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Tool-uri utilizate pentru acest proiect

Componente Hardware

1. Ultrasonic Sensor - HC-SR04 (Generic) × 1     

2. Infineon XMC4700 Relax Kit × 1                     

3. Kit XMC4X_HMI_OLED-V1 × 1

Componente Software

1. DAVE-IDE-4.4.2-64Bit



Rezumat

O simplă aplicație folosind kit-ului de dezvoltare Infineon XMC4700, un senzor de distanță și un 

ecran OLED – un sistem de parcare, ce se poate dovedi a fi foarte util. Sistemul poate fi integrat în 

cadrul altor proiecte de tipul „Self-Driving Car” ce folosesc microcontroler Infineon sau ar putea fi 

dezvoltat în direcția utilizării lui în lumea reală.

Introducere

Sistemul de parcare este bazat pe Relax Kit-ul XMC 4700 oferit de Infineon și folosește ca 

periferice un senzor de distanță (Ultrasonic Sensor - HC-SR04) și un display HMI OLED (Human 

Machine Interaction).

Ecranele de tip OLED sunt făcute din materiale organice, care emit lumină atunci când se 

aplică electricitate prin ele. Din moment ce nu necesită lumină de fundal și filtre (așa cum au nevoie

ecranele LCD), acestea sunt mult mai eficiente, simplu de creat și mult mai subțiri. Senzorul de 

distanță cu ultrasunete HC-SR04 este un senzor economic, oferă funcționalități de măsurare fără 

contact, între 2 și 400cm, cu o precizie variabilă ce poate ajunge până la 3mm. Fiecare modul 

include un emițător cu ultrasunete, un receptor și un circuit de control. Acesta are circuite de control

adiționale, care pot preveni datele „zgomotoase” în funcție de aplicație.

Sistemul poate veni în ajutorul celor care au nevoie de un instrument de apreciere a distanței

și de luarea unei decizii în urma măsurării acesteia în raport cu un obiect de referință. Poate fi 

considerat un sistem „real-time” și beneficiază de o interfață grafică ce facilitează interacțiunea cu 

utilizatorul.

Detalii de implementare



Descriere generală

Modul de conectare a microcontrolerului cu display-ul OLED, este reprezentat în schema de

mai sus și reprezintă legăturile necesare funcționalității de afișare a distanței împreună cu o animație

a sistemului de parcare.

De asemenea, este reprezentată conexiunea cu senzorul de distanță cu ultrasunete ce implică 

următorii trei pini ai HC-SR04:

• VCC senzor conectat la P5.7

• GND senzor conectat la P0.14

• Echo senzor conectat la P0.15

Aplicația conține configurația unui pin DIO, de tip input, pentru trimiterea unui semnal 

necesar calculului distanței către pinul Echo al senzorului și de asemenea conține configurația 

pentru conectarea optimă cu display-ul OLED prin SPI:

• Operation mode: Full Duplex

• Desired bus speed: 1000 KHz

• Parity selection: None

Detaliile grafice afișate pe display, sunt realizate folosind facilitățile librăriei emWin, un 

GUI pentru aplicațiile embedded, care oferă posibilitatea dezvoltării unei interfețe grafice pentru 

sistemul de parcare.



Modul de calculare al distanței

Documentația senzorului de distanță cu ultrasunete oferă două metode de obținere a 

distanței:

1. După formula: ?ﾝﾑﾆ/58= ?ﾝﾒﾊ?ﾝﾒﾕ?ﾝﾒﾏ?  ﾝﾒﾆ (în centimetri) sau ?ﾝﾑﾆ/148= ?ﾝﾒﾊ?

ﾝﾒﾕ?ﾝﾒﾏ?  ﾝﾒﾆ (în inch).

2. După formula: ?ﾝﾒﾂ?ﾝﾒﾈ? = ?ℎ  ﾝﾑﾔℎ ?ﾝﾑﾒ?ﾝﾑﾒ? ?ﾝﾑﾖ?  ﾝﾑﾒ * ?ﾝﾑﾒ?ﾝﾑﾜ?ﾝﾑﾖ?

ﾦ ﾝﾑ / 2 (?ﾝﾑﾒ?ﾝﾑﾜ?ﾝﾑﾖ? ﾦ ﾝﾑ = 340M/S).

S-a ales cea de-a doua metodă de calculare a distanței, în care high level time reprezintă 

diferența între momentul de timp în care pinul DIO folosit pentru a trimite Trigger-ul este pus pe 



High și momentul de timp în care este pus din nou pe Low.

Rezultate

Se pot observa, în imaginea de mai sus, mai multe cazuri în care distanța este actualizată, 

plasând un obiect la diferite distanțe față de senzor. Apropierea (sau distanțarea) sunt indicate și 

printr-o animație. Arcul de cerc roșu este reprezentat mai sus, în cazul în care obiectul de referință 

este mai departe și reprezentat mai jos în caz contrar.
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