een computer kan maar één ding tegelijk. Toch? 
Op zich is dit waar, maar de meeste dingen die wij in een robotje van de controller vragen zijn 
zo gebeurd en de rest van de tijd staat de controller te wachten. Wat zou het mooi zijn als we 
die wachttijd kunnen benutten om iets anders te doen! 
In “grote” computers wordt dit geregeld door het besturingssysteem. Terwijl ik dit artikel zit te 
typen, wordt ook af en toe mijn mail gelezen en zo meteen krijg ik een melding van een 
afspraak die in de agenda staat. Voor iedere toepassing draait een programma en het 
besturingssysteem zorgt ervoor dat die om de beurt processortijd krijgen toegewezen. Deze 
vorm van multitasking door het operating system is een mooie oplossing voor het probleem, 
omdat je er als applicatieontwikkelaar niets voor hoeft te doen.  
Helaas maken de meeste robotjes gebruik van een microcontroller die te weinig geheugen heeft 
en ook wat voorzieningen mist om een besturingssysteem te draaien waarmee we multitasking 
krijgen. We kunnen maar één programma draaien, eventueel ondersteund met een interrupt 
routine. Hoe gaan we dan meerdere dingen tegelijk doen? 
Om daarop een antwoord te geven, gaan we eerst eens kijken hoe we nu dingen doen. Stel dat 
we een ledje hebben met een frequentie van 1 Hz laten knipperen. In JAL

1
 kan dat voor een 

PICMicro 16F877 met het volgende programma: 
 

Forever loop 
 

 Led = true 
 Delay_100ms(5) 

 
 Led = false 
 Delay_100ms(5) 
 
End loop 

 
Dit voorbeeldje geeft duidelijk aan dat het echte werk niet veel tijd kost en we vooral staan te 
wachten. In dit geval verwaarloos ik zelfs de tijd van het werk – de loop en het inschakelen van 
de led en het uitschakelen van de led 0 – en vertaal de frequentie van 1 Hz zelfs naar 1 
seconde wachttijd. 
Maar hoe kunnen we die wachttijd benutten voor iets anders?  
De eerste stap is ervoor zorgen dat we de wachttijd gaan vervangen door een controle op de 
eindtijd. Het is dan niet meer relevant hoelang we wachten, maar of het al tijd is om de volgende 
actie uit te voeren. Dit kan als volgt: 

 
Forever loop 
 
 Led = true 
 WachtTijd = 500 
 While (Wachttijd > 0) loop 

End loop 
 

 Led = false 
 WachtTijd = 500 
 While (Wachttijd > 0) loop 

End loop 
 
End loop 
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 Zie de JALv2 homepage op http://www.casadeyork.com/jalv2/ en klik zeker ook even op de 

link naar de site van Stef. 

http://www.casadeyork.com/jalv2/


We bepalen nu de eindtijd door de variabele Wachttijd het gewenste aantal milliseconden 
wachttijd te geven en vervolgens te wachten tot deze 0 is. 
De variabele wordt natuurlijk niet vanzelf 0, maar door een interrupt routine die er als volgt 
uitziet
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: 

 
procedure timer_isr is 

pragma interrupt 
 

;----------------------------------------------------------------------------- 
; f = 20 MHz / 2 / 4 / (65536 - x) = 2.5 MHz / (65536 - x) 
; voor f = 1 kHz, x = 63036 
;----------------------------------------------------------------------------- 

      tmr1h = 0xF6 
      tmr1l = 0x3C 
 
       If (Wachttijd > 0) then 

Wachttijd = Wachttijd – 1 
End if 

       tmr1if = off 
 
end procedure 

 
En de interrupt voor timer1 te activeren wordt bij het opstarten de volgende code aangeroepen: 
 
    tmr1if = off 
    tmr1ie = on 
    gie = on 
    peie = on 
    tmr1on = on 
 
We hebben nu de eerste stap gezet: in plaats een halve seconde te besteden aan een delay-
routine kunnen we andere dingen doen, zoals in dit geval in een loopje hangen. 
De volgende stap is om ervoor te zorgen dat we verder kunnen gaan met ons programma, 
nadat we iets anders gedaan hebben. Het is het belangrijk om te realiseren dat we gewend zijn 
om de programcounter van de processor – die aangeeft waar we met de uitvoering van het 
programma zijn gebleven – te gebruiken om te onthouden waar we mee bezig zijn. Met andere 
woorden: als we weten welke regel code de processor uitvoert weten we hoe ver we met onze 
taak zijn. Als we bijvoorbeeld in de eerste lus zitten, is de led aan en wachten we totdat de 
500ms is verstreken.  
Deze manier van programmeren sluit het meest aan bij onze manier van denken en voldoet in 
de meeste gevallen. Een prima methode dus. Maar… omdat een microcontroller maar één 
programcounter heeft, kunnen we op deze manier maar 1 ding tegelijk doen. En omdat we 
meerdere dingen tegelijk willen doen, moeten we per taak een variabele gaan gebruiken om bij 
te houden waar we gebleven zijn. 
Dit kunnen we doen door de taak onder te verdelen in stappen. Het knipperen van een led valt 
uiteen in twee stappen: 
 

 Op moment dat we in stap 1 komen zetten we de led aan en stellen de Wachttijd op 
500 (entry action). 

 Vervolgens blijven we in deze state wachten totdat de Wachttijd 0 is geworden 
(transition condition) en gaan dan over naar stap 2 (transition). 

 Op moment dat we in stap 2 komen zetten we de led uit en stellen de Wachttijd op 500 
(entry action). 

 Vervolgens blijven we in deze state wachten totdat de Wachttijd 0 is geworden 
(transition condition) en gaan dan over naar stap 1 (transition). 
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 Het is ook mogelijk zonder interrupts te werken, door uit te gaan van timers. In bijlage 2 is 

hiervan een voorbeeld opgenomen. 



De hierboven beschreven stappenbenadering heet state machine
3
 en is eenvoudig in een 

procedure (functie, subroutine) te stoppen. Het knipperen van de led kunnen we als volgt in een 
procedure stoppen: 
 
 Var byte Taak1State = 1 
 Var word Wachttijd1 = 500 

 
Procedure DoeTaak1 is 

 
 Case (Taak1State) of 

1 : block 
  Led = true 
  If (Wachttijd1 == 0) then 
   WachtTijd1 = 500 
   Taak1State = 2 
  End if 

End block 
 
2 : block 

  Led = false 
  If (Wachttijd1 == 0) then 
   WachtTijd1 = 500 
   Taak1State = 1 
  End if 

End block 
End procedure 
 

En de aanroep vanuit de hoofdlus: 
 
Forever loop 
 
 DoeTaak1() 
 
End loop 

 
En hiermee hebben we ons doel bereikt: DoeTaak1() onthoudt zelf waar deze mee bezig, 
doordat de state wordt bewaard in een globale of static variabele. Daarnaast bepaalt de taak 
zelf de timing, in dit geval ondersteund door de timer ISR. Het enige wat we moeten doen is de 
taak regelmatig aanroepen uit de hoofdlus. In het bovenstaande voorbeeld zal dit duizenden 
keren per seconde gebeuren.  
Het is nu eenvoudig om een tweede procedure
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 te maken die een andere led bijvoorbeeld 600 

ms inschakelt en vervolgens 350 ms uitschakelt. 
 
Het knipperen van een led is eenvoudig, maar laat goed zien hoe state machines werken.  
Schematisch ziet het state diagram er als volgt uit: 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_state_machine 

 
4
 En het is ook mogelijk om 1 procedure te maken die, op basis van een set variabelen, beide 

leds afhandelt. We hebben dan object orientatie en dat is een goed onderwerp voor een 
volgend artikel. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_state_machine


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordat we een iets complexer voorbeeld uitwerken gaan we eerst nog iets dieper in op het 
principe van de FSM.  
De letterlijke vertaling van Finite State Machine is Eindige Toestand Machine. Het gaat dus over 
een „machine‟ die zich in verschillende (maar vooraf te bepalen, dus eindig aantal) toestanden 
kan bevinden. In ons voorbeeld zijn die toestanden „led aan‟ en „led uit‟ en in het diagram 
worden de toestanden weergegeven als bolletjes. Het aantal toestanden is eindig – bij het 
ontwerp bepaal je welke toestanden je nodig hebt en de machine zal zich altijd in één van die 
toestanden bevinden. 
De verandering van state (toestand) heet transition of overgang. Normaal gesproken hoort een 
transition bij een specifieke state en bestaat die uit een voorwaarde en een nieuwe state. Zo 
hoort de bovenste transition (1) in ons diagram bij de state „led aan‟, is de voorwaarde „wachttijd 
== 0‟ en de nieuwe state „led uit‟.  
In speciale gevallen is een transition los gekoppeld van een state. Zo kan bijvoorbeeld het 
indrukken van een stopknop of een fout bij de ontvangst van de seriële poort de state een 
bepaalde waarde geven, ongeacht de huidige waarde van de state. 
 
Het hebben van een state machine is natuurlijk aardig, maar het gaat er om dat we hiermee de 
juiste acties kunnen ondernemen.  We onderscheiden de volgende acties, op basis van het 
moment waarop deze plaatsvinden: 
 
Entry action  
Binnenkomstactie - deze actie wordt eenmalig wordt uitgevoerd als we de state binnenkomen. 
In het voorgaande programma zijn deze niet opgenomen, maar in het volgende voorbeeld wel. 
 
State action  
Toestandsactie - dit is een actie die wordt uitgevoerd zolang we in een bepaalde state zitten, 
eventueel afhankelijk van inputs (IO lijnen, andere variabelen etc). In ons voorbeeld is het 
aansturen van de led een „state action‟. 
 
Exit action  
Vertrekactie - deze actie wordt eenmalig uitgevoerd als een state verlaten, ongeacht naar welke 
state we toe gaan. In de praktijk wordt zo‟n actie vaak als de hieronder beschreven „transition 
action‟ opgenomen bij iedere transition. 
 
Transition action  
Overgangsactie - deze actie wordt eenmalig uitgevoerd als we van de ene state overgaan naar 
de andere state. Het instellen van de wachttijd is hiervan een voorbeeld. Transition actions zijn 
eenvoudig toe te voegen aan het if-then statement waarin de state wordt gewijzigd. 
 



Voor het volgend voorbeeld nemen we de roborama opgave T-tijd als uitgangspunt. Bij deze 
opgave moet de robot van gebied A (links-onder in onderstaande tekening) naar gebieden B 
(rechts onder), C (bovenaan) en weer terug naar A rijden

5
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De robot die we gaan gebruiken in dit voorbeeld heeft twee sensoren, die onder 45 graden naar 
resp. links-voor en rechts-voor de afstand meten. Als aandrijving wordt een „differential drive‟ 
gebruikt (een motor per wiel) en natuurlijk heeft de robot een start-knop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze opgave tot een goed einde te brengen, hanteren we de volgende aanpak: 

1. Bij het opstarten komt de robot in de rust-stand. 
2. Zodra op de startknop wordt gedrukt, gaat de robot de rechter wand volgen met de 

sensor rechts-voor. Op deze manier rijd de robot van A naar B (pijl 1). 
3. De robot „ziet‟ dat hij in B is gearriveerd doordat de linker sensor de achterwand ziet. 

Op dat punt draait de robot ongeveer 90 graden naar links, door de motoren een 
vastgestelde tijd aan te sturen. 

4. Stappen 2 en 3 herhalen zich op pijl 2. 
5. Stap 2 (volgen van de wand) wordt opnieuw gebruikt bij pijl 3.  
6. Aan het einde van pijl 3 ziet de sensor rechts-voor ineens geen wand meer. Dit is het 

signaal om 90 graden naar rechts te draaien. 
7. Stappen 2 en 3 worden gebruikt voor pijlen 4 en 5 
8. Pijl 6 wordt afgehandeld met stappen 3 en 6. 
9. Tot slot wordt pijl 7 afgehandeld met stappen 2 en 3. 
10. Het einde van pijl 7 was de 5

e
 draai naar links. Op basis hiervan weten we dat de 

opgave is afgerond en we moeten stoppen. 
 
Uit bovenstaande aanpak kunnen we de volgende states afleiden:  

„rust‟, „volg wand‟, „draai links‟ en „draai rechts‟. 
Daarnaast worden de belangrijkste condities voor overgang genoemd: druk op de knop, sensor 
links geeft signaal (output < 60 cm), sensor rechts ziet geen wand (output > 100 cm). In een 
state diagram ziet dit er als volgt uit: 
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 Zie het roborama reglement op www.robotmc.org voor meer details. 

http://www.robotmc.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit voorbeeld is er geen vaste volgorde van states meer, maar de volgorde wordt door de 
omgeving beïnvloed. Zo kan de state na „volg wand‟ zowel „draai links‟ als „draai rechts‟ zijn, 
afhankelijk van de sensorwaarde. En of na „draai links‟ de robot stopt of doorgaat (resp. „rust of 
„volg wand‟), is afhankelijk van de waarde van de variabele hoekteller. 
 
De daadwerkelijke implementatie wordt overgelaten aan de lezer. En mogelijk blijkt bij het 
testen, dat de draai naar rechts niet helemaal goed gaat. Als alternatief kan een bocht naar 
rechts worden geprobeerd (aanpassen van de state-actie bij „draai rechts). En als dat niet werkt, 
kan na „SensorR > 100‟ een bepaalde tijd rechtdoor worden gereden (state toevoegen), voordat 
de draai naar rechts wordt gemaakt. 
 
Natuurlijk kan ook Roborama heen-en-weer uitgewerkt worden op basis van een state machine. 
De states die je hiervoor kunt gebruiken zijn: „rust‟, „volg wand links‟, „draai 180 graden‟ en „volg 
wand rechts‟.  
 
Om de lezer op weg te helpen is in bijlage 1 het voorbeeld van de knipperende led op meer 
gestructureerde wijze uitgewerkt in bascom (met dank aan Rien van Harmelen voor het 
programma). 
 
 
 
 



Bijlage 1 

Om de lezer op weg te helpen is in de bijlage het voorbeeld van de knipperende led op meer 
gestructureerde wijze uitgewerkt in bascom (met dank aan Rien van Harmelen voor het 
programma). 
 
De belangrijkste verschillen met de voorbeelden uit het artikel: 

o Het is geen code-fragment maar een compleet werkend programma. 
o De timing wordt bepaald door tellers die in de achtergrond worden verlaagd in de 

interrupt service routine. 
o Vooraf in de state machine wordt bepaald of de state entry action uitgevoerd moet 

worden. In dit geval wordt NieuweState1 op 1 gezet. In de state‟s zelf hoeft alleen maar 
gecontroleerd te worden of deze variabele 1 is. En de vlag kan tevens worden gebruikt 
om de state-overgangen te printen voor debug! 

o Ongeldige states worden afgevangen door „case else‟. In dit geval wordt de FSM weer 
„op het goede spoor‟ gezet en het is verstandig om hier ook een melding toe te voegen, 
waarin de (ongeldige) state-waarde is opgenomen. 

 
 

'multitasking 

'quartzfrequentie= 800000000/64= 125000Hz 

'overloopfreqentie = 31250/(256-x) = 1000Hz 

'x = 193 

 

$regfile = "m88def.dat" 

$crystal = 8000000 

Declare Sub Doetaak1() 

 

Config Pinb.6 = Output 

Led1 Alias Portb.6 

 

Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 

On Timer0 Timer_irq 

Enable Timer0 

Enable Interrupts 

 

Dim Wachttijd1 As Integer 

Wachttijd1 = 500 

Dim Taak1state As Byte 

Taak1state = 1 

Dim Taak1vorigestate As Byte 

Taak1vorigestate = 0 

Dim Nieuwestate1 As Bit 

Nieuwestate1 = 0 

 

Do 

  Call Doetaak1() 

Loop 

 

Timer_irq: 

  Timer0 = 193 

  If Wachttijd1 > 0 Then 

    Wachttijd1 = Wachttijd1 - 1 

   End If 

Return 

 

 

Sub Doetaak1() 

 

  Nieuwestate1 = 0 



  If Taak1state <> Taak1vorigestate Then 

     Taak1vorigestate = Taak1state 

     Nieuwestate1 = 1 

  End If 

 

  Select Case Taak1state 

     Case 1 

       If Nieuwestate1 = 1 Then 

         Led1 = 1 

         Wachttijd1 = 500 

       End If 

       If Wachttijd1 < 1 Then 

         Taak1state = 2 

       End If 

     Case 2 

       If Nieuwestate1 = 1 Then 

         Led1 = 0 

         Wachttijd1 = 500 

       End If 

       If Wachttijd1 < 1 Then 

         Taak1state = 1 

       End If 

 

       Case else 

         Taak1state = 1 

 

  End Select 

 

End Sub 

 



Bijlage 2 

Deze bijlage bevat een voorbeeld van een wachttijd die gerealiseerd wordt zonder interrupts. 
Om dit te realiseren wordt een timer gebruikt, die met een vaste frequentie oploopt. Als een 
bepaalde wachttijd gewenst is, wordt door de functie SetDelay() het eindtijd bepaald op basis 
van de wachttijd en de huidige waarde van de teller. Met de functie CheckDelay() wordt 
gecontroleerd of de eindtijd bereikt is. 
De C-code is gebruikt op een 18F482 op 40 MHz. De prescaler is zo ingesteld dat de tijd-
stappen 3.2 microseconden zijn. De maximale vertraging die wordt ondersteund is 32768 
stappen, ofwel 32768 * 3.2 = 104.8 miliseconden. 
 
De initialisatie van de timer gaat als volgt: 
 
   // init TMR0 for polled timing. 

   T0CON = 0x84; //set up timer0 - 16 bits & prescaler 1:32 (of osc/4) 

                 //increment at 312.5 kHz (@40 MHz), 3.2uS, 32k = 0.1S 

 
Gebruik van de wachttijd-routines: 
 
   unsigned int EndTime;  

   EndTime = SetDelay(10000); // wachttijd 10.000 microseconden 

    

   while (CheckDelay(EndTime) == 0) { 

      // doe hier iets totdat de tijd voorbij is… 

   } 

 

En de twee routines:     
 

//-------------------------------------------------------------------- 

// SetDelay - SetDelay in microseconds, up to 104.8ms 

//-------------------------------------------------------------------- 

// Returns a unsigned int, use CheckDelay to check if delay is reached 

//-------------------------------------------------------------------- 

unsigned int SetDelay(long Delay) 

{  unsigned int Timer0; 

 

   Timer0 = (TMR0L + (((long) TMR0H) << 8)); 

 

   Delay = (Delay * 10) >> 5; // from microseconds to n*3.2 uS 

 

   if (Delay > 32767) Delay = 32767; // clip to max 

 

   Timer0 += Delay; 

   return Timer0; 

} 

 

//-------------------------------------------------------------------- 

// CheckDelay - Check if delay is reached 

//-------------------------------------------------------------------- 

// Use SetDelay to calculate 'End'. 

// returns 1 if delay is reached, otherwise 0. 

//-------------------------------------------------------------------- 

int CheckDelay(unsigned int End) 

{  unsigned int Timer0; 

    

   Timer0 = (TMR0L + (((long) TMR0H) << 8)); 

   if (Timer0 < End) return 0; // Delay not reached 

    

   if (End > 32767) return 1; // Delay reached 

    

   if (Timer0 < (End + 32767)) return 1;  // Delay reached 

       

   return 0; // Delay not reached (or a long time ago...)   

} 


