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Förord

Vi har nu fullgjort vårt examensarbete på utbildningen Data- och elektroteknik 120 p. med
inriktning data och elektronik. Hur vi gick till väga för att lösa vårt examensarbete finns
beskrivet i den här rapporten.

Till att börja med vill vi tacka Per-Erik Rydergren för sin strålande insats som handledare.
Han har hjälpt oss med de problem vi stött på under de 10 veckor som examensarbetet har
pågått. Vid handledning av mönsterkortslaboratoriet har vi fått mycket hjälp av Andreas
Kingbäck, vilket vi har varit väldigt tacksamma för. För att få tag i alla komponenter som vi
har haft behov av har Rolf Samuelsson varit en bra tillgång. Utrustning och mjukvara har
Kjell Karlsson bidragit med för att vårt examensarbete skulle lyckas.
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Abstract

In this report you can get a complete instruction about how to build your own development
system for the PIC-processor. This card will be used for laborations for the students at LITH-
ITN. With this card you can send new assembler codes (new instructions) down to the
microprocessor via the Serialport on your computer. Then the new instructions for the
microprocessor will start to execute. We made a solder paste stencil at Campus Norrköping
solder paste stencil laboratory. The software we made makes it possible to receive and
transmit the new code to the board.

The first part of our report contains some information about why we chose the components
that we did. There are also some preferences about how these components are working. We
also explain the architecture of the microprocessor because it is then easier to understand how
to program it, which is explained later. We have made a guide for Microchips development kit
MPLAB and some discussions about it. The components that we use are necessary to initiate
and therefore we show in detail how this works. The software for transmitting the code from
the computer to the card is presented and so is the code on the board that receives the
transmitted data. When the board receives new code through the serial port it puts the code in
the memory and start to execute it. To test our construction we made programs, which
initiates and reads a temperature from one digital temperature sensor and one analog
temperature sensor. We also got the opportunity to learn how the manufacturing of a solder
paste stencil is proceeded. This proceed we have described in this report. All software is
described in assembler but you can also make your programs in C. Additionally we have
made a short investigation about how the C-compiler CCS is installed and used in MPLAB.
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Sammanfattning

I denna rapport kan du få en fullständig beskrivning om hur du kan bygga upp ett komplett
utvecklingssystem för en PIC-processor. Kortet ska användas som ett laborationsobjekt för
studenter vid LITH-ITN. Funktionen för kortet är att genom ett seriellt gränssnitt skicka över
ny programkod för exekvering. För att göra detta möjligt har vi konstruerat ett mönsterkort
vid Campus Norrköpings mönsterkortslaboratorium. Vi har även tillverkat mjukvara som
möjliggör både nedladdning och mottagning av ny programkod till kortet.

Första delen av vår utredning behandlar valet av komponenter, vi förklarar deras egenskaper
och funktion. Arkitekturen av den mikroprocessor som vi använde oss av beskrivs i korthet.
Detta för att förstärka förståelsen för hur programmeringen byggs upp. För att lätt kunna sätta
sig in i programmet MPLAB har vi gjort en enkel handledning om hur kod kan konstrueras.
På vårt kort har vi vissa komponenter som behövs initieras för att kunna användas. Hur man
initierar dessa komponenter visas med en djupgående beskrivning. Mjukvaran för att kunna
skicka över nya program seriellt till vårt kort finns förklarad. I processorn har vi tillverkat ett
program som väntar på att få ta emot ny programkod och placera i minnet. Det nya
programmet börjar sedan exekveras. För att vi skulle kunna testa vår konstruktion skrev vi
koden för att behandla två olika temperatur sensorer.
Vi fick tillfälle att lära oss hur tillverkningsprocesserna av ett mönsterkort går tillväga. En
översiktlig beskrivning för dessa faser finns att tillgå i rapporten. Vi har tidigare beskrivit all
kod i assembler men det finns också möjlighet att använda sig av programmeringsspråket C.
Vi gjorde en kort utredning om hur C-kompilatorn CCS installeras och används i MPLAB.
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2. Inledning

Vid somliga laborationer kan uppkopplingar av komponenter utgöra en allt för stor del av
tiden. Trasiga komponenter, felaktiga kopplingsdäck och tokiga anslutningar är några
exempel på de felkällor som lätt kan uppstå vid egenhändiga kopplingar. Dessa felkällor kan
bidra till att det blir svårt att hinna med att slutföra den egentliga uppgiften.

Examensarbetet bygger på att inrikta framtida laborationer på programskrivning och
minimera antalet felkällor. Lösningen för denna uppgift skulle kunna vara att använda ett
färdig konstruerat kort som innehåller de uppkopplingar laborationen kräver. Konstruktionen
av laborationskortet ska innehålla de nödvändiga kretsar som en laboration bygger på. I
kortets kärna ska det finnas en PIC-processor som ska ge laboranterna kännedom om hur
denna processor arbetar. Kortet utrustas även med en seriell kommunikationskrets som
möjliggör en förbindelse mot PC. Sedan förses kortet med en display som enkelt ska ge
användaren möjlighet att betrakta den data som behandlas i processorn. För att
laborationskortet ska vara stabilt och arbeta frigående ansluts kretsar som
spänningsstabilisator och klockkrets. Tillverkningen av mjukvaran till kortet som initierar
komponenterna och underlättar för nedladdning av laboranternas egenskrivna koder finns
med. För att göra det möjligt med externa konstruktioner till kortet placerades även en
kopplingsplint på kortet.

Mer ingående vad kortet ska uträtta kan läsas om senare i rapporten eller i kravspecifikation
(se bilaga 11.1). Planeringen av examensarbetet kan läsas om i tidsplanen (se bilaga 11.2).
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3. Val av komponenter

Vi börjar examensarbetet med att undersöka vilka typer av komponenter som vi vill placera
på laborationskortet. Utgångspunkten för detta bestod i att först titta på vad vi ville att kortet
skulle kunna utföra. Det gav oss en uppfattning om vilket syfte och fördelar som vi sökte efter
vid val av komponenter. Den processor som laborationerna ska behandla är av typen
PIC16F877 och den arbetar med en mattningsspänning på 5 volt. För att göra kortet göra så
smidigt och enkelt som möjligt valde vi med avsikt komponenter som använder samma
spänningsmattning. Vid detta skede bestämde vi oss även för hur vi skulle koppla in
komponenterna mot processorn. Hur vi anslöt mattningsspänning och jord har vi inte beskrivit
nedan utan skådas i vårt fullständiga kopplingsschema (bilaga 11.4).

3.1. Seriellöverföring

Att ha en kommunikation mellan PC och processorn är viktigt för att kortet enkelt ska kunna
användas som laborationsobjekt. Detta för att enkelt ge möjlighet att från PC: n skicka över
den kod som man vill ska exekvera på processorn. Vi vill även kunna skicka data tillbaka till
PC: n för att se den data som processorn bearbetat. En bra komponent för att sköta den seriella
kommunikationen mellan PC och processorn är en MAX krets. Vi har själva bra erfarenheter
av denna komponent och väljer typen MAX233 (bilaga 11.5.2). En fördel med denna är just
att den inte behöver några extra komponenter för att fungera.

Anslutningar:
MAX233, (ben 2) PIC, Asynkron sändning (ben 25)
MAX233, (ben 3) PIC, Asynkron mottagning (ben 26)
MAX233, (ben 4) 9-pol Seriellkontakt sändning (ben 3)
MAX233, (ben 5) 9-pol Seriellkontakt mottagning (ben 2)
FIGUR 1: MAX233 ANSLUTNINGAR

3.2. Display

En display på kortet gör att laboranten får möjlighen att enkelt presentera den data som
processorn bearbetat. Det går enkelt att både skriva och läsa till displayen. Vi valde displayen
L1672 (bilaga 10.5.1) som även har egenskapen att arbeta med både 8 och 4 bitars databuss.
För enkelhetens skull valde vi 4 bitars databuss, eftersom den gör det möjligt att spara in fyra
ledningsdragningar mellan processor och display.
Anslutningar:
L1672, RS (ben ) PIC, Port D0 (ben 19)
L1672, Enable (ben) PIC, Port D1 (ben 20)
L1672, R/W (ben) PIC, Port D2 (ben 21)
L1672, Databuss 4 (ben) PIC, Port D4 (ben 27)
L1672, Databuss 5 (ben) PIC, Port D5 (ben 28)
L1672, Databuss 6 (ben) PIC, Port D6 (ben 29)
L1672, Databuss 7 (ben) PIC, Port D7 (ben 30)
FIGUR 2: L1672 ANSLUTNINGAR
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3.3. Spänningsstabilisator

För att säkerhetsställa att laborationskortet håller en stabil matningsspänning använder vi oss
av en spänningsstabilisator (L7805, bilaga 10.5.3). Den ger oss samtidigt skydd mot en för
hög matningsspänning. Vi kan alltså ansluta en spänning till kortet som ligger i intervallet +7-
30V men spänningsstabilisatorn levererar konstant ut +5V till kortet.
Anslutningar:
L7805, (ben 1) Vin, +7-30V
L7805, (ben 2) Vout, +5V matning till alla kretsar
L7805, (ben 3) GND
FIGUR 3: L7805 ANSLUTNINGAR

3.4. Klockkrets

För att göra kortet frigående ansluter vi en klockkrets som ger processorn en nödvändig
oscillator. PIC-processorn klarar av en frekvens upp till 20 MHz. Den klockkrets vi använder
levererar enbart ut 16MHz. Modell namnet på klockkretsen är IQXO-22C (bilaga 10.5.6).
Den är väldigt enkel att använda och billig att köpa in. Uppkopplingen behöver inga
kringkomponenter utan ansluts enbart enligt nedanstående tabell.

Anslutningar:
IQXO-22C, (ben 1) N/C1

IQXO-22C, (ben 4) GND
IQXO-22C, (ben 5) PIC, CLK (ben 13)
IQXO-22C, (ben 8) VDD +5V DC
FIGUR 4: IQXO-22C ANSLUTNINGAR

3.5. Tilläggskomponenter

För att processorn överhuvudtaget ska fungera måste en s.k. ”Pull-up” resistor anslutas till
PIC-processorns MCLR2 (ben 1). Denna komponent kan skådas i det fullständiga
kopplingsschemat (bilaga 11.4). Tre indikatorer i form av lysdioder ansluter vi till processorn
(Port D3 (ben 22), Port C4 (ben 23) och Port C5 (ben 24)) vilket kan ses i det fullständiga
kopplingsschemat (bilaga 11.4). Dessa indikatorer är till för att visa laboranterna vad som sker
på kortet.

                                                
1 Not Connected, Ej ansluten
2 Master Clear, Reset
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PIC-processorn

Nu ska vi bekanta oss med hur PIC-processorn är uppbyggd. Detta för att vi enkelt ska kunna
beskriva hur kringkomponenterna ska initieras och användas. Vi tittar också in i hur
utvecklingssystemet används för att kunna skriva assembler kod.

3.6. Arkitektur

PIC-processorn (PIC16F877) är en kapsel med 40 ben och har interna delar som minne och
A/D-omvandlare. Minnet är uppdelat av ett FLASH på 8 KB, dataminne på 368 Byte och ett
EEPROM på 256 Byte. A/D-omvandlaren har kapaciteten att konvertera med 10 bitars
upplösning. För att kommunicera med yttre enheter finns det fem olika I/O-portar att använda.
Vissa portar har även möjligheten till fler funktioner som till exempel A/D-ingångar,
seriellkommunikation och interrupt.
Processorn innehåller en mängd register som används till olika tillämpningar. Dessa register
är indelade i fyra stycken banker (Bank 0-3). Beroende på vilket register som ska tillämpas
måste rätt bank väljas. För att konfigurera exempelvis port A används registret ”TRISA” som
är placerad i Bank 1. Vid användning av porten används registret ”PORTA” och då måste
Bank 0 väljas. Exempel på detta ses nedan:
- - -

banksel TRISA ; Välj bank 1
clrf TRISA ; Ställer PortA till utgångar

banksel PORTA ; Välj bank 0
clrf PORTA ; Skickar nollor på PortA

- - -

3.7. Utvecklingssystem

Vi använde oss av utvecklingssystemet MPLAB för att skriva de program som ska köras på
processorn. Programmet är enkelt uppbyggt vilket gör det lätt att simulera programkod och
samtidigt följa med i processorns register. När vi först startar programmet ser det ut på
följande sätt:

FIGUR 5: MPLAB, STANDARDFÖNSTER
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För göra ett nytt program måste vi först skapa ett nytt projekt. Det görs genom att gå in i
menyn ”Project” och väljer ”New Project”. Du får sedan välja var du vill spara ditt projekt
och vilket namn du vill ge det.

FIGUR 6: MPLAB, NYTT PROJEKT

Nu när du skapat ditt projekt är det dags att göra vissa inställningar beroende på hur du vill att
kompilatorn ska arbeta. Så först går vi in i ”Development Mode” genom knappen ”Change”.

FIGUR 7: MPLAB, EDIT PROJECT

Under fliken ”Tools” finns ett antal val beroende på hur du vill att MPLAB ska arbeta. Här tar
vi upp de val som du behöver ha kännedom av:
• ”None (Editor only)”, Ingen kompilering av MPLAB utan endast en editor.
• ”MPLAB SIM Simulator”: I detta val kan du utnyttja MPLAB’s funktioner att simulera

och steppa igenom koden steg för steg.
• ”MPLAB Emulator”, ”PICMASTER Emulator” och ”MPLAB ICD Debugger” är till för

de utvecklingssystem som finns för försäljning.

FIGUR 8: MPLAB, VERKTYG
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Här väljer vi alternativet ”MPLAB SIM Simulator” och processorn ”PIC16F877” och sedan
trycker vi på knappen ”OK”. Då dyker ett antal informationsrutor upp men dessa är bara att
godkänna. Klicka ”OK” igen för att stänga ”Edit projekt fönster”. Gå in i menyn ”File” och
välj ”New”. Då får du upp ett editor fönster där du kan börja skriva in din kod. Här ser du ett
exempel på hur du skriver in din kod:

FIGUR 9: MPLAB, FÖRSTA PROGRAMMET

Spara sedan filen i menyn ”File” och välj ”Save”. Här får du välja var du vill spara filen och
vilket namn du vill ha på filen ska ha men använd filändelsen ”.asm” vid assembler kod.

FIGUR 10: MPLAB, SPARA PROGRAMMET

Då går vi in i menyn ”Project” och väljer ”New Project” igen för att göra några sista
inställningar. Gå vidare in genom att klicka på knappen ”Add node” och hämta in den fil som
du tidigare har skrivit. Din fil hamnar i ditt projekt. Fortsätt genom att klicka på ”OK” och
sedan ”OK” igen.

FIGUR 11: MPLAB, LÄGG TILL I PROJEKTET
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De viktigaste inställningarna är nu gjorda och det är nu bara att kompilera din kod det görs
genom att gå in i menyn ”Project” och sedan ”Make project” eller klicka på knappen längst
till höger.

FIGUR 12: MPLAB, KOMPILERA DITT PROGRAM

Det kan uppstå vissa fel och dessa måste rättas till innan nästa kompilering ska påbörjas. Det
brukar också dyka upp ett antal ”Message” som är till för att påminna dig om att tänka på att
välja rätt bank. Du har nu skapat ditt första program och det är dags att testa om det verkligen
fungerar som du tänkt. Det gör du i menyn ”Debug” och det är något som är väldigt bra när
du försöker felsöka i ditt program.

4. Initieringar av kortets komponenter

Komponenterna som finns på laborationskortet ska vara initierade och klara för användning.
Detta för att vi vill ge laboranterna mer tid för egna kopplingar och för att skriva egna
programkoder.

4.1. Initiering av seriellöverföring

När vi skulle initiera den seriella överföringen började vi med att bestämma vilken
överföringshastighet som vi skulle sända och ta emot kortets data. Hastigheten bestämmer vi
genom att ställa registret SPBRG. Flaggan BRGH i registret TXSTA nollställer vi för att hålla
oss på en låg överföringshastighet. Se figur på nästa sida.
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FIGUR 13: ASYNKRON INSTÄLLNING AV HASTIGHETEN

Koden för att ställa in överföringen till asynkront mode görs på följande sätt:
• Först nollställs flaggan SYNC i registret TXSTA.
• För att sedan konfigurera Port C bit6 och bit7 till seriell port sätts flaggan SPEN i registret

RCSTA.
• Tillsist möjliggörs seriell mottagning genom att sätta flaggan CREN i registret RCSTA

och för sändning sätts flaggan TXEN i registret PIR1.
- - -

bcf TXSTA,BRGH ; Låg överföringshastighet
movlw D'25' ; 9600 Baud vid 16 MHz
movwf SPBRG
bcf TXSTA,SYNC ; Nollställ sync dvs. Asynkron mode
bsf RCSTA,SPEN ; Möjliggör seriell port
bsf RCSTA,CREN ; Möjliggör mottagning
bsf TXSTA,TXEN ; Möjliggör sändning

- - -

Den överförda byten läses in till registret RCREG och samtidigt sätts flaggan RCIF i registret
TXSTA.
- - -
SerialReceive:

btfss PIR1,RCIF ; Kontrollerar om data mottagits
goto $-1 ; Vänta på data
movf RCREG,W ; Hämta mottagen data och placera till W

- - -

För att starta sändningen laddas den aktuella byten till registret TXREG då ställs även flaggan
TXIF i registret TXREG.
- - -

btfss PIR1,TXIF ; Kontrollerar om bufferten är tom
goto $-1 ; Vänta på data
movwf TXREG ; Skicka iväg byte

- - -
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4.2. Initiering av displayen

För att initiera displayen skickas det ut ett antal initierings koder till displayen. För att ställa
displayens inställningar följde vi den mall som visas nedan. Viktigt att tänka på är att använda
ordentligt med fördröjningar mellan varje initierings rad så att displayen hinner med att
urskilja varje initieringskommando.

FIGUR 14: INITIERING AV DISPLAY
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Variabeln ”RS” använder vi för att urskilja om det är data eller instruktioner som ska skickas
till displayen. Eftersom vi har kopplat vår display till port D på processorn måste porten
ställas till utgång genom TRISD registret. Vi skickar sedan ut initieringarna enligt mallen
ovan genom en anropa subrutinen ”SendToLCD”.
- - -

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)

movlw B'00000000' ; PortD alla till utgångar
movwf TRISD ; Skickar ut på banken

; - RESET SEQUENCE SEND -> 33 > 32
movlw H'33' ; H’33’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
movlw H'32' ; H’32’ till W
call sendToLCD ; Utför subrutin

; 1. -> 28
movlw H'28' ; H’28’ till W
call sendToLCD ; Utför subrutin

; 2. -> 06
movlw H'06' ; H’06’ till W
call sendToLCD ; Utför subrutin

; 3. -> 0C
movlw H'0C' ; H’0C’ till W
call sendToLCD ; Utför subrutin

; 4. -> 01
movlw H'01' ; H’01’ till W
call sendToLCD ; Utför subrutin

; END OF INIT -> 80
movlw H'80' ; H’80’ till W
call sendToLCD ; Utför subrutin

- - -
Eftersom vi använder oss av fyra bitars interface (databuss bit 4-7) måste vi skicka varje byte
i två omgångar. Först sparar vi undan vår byte i två temporära variabler ”tkntemp” och
”tkntemp2” detta för att vi senare måste använda W registret. För att skicka den första nibbeln
måste vi ”maska” bort den undre nibblen. Byten flyttas tillsist ut på porten för att sedan
klockas in med subrutinen ”Enable”. Vi fortsätter med att ”maska” bort den övre nibbeln. På
samma sätt som tidigare skickas byten ut på porten och anropar ”Enable”.
- - -
sendToLCD

movwf tkntemp ; Spara teknet
movwf tkntemp2 ; Spara teknet igen
movlw B'11110000' ; B'11110000' -> w
andwf tkntemp,1 ; Hämta den övre nibble
btfsc rs,0 ; RS=? Hoppa om noll!
bsf tkntemp,0 ; RS = 1
movf tkntemp,0 ; tkntemp -> w
movwf PORTD ; Skicka tecknet till LCD
call Enable ; Klockar in värdet

movlw B'00001111' ; B'00001111' -> w
andwf tkntemp2,1 ; Hämta den undre nibble
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swapf tkntemp2,1 ; Rotera byten till övre nibblen
btfsc rs,0 ; RS=? Hoppa om noll!
bsf tkntemp2,0 ; RS = 1
movf tkntemp2,0 ; tkntemp2 -> w
movwf PORTD ; Skicka tecknet till LCD
call Enable ; Klockar in värdet

- - -
I vår ”Enable” subrutin sätts och nollställs bit 2 vilket kan jämföras med en klocka. Det som
då händer är att data på bussen flyttas in till displayen.
- - -
Enable

bsf PORTD,2 ; Enable = 1
nop
nop
nop
bcf PORTD,2 ; Enable = 0

- - -

5. Flashprogrammering av PIC-processorn

Nästa fas var att utveckla ett program för att läsa in en hex-fil och skicka vidare denna till
PIC-processorn. Detta program är till för att laboranterna ska kunna skriva egna program som
sedan skickas över till processorn för körning. På processorn ska det även finnas ett program
som gör det möjligt att ta emot ny kod under körning och sedan exekvera den.

5.1. Interface mot PIC-processorn

För att kunna läsa in en hex-fil och sedan skicka över denna seriellt konstruerade vi ett C-
program som ordnade detta. Till och börja med gjorde vi ett flödesschema över hur
programmet skulle arbeta. Vi kom fram till en modell som ser ut på följande sätt:

FIGUR 15: FLÖDESSCHEMA ÖVER INTERFACE
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Kod mässigt löste vi detta på följande sätt:
För att kunna använda de funktioner som vi kommer att behöva inkluderar vi följande
bibliotek.
- - -
#include <iostream.h>
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <process.h>
#include <fstream.h>
- - -

Först deklarerar vi variabler som vi ska använda för att spara undan filnamnet (filename),
inläst byte (data), maximalt antal byte att skicka över (ant), ett fält som innehåller alla byte
(tab) samt en variabel som innehåller antalet tecken som ska skickas (antal_loop).
- - -
char filename[20]; // Innehåller filnamnet
char data; // Temporär data variabel
const int ant=30000; // Max antal byte att skicka över
unsigned char tab[ant]; // Innehåller alla data värden
int antal_loop=0; // Innehåller antal tecken som ska skickas
- - -

Sedan var det dags att läsa in filen till det fält som ska innehålla koden. Vi räknar samtidigt
upp en räknare för att vi ska veta hur många bytes som hex-filen innehåller.
- - -
ifstream infil;
cout << "Ange filnamn: "; // Skriv ut
cin >> filename; // Hämta filnamn
infil.open(filename,ios::in); // Öppna filen

if(infil)
{

while(infil.get(data)) // Hämta data
{

tab[antal_loop]=data; // Placerar inläst data i fältet
   antal_loop++; // Räknar upp antal loopar(antal_loop)
}

}
infil.close (); // Stäng filen
- - - - -

I en hex-fil utnyttjas talen 0 till 9, A till F och kolon (:) dessa tal representeras med nummer
48 till 57 (0 - 9), 65 till 70 (A - F) och 58(:). För att göra överföringen snabbare och enbart
behöva skicka en byte per tecken måste vi konvertera våra inlästa tal. Genom att minska
tecknen som ligger mellan 0 till 9 med 48 får vi det tecken vi önskar. De hexadecimala talen
A till F minskar vi istället med 55 för att omvandla till numren 10 respektive 15. Tillsist
minskar vi tecknet kolon (57) med 42 så att det får numret 16.
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- - - - -
for (int i=0; i<antal_loop; i++)// Räknar om talen
{

if(tab[i]<=57) // 48(0) till 57(9) blir
     tab[i]-=48; // 0 till 9

      else if(tab[i]>=65 && tab[i]<=70)  // 65(A) till 70(F) blir
      tab[i]-=55; // 10 till 15

      else if(tab[i]>=58 && tab[i]<65) // 58(:) till 64(@) blir
      tab[i]-=42; // 16 till 23
}

- - - - -

Nu var det dags att skicka över de tecken som utgör programmet. Först kontrolleras om det är
en giltig hex-fil genom att se om filen börjar med ett kolon (16). Om filen är korrekt ställer vi
in serieporten med överföringshastigheten 9600 baud, ingen paritet, 8 bitar och en stopp bit.
För att inte skicka ut tecken som ny rad eller mellanslag så begränsar vi dessa med en if-sats.
Vi skickar ett tecken (en byte) i taget med en fördröjning på 5 ms mellan dessa.
- - - - -
   if(tab[0]==16 && antal_loop!=0) // Börjar filen med kolon(:)
   {
   tal=tab[6];

tal+=16*tab[5];
tal+=256*tab[4];
tal+=4096*tab[3];

   tal/=2;

   if(tal<=3 || tal>=bootloader || tal+antal_loop>=bootloader)
   {
    cout << endl << endl << "Felaktig adress eller utanför minnes-arean!"
<< endl;
   }

else
      {

system("mode com1:9600,n,8,1"); // Ställ in hastigheten
cout << "Laddar ut ";  // Skriv ut
for (int i=0; i<antal_loop; i++) // Loopa en gång per data
{

         if(tab[i]==218 || tab[0]>=240) // Ny rad eller mellanslag
         {
            i++; // Räkna upp till nästa tal
         cout << "."; // Skriv ut en punkt vid varje ny rad
         }

while((inportb(0x3f8 + 5) & 0x20) == 0);
outportb(0x3f8, tab[i]); // Skicka ut

      delay(5); // Fördröjning
         }

      cout << endl << endl << "Nedladdningen lyckades!  " << endl;
}

   }
else

   cout << endl << endl << "Ej giltig hex-fil!  " << endl;
}
- - - - -
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5.2. ”Bootloader” på PIC-processorn

För att ta emot ett program som sedan ska kunna köras har vi konstruerat en ”Bootloader”.
Denna ”Bootloader” skriver in den nya koden till flashminnet för att sedan ta vid och börja
exekvera.

5.2.1. Uppbyggnaden av en Hex-fil

Uppbyggnaden av en hex-fil består av först ett kolon följt av 34 stycken byte som betyder
som följande:

FIGUR 16: UPPBYGGNADEN AV EN HEX-FIL
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5.2.2. Minneskarta

När processorn startar börjar den alltid på start adressen 0000 och letar efter kod att exekvera.
På adressen 0000 lägger vi in en hopp instruktion som pekar på adressen 1CE0 där vår
bootloader kod finns. Bootloader koden börjar köras och väntar på att få ta emot kod genom
den seriella anslutningen. Då nya koden kommer tas den emot och placeras på adressen som
angetts i programmet, dock måste adressen vara mellan området 0003-1CE0 där det är fritt att
placera ny kod. För att detta inte ska inträffa har vi i C koden som skickar över programmet
en kontroll på att adressen är OK.  Interrupt vektorn används inte utan den kan nyttjas då
avbrott ska vara möjligt. Se figur nedan.

FIGUR 17: MINNESKARTA

Mellan adressen
0000-0003 finns
vår pekare till
bootloader
koden.

Mellan adressen
0003-1CE0
finns ledigt
utrymme för ny
kod.

Mellan adressen
1CE0-1FFF
finns bootloader
koden.

Interrupt
vektorn på
adress 0004 är
ledig att
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5.2.3. Flödesschema

När hex-filen tas emot av processorn tänkte vi oss att den skulle behandlas på det sätt som vi
beskriver i nedanstående figur. Till och börja med så hoppar vi ned till slutet av minnet för att
laboranten ska få möjligheten till att använda interrupt vektor adressen och sedan på ett enkelt
sätt kunna fylla på med egen kod. Om användaren vill starta med egen kod direkt så kopplas
Port B bit 0 till jord. Men annars så initierar vi display och seriellöverföring och väntar sedan
på att ett kolon ska mottas från den seriella porten. De första byten som sedan kommer är
antalet byte på den aktuella raden som ska programmeras. Detta tal lagrar vi undan i en
variabel ”NumWords”. Nästa byte avgör vilken startadress som programmet ska använda sig
av. Dessa placerar vi i variablerna ”ADDRH” respektive ”ADDRL”. Efter det kontrollerar vi
om vi tidigare sparat en startadress om inte spara undan till nya variabler. Nästa byte berättar
om överföringen är klar? Om inte hämta in nästa byte och programmera in den i ram på den
adress som ”ADDRH” respektive ”ADDRL” innehåller. Är det färdig programmerat på denna
rad, dvs. är ”NumWords” lika med noll? Om inte repetera tidigare steg tills att ”NumWords”
är lika med noll. De sista byten på varje byte är ”Checksum” och den kontrollerar om alla
överförda bitar är korrekt. Om det skulle uppstå ett fel så tänder vi röd diod och väntar på
reset. Är ”Checksum” korrekt går vi upp och hämtar nästa rad och fortsäter som tidigare
beskrivit. När överföringen är klar hämtar vi in nya startadressen och hoppar till den nya
koden.

FIGUR 18: FLÖDESDIAGRAM ÖVER FLASHPROGRAMMERING
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5.2.4. Från flödesschema till kod

Nu när vi har gjort upp ett flödesschema över hur vår kod ska skrivas är det bara till att
försöka få ned funktionerna till lågnivå språket assembler. Vi har också bestämt var i minnet
som koden ska placeras med vår minneskarta i föregående kapitlet.

Här ser ni vår start rutin som hämtar adressens höga bitar och sedan förflyttar sig ned till vår
Bootloader.
- - - - -

ORG 0x0000 ; Start adressen
Start:

movlw high Main ; Den låga startadressen för Bootloadern
movwf PCLATH ; Den höga startadressen för Bootloadern
goto    Main ; Hoppa till början av programmet

- - - -

Till och börja med placerar vi en variabel som vi använder för att spara undan startadressen på
det program som tas emot. Detta för att om processorn startas om så ska man kunna starta
direkt med den tidigare överskickade koden. Om PB0 är låg dvs. är inkopplad till jord. Skulle
PB0 vara ansluten till 5V så startar Bootloader programmet genom att anropa subrutinen
”Loader”.
- - - - -
ORG 0x1CE0 ; Startadressen för Bootloadern
CodeStatus: DA 0x0000 ; 0 vid inget programmerat

Main:
btfsc PORTB,0 ; Se om bit0 på portB inte är satt?
goto Loader ; Satt! Bootload'a!
call LoadStatusAddr ; Ej satt! Ladda adressen från CodeStatus
call FlashLas ; Läs adressen från CodeStatus
movf EEDATH,0 ; EEDATH -> W
movwf PCLATH ; W -> PCLATH
movf EEDATA,0 ; EEDATA -> W
movwf PCL ; W -> PCL
goto EEDATA ; Hoppa

- - - - -

I subrutinen ”LoadStatusAddr” laddar vi in adressen till ”CodeStatus” och placerar denna i
våra variabler ”ADDRH” respektive ”ADDRL”.
- - - - -
LoadStatusAddr:

movlw high CodeStatus ; Ladda höga adressen från CodeStatus
movwf ADDRH ; Placera in i våra variabler
movlw low CodeStatus ; Ladda låga adressen från CodeStatus
movwf ADDRL ; Placera in i våra variabler
return

- - - - -

Till och börja med i Bootloader koden så initierar vi den seriella kommunikationen samt
displayen. Detta görs som vi tidigare beskrivit.
- - - - -
Loader:

call Serialinit ; initierar Seriellkommunikation
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call Lcdinit ; initierar LCD:n
- - - - -
Här ligger programmet och loopar tills ett kolon (:,16) mottags.
- - - - -
GetNewLine:

call SerialReceive ; Hämtar ny byte
xorlw D'16' ; Kontrollera om det var ett kolon(16)
btfss STATUS,Z ; Blev det noll?
goto GetNewLine ; Nej Hämta nästa byte

- - - - -

Nästa två bytes som följer talar om hur många byte programkod på aktuell rad som ska
programmeras. Detta placeras i variabeln ”NumWords”.
- - - - -

call GetHexByte ; Hämtar nästa byte
andlw 0x1F ; Begränsar antalet tal ifall fel i filen
movwf NumWords ; Flyttar över till variabeln ”NumWords”
bcf STATUS,C ; Nollställer carry flaggan
rrf NumWords,F ; Dividerar med 2, antalet bytes att programmera

- - - - -
I vår subrutin ”GetHexByte” hämtar vi en byte och roterar upp den på övre nibbeln för att
sedan hämta en ny som placeras i undre nibbeln. Tillsist adderar vi dessa bytes till variabeln
”checksum”. Denna variabel används till en sista kontroll så att all kod överförts korrekt.
- - - - -
GetHexByte:

call SerialReceive ; Hämta byte från serieport
movwf HexByte ; Spara nibbel
swapf HexByte,F ; Flytta till den övre positionen

call SerialReceive ; Hämta ny byte från serieport
iorwf HexByte,F ; Lägg till låg nibbel till hög nibbel
movf HexByte,W ; Lägg resultatet i w

addwf Checksum,F ; Lägg till i ”Checksum”
return

- - - - -
Vi börjar nollställa variabeln ”InitAdr” för att indikera att det inte finns någon befintlig
startadress. De fyra nästföljande byten talar om vilken adress som är start adressen av
programmet. Adressen läggs i variablerna ”ADDRH” och ”ADDRL” för temporär lagring.
Sedan dividerar vi adresserna med två och får den egentliga adressen. Testar om det finns
någon startadress i variabeln ”InitAdr” annars spara aktuell adress.
- - - - -

clrf InitAdr ; Nollställ adress
call GetHexByte ; Hämtar övre halvan av programmets startadress
movwf ADDRH ; Placera in i våra variabler

call GetHexByte ; Hämtar undre halvan av programmets startadress
movwf ADDRL ; Placera in i våra variabler

bcf STATUS,C ; Nollställ carry
rrf ADDRH,F ; Dividerar med 2 till egentlig adress
rrf ADDRL,F ; Dividerar med 2 till egentlig adress

btfss InitAdr,0 ; Testar bit 0
call InitAdress ; Ställ adress
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- - - - -
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I subrutinen ”InitAdress” sätter vi variabeln ”InitAdr” för att indikera att det finns en
startadress. Kopierar adressen till startadressvariablerna ”AdressH” och ”AdressL” som ska
användas när vi anropar det nya programmet. Kontroll för att inte den nya koden ska kunna
skriva över vårt huvudprogram (”Bootloader”). Om fel adress upptäcks anropas subrutinen
”ErrorMessage”.
- - - - -
InitAdress:

bsf InitAdr,0 ; Ställer bit 0

movf ADDRH,0 ; ADDRH -> W
movwf AdressH ; W -> AdressH
movwf DATAH ; W(byte 2) -> DATAH

movf ADDRL,0 ; ADDRL -> W
movwf AdressL ; W -> AdressL
movwf DATAL ; W(byte 1) -> DATAL

call LoadStatusAddr ; Ladda adressen

call FlashSkriv ; Skriv till Flash

movf AdressH,0 ; AdressH -> W
movwf ADDRH ; W -> ADDRH

movf AdressL,0 ; AdressL -> W
movwf ADDRL ; W -> ADDRL

- - - - -

Kontrollerar om programkoden är slut. XOR funktionen sätter Z-flaggan om resultatet blir
noll det vill säga då det inlästa värdet skiljer sig ifrån 0x01.
- - - - -

call GetHexByte ; Hämta ”record type”
xorlw 0x01
btfsc STATUS,Z ; Kontrollera om slut på programkod (0x01)
goto FileDone ; JA! Klart hoppa vidare

- - - - -

När det visar sig att all kod är mottagen hoppar vi i följande rutin. Här placerar vi in den
startadress som det nya programmet ska börja köras ifrån och hoppar dit.
- - - - -
FileDone:

movf AdressH,0 ; AdressH -> W
movwf PCLATH ; W -> PCLATH

movf AdressL,0 ; AdressL -> W
movwf PCL ; W -> PCL

goto AdressL ; Hoppa till nya kodens startadress
- - - - -
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Här lägger vi de bytes som ska programmeras till variablerna DATAH och DATAL. Vi
hoppar sedan in i subrutinen ”FlashSkriv” för att placera de senast inlästa byten. Vi ökar
ADDRL för att komma åt nästa programrad som ska programmeras. ”NumWords” minskar vi
med ett för att hålla reda på hur många bytes som återstår att programmeras. Om
”NumWords” är lika med noll så är vi klara med programmeringen av segmentet.
- - - - -
loop:

call GetHexByte ; Hämta 1:a byte från serieporten
movwf DATAL ; 1:a Byte läggs till DATAL
call GetHexByte ; Hämta 2:a byte från serieporten
movwf DATAH ; 2:a Byte läggs till DATAH
call FlashSkriv ; Skriv till Flash

incf ADDRL ; Öka adressen
decfsz NumWords,1 ; Minska med ett i variabeln ”NumWords”
goto loop ; Hämta nya Bytes

- - - - -

Den här rutinen beskriver hur skrivning till flash går till. Först flyttar vi över adressen från
våra variabler ADDRH och ADDRL till processorns register EEADRH och EEADR.
På samma sätt flyttas data från variablerna DATAH och DATAL till EEDATH och
EEDATA. Därefter gör vi lite små inställningar som möjliggör skrivning till minnet samt
stänger av interupt.
- - - - -
FlashSkriv:

movf ADDRH,0 ; ADDRH -> W
movwf EEADRH ; W -> MSB, högsta program adressen
movf ADDRL,0 ; ADDRL -> W
movwf EEADR ; W -> LSB, lägsta program adressen

movf DATAH,0 ; DATAH -> W
movwf EEDATH ; W -> MS, värdet att skriva
movf DATAL,0 ; DATAL -> W
movwf EEDATA ; W -> LS, värdet att skriva

bsf EECON1,EEPGD; Välj program minnet
bsf EECON1,WREN ; Tillåt skrivning till flash
bcf INTCON,GIE ; Ej interupt möjligt

movlw 0x55 ; 0x55 -> W
movwf EECON2 ; Skriv H'55'
movlw 0xAA ; 0xAA -> W
movwf EECON2 ; Skriv H'AA'
bsf EECON1,WR ; Börja skriva

bsf INTCON,GIE ; Interupt möjligt
bcf EECON1,WREN ; Tillåt ej skrivning till flash
return

- - - - -
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I subrutinen ”FlashLäs” hämtar vi in adressen från våra lokala variabler ”ADDRH” och
”ADDRL” och placerar i processorns register ”EEADRH” och ”EEADR”.
- - - - -
FlashLas:

movf ADDRH,0 ; ADDRH -> W
movwf EEADRH ; MSB, högsta program adressen

movf ADDRL,0 ; ADDRL -> W
movwf EEADR ; LSB, lägsta program adressen

bsf EECON1,EEPGD ; Välj program minnet
bsf EECON1,RD ; Enable writes

return
- - - - -

Vi hämtar hem de två sista byten från serieporten och jämför med variabeln ”Checksum”. Om
värdena skiljer sig så hoppar vi in i en fel rutin annars hoppar vi upp i koden för nästa rad.
- - - - -

call GetHexByte ; Hämta checksum
movf Checksum,W ; Kontrollera checksum
btfss STATUS,Z ; Kontrollera Z-flaggan om den är satt 
goto ErrorMessage; Om fel uppstår hoppa till ”error” rutin
goto GetNewLine ; Hämta nästa rad

- - - - -

I denna subrutin hamnar vi i om inte ”Checksum” stämmer vilket indikeras genom att röd
lampa tänds och felmeddelande på display visas.
- - - - -
ErrorMessage:

bsf PORTD,3 ; Tänd röd diod
call LCDerror ; Skriver ut felmeddelande på display
goto ErrorMessage

- - - - -

6. Temperatursensorer

Detta kort som vi ska konstruera ska fungera som ett laborationsobjekt. Det är därför viktigt
att vi verkligen vet att det kan fungera på det sättet. Vi tänkte konstruera ett par
laborationsexempel som läser av två temperaturgivare och presenterar resultatet på displayen.
För att laboranterna skulle kunna ha olika sorters kod att byta med genom den seriella
överföringen tänkte vi att det skulle vara två olika temperatur sensorer, en analog (LM35) och
en digital (DS1620). Meningen är att de ska kunna koppla upp en av dessa och skriva koden
för att sedan ladda ner till laborationskortet. Kortet börjar sedan köra den egenskrivna koden
och den aktuella temperaturen visas på displayen.
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6.1. Analog temperatur sensor

Den analoga temperatur sensorn, LM35 (bilaga 11.5.5.) är väldigt enkel att koppla upp. Den
fungerar så att den levererar ut 10mV per grad Celsius beroende på vilken temperatur det är i
den omgivande miljön. De kringkomponenter den behöver är endast en operationsförstärkare
(LM324N) och lite resistorer (2st 1KΩ, 1st 10kΩ). Operationsförstärkaren använder vi för att
höja upp den spänning den analoga sensorn levererar ut till oss. En spänningsförändring på
10mV per grad är för liten förändring för att på ett enkelt sätt översätta den. Det var därför vi
använde oss av en operationsförstärkare som höjer upp spänningen med 10 gånger
förstärkning. Vi läste in spänningen på PIC-processorns analoga ingång och omvandlade detta
värdet i den interna A/D: n. Värdet presenteras sedan på laborationskortets display.

Anslutningar:
LM35, (ben 1) Vcc +5V
LM35, (ben 2) LM324N (ben 3) obs: resistor 1KΩ emellan
LM35, (ben 3) GND

LM324N, (ben 1) PIC, RA0/AN1 (ben 1)
LM324N, (ben 2) GND, obs: resistor 1KΩ emellan
LM324N, (ben 3) LM35 (ben 2) obs: resistor 1KΩ emellan
LM324N, (ben 4) VDD +5V DC
LM324N, (ben 11) GND
LM324N, (ben 2) LM324N, (ben 3) obs: resistor 10KΩ emellan
FIGUR 19:ANALOGA TEMPERATUR SENSORNS ANSLUTNINGAR

6.1.1. Initiering av den analoga temperatursensorn

Vid initieringen av A/D-omvandlaren gäller det att ställa in två register: ADCON0 och
ADCON1. I registret ADCON0 ställer vi in maximal frekvens, på vilken kanal som vi läser in
analoga signalen med mera. I ADCON1 finns inställningar för höger eller vänster justerat
resultat, vilka kanaler vi kan läsa in analoga signaler, digital I/O och spänningsreferenser.

FIGUR 20: FLÖDESSCHEMA ÖVER ANALOGA TEMPGIVAREN
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När vi sedan ansluter våran temperatursensor till A/D-ingången börjar behandlingen av värdet
som refererar till matningsspänning (5V) respektive jord (GND). När värdet är behandlat
ställer sig flaggan DONE (GO) i registret ADCON0. Processorns A/D-omvandlare arbetar
med en 10-bitars upplösning och beroende på vilken justering man väljer i ADCON1. Vid
höger justering lägger sig resultatet i registren ADRESH respektive ADRESL på
nedanstående sätt:

ADRESH ADRESL

FIGUR 21: A/D:NS RESULTAT PLACERING

Vid översättning av flödesschemat blir vår A/D funktion följande:
- - - - -

movlw B'00000000' ; Port A bit1 till analog ingång
movwf ADCON1 ; Skickar ut på banken
movlw B'10001001' ; Analog ingång 0, A/D=ON, klocka/32
movwf ADCON0 ; Skickar ut på banken

bsf ADCON0,GO ; Starta A/D
VantaAD

btfsc ADCON0,GO ; Testar om flaggan ”GO” är nollställd?
goto VantaAD ; NEJ, Loopa tills att A/D är klar

movf ADRESL,0 ; Läs resultat(8 bitar) från A/D till W
- - - - -

6.2. Digital temperatur sensor

Den digitala temperatur sensorn (DS1620, bilaga 11.5.4.) fungerar som en vanlig temperatur
sensor och även som en termostat. Den kommunicerar med hjälp av ett seriellt gränssnitt. En
anslutning (DQ) där data överförs i båda riktningarna. Sedan finns en anslutning där klockan
(CLK) ska sitta och en (RST) anslutning som ska vara hög då data överförs annars låg.

Anslutningar:
DS1620, (ben 1) PIC, RC1/TIOSI/CCP2 (ben 16)
DS1620, (ben 2) PIC, RC2/CCP1 (ben 17)
DS1620, (ben 3) PIC, RC3/SCK/SCL (ben 18)
DS1620, (ben 4) GND
DS1620, (ben 5) Används ej
DS1620, (ben 6) Används ej
DS1620, (ben 7) Används ej
DS1620, (ben 8) VDD +5V
FIGUR 22: DIGITALA TEMPERATUR SENSORNS ANSLUTNINGAR

0000 00XX XXXX XXXX
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6.2.1. Initiering av den digitala temperatursensorn

Under varje utskick av data till kretsen skulle RST vara hög och på DQ sätts värdet på första
biten. Varje bit klockas ut genom en puls in på sensorns klockben (CLK). För att komma åt
varje enskild bit måste vi rotera de aktuella byten som vi vill skicka.

FIGUR 23: FLÖDESSCHEMA ÖVER DIGITALA TEMPERATURSENSORN

Innan vi kan börja sända måste vi först ställa klockan och RST höga. Vi placerar sedan vårt
kommando i variabeln ”sendcom” och anropar subrutinen ”senddat”. Initieringen av den
digitala temperatur sensorn görs genom att först skicka kommandot ”write config” [0Ch] som
ställer sensorn i konfigurerings mode. Direkt efter skickas ett ”configuration word” för de
inställningar vi valde att använda [0Ah]. Vi avslutar kommunikationen genom att nollställa
RST.
- - - - -

bsf PORTC,2 ; Klockan hög
bsf PORTC,3 ; RST hög

movlw H'0C' ; H'0C' -> W
movwf sendcom ; W -> sendcom
call senddat ; Anropar subrutin

movlw H'0A' ; H'0A' -> W
movwf sendcom ; W -> sendcom
call senddat ; Anropar subrutin

bcf PORTC,3 ; RST låg
- - - - -
Sedan var det dags att säga till kretsen att man ville konvertera det görs med kommandot
”start convert” [EEh].
- - - - -

bsf PORTC,2 ; Klockan hög
bsf PORTC,3 ; RST hög

movlw H'EE' ; H'EE' -> W
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movwf sendcom ; W -> sendcom
call senddat ; Anropar subrutin

bcf PORTC,3 ; RST låg
- - - - -

Nu är det klart att läsa av temperaturen och då skickas ”read temperature” [AAh] och då
svarar kretsen direkt med de nästa 8 följande bitar den aktuell temperaturen. I variabeln ”vart”
placerar vi resultatet av den temperatur som den digitala temperatur sensorn svarat med. Med
variabeln ”varj” håller vi reda på hur många gånger vi ska loopa för att ta emot en byte dvs. 8
gånger.
- - - - -

bsf PORTC,2 ; Klockan hög
bsf PORTC,3 ; RST hög

movlw H'AA' ; H'AA' -> W
movwf sendcom ; W -> sendcom
call senddat ; Anropar subrutin

movlw H'00' ; H'00' -> W
movwf vart ; W -> vart
movlw H'08' ; D'8' -> W
movwf varj ; W -> varj

recloop
bcf PORTC,2 ; Clk låg

btfsc PORTC,1 ; Testar bit1 DQ in
bsf vart,7 ; Om 1 sätt bit7 i vart
bsf PORTC,2 ; Clk hög
rrf vart,1 ; Rotera vart
decfsz varj,1 ; Minska med ett i vari
goto recloop ; Roterar sendcom

bcf PORTC,3 ; RST låg
- - - -
I subrutinen ”senddat” använder vi oss av variabeln ”vari” för att hålla reda på att vi skickat 8
gånger dvs. en byte. Första biten (bit 0) testas för att ställa porten till samma värde dvs. vi
sätter eller nollställer. Sedan klockar vi in värdet på temperatur sensorn. Tillsist minskar vi
variabeln ”vari” med ett och testar samtidigt om den är noll. Om ”vari” inte var noll hämtar vi
nästa bit annars är sändningen klar.
- - - - -
senddat

movlw H'08' ; H'08' -> W
movwf vari ; W -> vari

sendloop
btfss sendcom,0 ; Testar om bit0 är satt
bcf PORTC,1 ; DQ=0, Om biten är noll
bsf PORTC,1 ; DQ=1, Om biten är satt

call clock ; Klocka in data

sendbits
decfsz vari,1 ; Minska med ett i vari
goto rotate ; Roterar sendcom

- - - - -
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Roterar byten för att få fram nästa bit som sedan skickas ut i ovanstående subrutin.
- - - - -
rotate

rrf sendcom,1 ; Roterar sendcom åt höger
goto sendloop ; Skicka nästa bit

- - - - -
Efter skalning av det inlästa värdet fick vi displayen att presentera rumstemperaturen som
hämtats från temperatur sensorn. Vi avslutar kodningen genom att hoppa upp till det ställe där
avläsning av temperaturen sker.

7. Tillverkning av mönsterkort

Ett moment av vårt examensarbete var att tillverka ett mönsterkort. Att använda sig av ett
mönsterkort leder till att konstruktionen blir smidigare och behändigare. Det som sedan
återstår är att komponenterna löds på mönsterkortet. Vi tänkte här nedan beskriva de olika
stegen för hur tillverkningen kan gå till.

7.1. CAD-ritning

Vi började med att rita upp ett schema på vår konstruktion i CAD-programmet Protel.
Schemat innefattade alla komponenter och dess fysiska sammankoppling mellan varandra (se
bilaga). I schemat lägger vi även till s.k. avkopplingskondensatorer som är till för att minska
störningskänsligheten hos komponenterna. Schemat används sedan för att programmet ska
veta hur sammankopplingen mellan ledarna ska ske på mönsterkortet. I layouten bestämmer
vi bland annat hur komponenterna ska placeras och hur stort kortet ska vara (80 x 125 mm).
Hur stora hålen för komponenterna ska vara samt hur stora paddar3 som ska användas,
bestäms även vid detta skede.

FIGUR 24: MÖNSTERKORTSLAYOUT

Steg två i layouten är att börja dra de ledarna som är känsligast för långa ledningssträckor. I
skolans mönsterkort laboratorie finns det bara möjlighet att tillverka tvålagers kort. För denna
typ av konstruktion blev det perfekt.

                                                
3 Paddar: Kopparringen runt hålet som används när man löder fast komponenten.
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Ledningar som utgången från klockan och spänningsmatningen till spänningsstabilisatorn dras
ut manuellt, resten av ledningarna dras genom att vi använder funktionen ”autoroute” i
programmet Protel. Vårt kort får då följande utseende:

FIGUR 25: LEDNINGSDRAGNINGAR

Tillsist för att minimera magnetfälten som uppstår mellan ledarna placerar vi även ett jordplan
på kortet.

FIGUR 26: LEDNINGSDRAGNINGAR OCH JORDPLAN

7.2. Utskrift och framkallning

Layouten skrivs ut på en film som sedan framkallas i ett mörkerrum.
Detta görs genom att man doppar filmen i först en framkallningsvätska i
en minut sedan flyttas filmen över till en fixeringsvätska i en minut.
Tillsist sköljs filmen i ett vattenbad. När man gjort detta får man fram
layouten på en film, i vårt fall en fram och baksida eftersom vi gjorde ett
tvålagers mönsterkort.

FIGUR 27: SKRIVAREN
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7.3. Klippning av laminat med giljotin

Vi mätte upp vilken storlek vårt kort skulle ha och skar till ett lämpligt
kort utav laminat. För att minska tillverkningskostnaden mätte vi upp för
tre kort på en laminat bit.

FIGUR 28: GILJOTIN

7.4. Borrning med CNC-maskin

Ifrån CAD-programmet skapade vi en fil för hur hålen skulle vara
placerade på vårt laminat. Denna fil matade vi in till en CNC-
maskin vilken bestod av en borrmaskin ihopkopplad med
stegmotorer. Borrfilen innehåller koordinaterna för hur borren ska
flyttas i x-, y- och z-planet.

FIGUR 29: CNC-MASKIN

7.5. Borstning av laminat

För att få bort grader (laminatrester) som borrningen lämnar efter
sig borstades kortet rent i en borstmaskin.

FIGUR 30: BORSTMASKIN

7.6. Genomplätering

Genomplätering innebär att genom en kemisk reaktion placerar koppar i de borrhål som finns.
Kortet doppas först i ett bad som är mycket frätande och angriper glasfibern i laminatet. Efter
fyra minuter i detta bad sköljs kortet i tre olika steg. I det andra
badet finns ett syrabad. Detta är en svag etsning för att ytterligare
rena kopparn och ta bort vattnet från kortet. Kortet skall vara i
detta bad i en minut. Sedan förs kortet direkt ned i ett
katalysatorbad i fyra minuter. Detta bad är till för att tillskynda den
kommande processen. Det sista momentet var att lägga kortet i ett
elektrolysbad där den kemiska processen utförs vilket placerar
koppar i hålen. Strömmen i badet ska vara ca 3 A/cm2. Detta bad
tar 24 minuter innan processen är klar.

FIGUR 31: GENOMPLÄTERING
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7.7. Laminering med fotoresist

För att kunna skydda kopparen på kortet måste vi lägga på en
negativ fotoresist på laminatet. Vi för in kortet i en
lamineringsmaskin som fäster fotoresist på båda sidorna av koret.

FIGUR 32: LAMINERINGSMASKIN

7.8. UV-exponering av fotoresist

När sedan fotoresisten var på plats kunde vi ta vår film och tejpa på kortet. Här gällde det att
vara noga så att filmen passas in med de hål som sitter på kortet.
UV-exponeringen sköts med en apparat liknande ett solarium där
kortet belyses. Under detta skede härdas den belysta delen av
fotoresisten med UV-ljuset i ca 20 sekunder. Efter att man avlägsnat
filmen uppträder mönstret på vårt kort. Skulle man i detta skede
vara missnöjd med resultatet kan man avlägsna fotoresisten i ett s.k.
resiststripperbad. Efter det så är det bara att laminera en ny fotoresist
på kortet.

FIGUR 33: UV-EXPONERING

7.9. Framkallning av fotoresist

För att ta bort den ohärdade fotoresisten framkallas denna bort med ett
rengöringsmedel som sprutas på båda sidorna. Detta sker i
framkallningsmaskinen SPLASH. Framkallningstiden sker i 1 minut och
20 sekunder för att få en ren koppar yta som i nästa steg skall etsas bort.

FIGUR 34: FRAMKALLNING

7.10. Etsning

Den koppar yta som skall etsas bort är frilagd. För att få bort de oönskade ledarna måste
kortet etsas. Etsningen sker med hjälp av koppar (III) klorid som sprutas på kortet. Efter detta
steg återstår dock fortfarande härdad fotoresist på den yta som
ledarna placerades. I resiststripper badet används för att ta bort
den fotoresist som skyddade den koppar som skulle vara kvar.
Nu kan man löda fast sina komponenter på kortet och det skulle
fungera. Det finns dock inget skydd för kortets ledare så vi
fortsatte med att göra ytterligare några steg.

FIGUR 35: ETSNING
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7.11. Utskrift + framkallning av film i mörkrummet

Tillbaka till datorn och där skapar vi en ny layout som endast
består av mörka ringar där alla hål som ska lödas finns med. Vi
skriver ut layouten och framkallar denna på samma sätt som
tidigare beskrivit.

FIGUR 36: SKRIVARE

7.12. Laminering med lödmask

Även detta steg sker på liknande vis som tidigare, en
lamineringsmaskin placerar i detta fall en lödmask på kortet. Denna
lödmask fästs på båda sidor av kortet.

FIGUR 37: LAMINERINGSMASKIN

7.13. UV-exponering av lödmask

Nu fäster vi vår senaste film på kortet och härdar den belysta
delen i 30 sekunder. Detta sker i samma UV-maskin som
tidigare. Viktigt att filmen placeras exakt där hålen är placerade.

FIGUR 38: UV-EXPONERING

7.14. Framkallning av lödmask

Efter UV-exponeringen ska den ohärdade lödmasken bort. Detta för att
den koppar yta där komponenterna skall lödas fast blir frilagd.
Framkallningen sker i framkallningsmaskinen SPLASH i cirka 2 minuter.

FIGUR 39: FRAMKALLNING
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7.15. Härdning av lödmask i UV-ljus

För att lödmasken ska klara diverse påfrestningar härdar vi den
ytterligare med UV-ljus i 20 minuter.

FIGUR 40: LEDNINGSDRAGNINGAR

8. Utvärdering av CCS kompilatorn

För att prova på hur C-kod kan nyttjas med PIC- processorn använde vi CCS kompilatorn
som kan användas ihop med utvecklingssystemet MPLAB. Kompilatorn gör det möjligt att
kompilera sin C-kod direkt i MPLAB. Vi tänkte visa en liten handledning till CCS
kompilatorn och diskutera kring hur C-kod respektive assemblerkod kompileras. Vi har utgått
från våra egna erfarenheter och slutsatser för att man ska kunna ”komma igång” med systemet
snabbt och effektivt.

8.1. Handledning

Hur man integrerar CCSC med MPLAB:

För att kunna arbeta med högnivåspråk till processorn måste man integrera en C-kompilator
till MPLAB. Vi valde att använda CCSC och då gör man följande om man vill länka samman
programmen:

1) Välj Kör i Startmenyn och skriv: CCSC +SETUP
2) Välj platsen till MPLAB.ini

Kompilera ett C-program i MPLAB:

För att du ska kunna kompilera ett C-program i MPLAB så är det en del inställningar som du
måste göra. Öppna MPLAB och gör följande åtgärder:

1) Skapa ett nytt projekt.
2) Välj CCS som "LANGUAGE TOOL SUITE".
3) Välj .HEX filen och klicka på "NODE PROPERTIES"
4) Här måste du välja vilken typ av processor som
du vill använda(PCB, PCM, and PCH). Vi väljer PCM.
5) Tänk på att om du har en äldre version än 3.40
på MPLAB så måste du hämta hem en senare version.
Det kan du göra på Microchips hemsida: www.microchip.com
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8.2. Assembler vs. C

För att utvärdera CCS-kompilatorn så gjorde vi ett litet program som skulle tända en lysdiod
på vårt laborationskort ”PiCoPAC”. Programmet gjorde vi både i assembler- och C-kod vilket
kan ses nedan i tabellen. Vid assembler programmering blir ofta kodningen längre då man inte
kan skriva lika enkelt som i C. Ofta måste omvägar tas för att flytta värden till olika register
medan i c kan man med lätthet tilldela värden dit där värdet ska placeras. Om vi tittar på
assembler när det gäller att välja vilken bank man vill befinna sig i så måste detta ställas in
genom att sätta två bitar i status registret på ett speciellt sätt. I c behövs inte detta då
kompilatorn sköter det automatiskt. Se assembler exempel som följer.
Bank 1
bcf       STATUS,RP1 //Nollställer bit Rp1 i status registret
bsf       STATUS,RP0 //Ställer bit Rp0 i status registret

Om vi istället tittar på hur koden översätts av kompilatorn ser vi att kompilatorn för assembler
översätter koden smartare än vad c kompilatorn gör. Detta beror givetvis på att assembler
koden ger rakare besked till kompilatorn än c koden gör. C kompilatorn måste räkna ut
mycket mer själv till exempel fallet med vilken bank som ska väljas.

8.3. Diskussion

Då stora program ska laddas ner till processorn och sparas där så kommer ganska mycket
minne gå åt. För att kunna få plats med den kod som ska till processorns minne eller om man
vill spara på minnet så ska assembler kodning användas. Men vill man istället göra snabbare
programmering så ska c användas då man slipper tänka på till exempel att välja bank.

Assembler kod: Översatt av
kompilator:

C kod: Översatt av
kompilator:

list p=16f877
include "p16f877.inc"

Start:
; Bank 1
bcf       STATUS,RP1
bsf       STATUS,RP0
; PortD alla till
utgångar
clrf       TRISD

; Bank 0
bcf
STATUS,RP0
// Ettställ Port D bit 3
bsf         PORTD,3
              end

Start   bcf    0x3,0x6
bsf    0x3,0x5
clrf   0x8
bcf    0x3,0x5
bsf    0x8,0x3

#include <16f877.h>

void main() {
// Port D utgångar
set_tris_d(0x00);

// Ettställ Port D bit 3
output_bit(PIN_D3,1)
;
}

main    clrf   0x4
movlw  0x1F
andwf  0x3
movlw  0x9F
movwf  0x4
movlw  0x7
movwf  0x0
movlw  0x00
bsf    0x3,0x5
movwf  0x8
bcf    0x3,0x5
bsf    0x8,0x3
bsf    0x3,0x5
bcf    0x8,0x3
bcf    0x3,0x5
sleep

FIGUR 41: ASSEMBLER VS C
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9. Slutsats

Vi har nu avslutat vårat examensarbete och har följt tidsplanen utan problem. Det känns som
om vi med detta arbete har gjort en sammanfattning av vår treåriga utbildning. Vi har lärt oss
mycket nytt samtidigt som vi har repeterat det som fallit i glömska. Inga direkta problem har
dykt upp utan arbetet rullade på bra. De problem vi stött på är bland annat:
• Välja rätt bank beroende på vilket register man använder i assembler.
• Använd ordentligt med fördröjningar vid tidskänsliga komponenter (LCD och A/D).
• Precisionen på utrustningen i mönsterkortslaboratoriet kan ställa till problem.

Vårt kort, PICoPAC är ett väl fungerande laborationsobjekt som enkelt kan användas för att
lära sig hur PIC-processorn arbetar. Det har varit med mycket nöje som vi har genomfört detta
examensarbete som samtidigt har gett oss goda kunskaper inför det kommande arbetslivet.



Examensarbete:

Konstruktion av
laborationskort

Utfört av:

Jonny Svensson
Richard Wessman

Datum:

2002-08-19
Sida:

42(101)

42

10. Referenslitteratur

10.1. Böcker

Microchip Technology Inc. (1999). PIC16F877X DATA SHEET. Unique Memec.

ELFA AB (2002).Stibo Graphic, Horsens. ISBN 91-88032-32-9

Custom Computer Service, Inc (2001). PIC C compiler.

10.2. Internet

Microchip
http://www.microchip.com

Microchip: Implementing a Bootloader for the PIC16F87X:
http://www.microchip.com/download/appnote/devspec/16f87x/00732a.pdf

Microchip: PIC16F877
http://www.microchip.com/1010/suppdoc/appnote/category/devspec/16f87x/

Lin Hua: Ds 1620
http://www-ee.eng.hawaii.edu/~ee466web/Spr99/Working/proj_4/report.htm



Examensarbete:

Konstruktion av
laborationskort

Utfört av:

Jonny Svensson
Richard Wessman

Datum:

2002-08-19
Sida:

43(101)

43

11. Bilagor

11.1. Kravspecifikation

För att kunna genomföra laborationer med mer intressant innehåll utan att det blir alltför
mycket monteringsarbete (virning/lödning) ska en färdig modul tillverkas med hållare för
PIC16F877, en tvåraders LCD och anslutningar för en RS232 finnas.

Uppgift

Examensarbetet består av att tillverka ett mönsterkort med plats för följande:
• Processor PIC16F877.
• LCD med 4-bitars databuss.
• Kommunikationskretsar för RS233.
• Strömförsörjning med matning DC 7-30 volt.
• Anslutningar till processorns lediga portar för att kunna koppla in externa konstruktioner.

Funktion

Funktionen ska visas genom att ett exempelprogram skrivs. Programmet ska sedan kunna
laddas ner till kortet och börja köras. Till exempel ska en temperaturgivarkrets (DS1620)
kunna läsas av och presentera detta på LCD. Ett nytt programavsnitt ska kunna läsas in via
RS233 och byta till annan givare (LM35) under körning.
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11.2. Tidsplan

Vecka 1:
• Val av komponenter.
• Uppkoppling och test av komponenter.
• Initiering av komponenter.

Vecka 2:
• Uppkoppling och test av temperaturgivare.
• Initiering av temperaturgivare.

Vecka 3:
• Programmera mjukvara som tar emot seriell data och placerar den i PIC-processorns

flash-minne.

Vecka 4:
• Fortsatt programmering av mjukvara.
• Göra ett kopplingsschema över kortet.
• Vilka kopplingsanordningar behöver kortet.

Vecka 5 till och med Vecka 6:
• CAD

Vecka 7 till och med Vecka 8:
• C-programmera PIC-processorn

Vecka 9 och Vecka 10:
• Utvärdering och rapportskrivning
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11.3. Komponentlista

Komponenterna nedan är de som vi använt på vår konstruktion av laborationskortet PicoPac.
Vissa komponenter har vi köpt ifrån komponentföretaget ELFA. De som vi ej har
artikelnummer till har vi hittat i skolans komponent förråd och detta kan därför göra att
priserna kan variera och eller inte vara exakta.

Komponent: Antal
:

Beteckning: Artikelnummer
(elfa):

Kostnad/styck
(kr):

PIC-processor 1st 16F877 --------- 60:-
LCD 1st L1672 16x2 tecken 75-550-22 156:-
Max 1st 233CPP 73-233-06 146:-
Spänningsregulator 1st L7805CV 73-262-42 8.79:-
Digital temp. sensor* 1st DS1620 73-770-62 ----
Analog temp. sensor* 1st LM35 73-088-10 ----
Klockkrets 1st IQX0-22C, 16MHz 74-570-88 48.90:-
Tangentströmställare 1st tryckknapp 35-655-46 12.20:-
Kondensator 1st 0,33µF -------- 1:-
Kondensator 5st 1µF -------- 1:-
Resistor 1st 1KΩ -------- 1:-
Resistor 1st 10KΩ -------- 1:-
Resistor 3st 470KΩ -------- 1:-
Labhylsa 1st 4mm, röd 40-612-14 16.60:-
Labhylsa 1st 4mm, svart 40-612-06 16.60:-
D-Sub 1st 9 polig kontaktdon 44-084-07 27.60:-
Lysdiod 1st Röd -------- 5:-
Lysdiod 1st Grön --------- 5:-
Lysdiod 1st Gul --------- 5:-
Hylslist 1st Delad 40 pin 43-708-70 29.60:-
Tillverkning av kort 1st ------ --------- 167:-
Summa
komponenter:

25st Summa kostnad: 709,29:-

---- = ej hittat några uppgifter.
   * = externa komponenter, finns ej på laborationskortet som standard.
FIGUR 42: KOMPONENTLISTA
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11.4. Fullständigt kopplingsschema
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11.5. Datablad

11.5.1. LCD L1672 16x2 tecken
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11.5.2. Max 233CPP
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11.5.3. Spänningsregulator L7805CV
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11.5.4. Digital temp. Sensor DS1620
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11.5.5. Analog temp. Sensor LM35
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11.5.6. Klockkrets IQX0-22C, 16MHz
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11.6. Programkoder

11.6.1. Interface mot PIC-processorn

#include <iostream.h>
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <process.h>
#include <fstream.h>

void main()
{

// Deklarera variabler
const int ant=30000; // Max antal byte att programmera
char filename[20], data; // Innehåller filnamnet och temp. data variabel
unsigned char tab[ant]; // Innehåller alla data värden
int antal_loop=0; // Innehåller antal tecken som ska skickas

// Utskrifter
clrscr();
cout << "Detta program laddar ned hex-filer till laborationskortet PICoPAC" << endl;
cout << "Examensarbete 2002, LITH-ITN-EX--02/248--SE" << endl;
cout << "Av: Richard Wessman & Jonny Svensson" << endl << endl;

ifstream infil;
cout << "Ange filnamn: ";
cin >> filename;
infil.open(filename,ios::in);

// Läser in filen
if(infil)
{

while(infil.get(data))
{
tab[antal_loop]=data; // placera datan i ett fält

   antal_loop++; // Räknar antalet loopar
}

}
infil.close ();

cout << "Filen innefattar: " << antal_loop << " byte." << endl;
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// Räknar om talen
for (int i=0; i<antal_loop; i++)
{

if(tab[i]<=57) // 48(0) till 57(9) blir
      tab[i]-=48; // 0 till 9

else if(tab[i]>=65 && tab[i]<=70)  // 65(A) till 70(F) blir
         tab[i]-=55; // 10 till 15

else if(tab[i]>57 && tab[i]<65) // 57(:) till 64(@) blir
tab[i]-=42; // 16 till 23

}

int tal=0;
const int bootloader=7392;

if(tab[0]==16 && antal_loop!=0) // Börjar filen med kolon(:)
{

tal=tab[6];
tal+=16*tab[5];
tal+=256*tab[4];
tal+=4096*tab[3];

   tal/=2;

   if(tal<=3 || tal>=bootloader || tal+antal_loop>=bootloader)
   {
      cout << endl << endl << "Felaktig adress eller utanför minnes-arean!" << endl;
   }

else {
system("mode com1:9600,n,8,1"); // Ställ in hastigheten
cout << "Laddar ut ";  // Skriv ut
for (int i=0; i<antal_loop; i++) // Loopa en gång per varje data
{

         if(tab[i]==218 || tab[0]>=240) // Ny rad eller mellanslag
         {
            i++; // Räkna upp till nästa tal
         cout << "."; // Skriv ut
         }

while((inportb(0x3f8 + 5) & 0x20) == 0);
outportb(0x3f8, tab[i]); // Skicka ut

      delay(5); // Fördröjning
         }

      cout << endl << endl << "Nedladdningen lyckades!  " << endl;
}

}
else
   cout << endl << endl << "Ej giltig hex-fil!  " << endl;
}
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11.6.2. Bootloader

;  Examensarbete av Jonny Svensson och Richard Wessman
;  LITH-ITN-EX--02/248--SE
;  E-post: jonsv373@student.liu.se och ricwe872@student.liu.se

list p=16f877
include "p16f877.inc"

tid EQU H'2' ; Antal timeout för Timer0
tiden EQU H'10' ; Antal timeout för Timer0

; ********************** Initiering av variabler **************************
cblock H'20' ; Plats för variabler
delay ; Delay variabel vid initiering av LCD
del1 ; Delay variabel vid klockning av LCD
tkntemp ; Temporär variabel för teken
tkntemp2 ; Temporär variabel för teken
rs ; Instruktion eller data
ADDRH ; Innehåller den höga adressen vid varje rad
ADDRL ; Innehåller den låga adressen vid varje rad
InitAdr ; Har en startadress sparats?
AdressH ; Innehåller den höga startadressen
AdressL ; Innehåller den låga startadressen
DATAH ; Innehåller den höga datan vid varje rad
DATAL ; Innehåller den låga datan vid varje rad
sendt ; Teckenet som ska skickas
HexByte ; Innehåller aktuell byte
Checksum ; byte som används för att räkna ut "checksum"
NumWords ; antalet byte att programmera på aktuell rad
endc

; ********************** Definiera Start adress **************************
ORG 0x0000 ; Startadressen

Start: movlw high Main ; Den låga startadressen för Bootloadern
movwf PCLATH ; Den höga startadressen för Bootloadern
goto    Main ; Hoppa till början av programmet
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; ********************** Bootloadern *************************************
ORG 0x1cE0 ;  Startadressen för Bootloadern

CodeStatus: DA 0x0000 ; 0 vid inget programmerat

Main: bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0

btfsc PORTB,0 ; Se om bit0 på portB inte är satt?
goto Loader ; Satt! Hämta ny kod!

; ********************** Starta existerande kod **************************
call LoadStatusAddr ; Ej satt! Ladda adressen från CodeStatus
call FlashLas ; Läs adressen från CodeStatus

bsf STATUS,RP1 ; Bank 2
bcf STATUS,RP0
movf EEDATH,0 ; EEDATH -> W

bcf STATUS,RP1 ; Bank 1
bsf STATUS,RP0
movwf PCLATH ; W -> PCLATH
nop
nop
nop
nop
bsf STATUS,RP1 ; Bank 2
bcf STATUS,RP0
movf EEDATA,0 ; EEDATA -> W
nop
nop
nop
nop
movwf PCL ; W -> PCL

goto EEDATA ; Hoppa

; ********************** Hämtar adressen från CodeStatus ********************
LoadStatusAddr:

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0

movlw high CodeStatus ; Ladda höga adressen från CodeStatus
movwf ADDRH ; Placera in i våra variabler
movlw low CodeStatus ; Ladda låga adressen från CodeStatus
movwf ADDRL ; Placera in i våra variabler
return



Examensarbete:

Konstruktion av
laborationskort

Utfört av:

Jonny Svensson
Richard Wessman

Datum:

2002-08-19
Sida:

69(101)

69

; ********************** Hämtar ny program kod  ******************************
Loader:

bcf STATUS,RP1 ; Bank 1
bsf STATUS,RP0

movlw B'00000000' ; PortD alla till utgångar
movwf TRISD ; Skickar ut på banken

bcf TRISC,5 ; utgång
bcf TRISC,4 ; utgång

movlw B'10000111' ; TMR0 prescaler, 1:256
movwf OPTION_REG ; Skickar ut på banken

bcf STATUS,RP0 ; Bank 0
clrf PORTD ; PortD-pinnar till utgångar
bsf PORTC,5 ; Tänd gul diod
bcf PORTC,4 ; Släck grön diod

movlw tid ; Hämta in delay-värdet
movwf delay ; Ställ in delay-värdet

; ********************** SERIELL INITIERING ******************************
call Serialinit ; initierar Seriellkommunikation

; ********************** LCD INITIERING **********************************
call Lcdinit ; initierar LCD:n

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0

clrf rs ; Nollställ rs

bsf rs,0 ; RS=1(data)
call SendMedOne ; Skriv ut "EXSAMENSARBETE-02"

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
movlw H'C0' ; Flytta cursor till rad 2
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

bsf rs,0 ; RS=1(data)
call SendMedTwo ; Skriv ut "AV:Jonny&Richard"

movlw tiden ; Hämta in delay-värdet
movwf delay ; Ställ in delay-värdet

call Delay1 ; Hoppa till delay
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bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
movlw H'01' ; Clear display
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

bsf rs,0 ; RS=1(data)
call SendVanta ; Skriv ut "PICoPAC är klar"

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
movlw H'C0' ; Flytta cursor till rad 2
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

bsf rs,0 ; RS=1(data)
call SendVantafor ; Skriv ut "för mottagning!"

bsf PORTC,4 ; Tänd grön diod

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0

clrf InitAdr ; Nollställ adress

; ********************** Vänta på ett kolon ******************************
GetNewLine:

call SerialReceive ; Hämtar ny byte
xorlw D'16' ; Kontrollera om det var ett kolon(16)
btfss STATUS,Z ; Blev det noll?
goto GetNewLine ; Nej Hämta nästa byte

clrf Checksum ; starta med nollställd cheksumma

call GetHexByte ; Hämtar nästa byte
andlw 0x1F ; Begränsar antalet tal ifall fel i filen
movwf NumWords ; Flyttar över till variabeln "NumWords"
bcf STATUS,C ; Nollställer carry flaggan
rrf NumWords,F ; Dividerar med 2, antalet bytes att programmera

call GetHexByte ; Hämtar övre halvan av programmets startadress
movwf ADDRH ; Placera in i våra variabler

call GetHexByte ; Hämtar undre halvan av programmets startadress
movwf ADDRL ; Placera in i våra variabler

bcf STATUS,C ; Nollställ carry
rrf ADDRH,F ; Dividerar med 2 till egentlig adress
rrf ADDRL,F ; Dividerar med 2 till egentlig adress

btfss InitAdr,0 ; Testar bit 0
call InitAdress ; Ställ adress
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call GetHexByte ; Hämta "record type"
xorlw 0x01
btfsc STATUS,Z ; Kontrollera om slut på programkod (0x01)
goto FileDone ; JA! Klart hoppa vidare

; ********************** Programmera in byte för byte ************************
loop:

call GetHexByte ; Hämta 1:a byte från serieporten
movwf DATAL ; 1:a Byte läggs till DATAL
call GetHexByte ; Hämta 2:a byte från serieporten
movwf DATAH ; 2:a Byte läggs till DATAH
call FlashSkriv ; Skriv till Flash

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0

incf ADDRL ; Öka adressen
decfsz NumWords,1 ; Minska med ett i variabeln "NumWords"
goto loop ; Hämta nya Bytes

call GetHexByte ; Hämta checksum
movf Checksum,W ; Kontrollera checksum
btfss STATUS,Z
goto ErrorMessage

bcf PORTD,3 ; Släck röd diod

goto GetNewLine ; Hämta nästa rad
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; ********************** Mottagningen är klar ************************
FileDone:

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
movlw H'01' ; Clear display
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

clrf PORTC ; Töm porten
clrf PORTD ; Töm porten

movf AdressH,0 ; AdressH -> W
movwf PCLATH ; W -> PCLATH
nop
nop
nop
nop
movf AdressL,0 ; AdressL -> W
nop
nop
nop
nop
movwf PCL ; W -> PCL

goto AdressL ; Hoppa

; ********************** Seriellkommunikation *******************************
Serialinit:

bcf STATUS,RP1 ; Bank 1
bsf STATUS,RP0
bcf TXSTA,BRGH ; Låg överföringshastighet
movlw D'25' ; 9600 Baud vid 16 MHz
movwf SPBRG
bcf TXSTA,SYNC ; Nollställ sync dvs. Asynkron mode

bcf STATUS,RP0 ; Bank 0
bsf RCSTA,SPEN ; Möjliggör seriell port

bsf STATUS,RP0 ; Bank 1
bsf TXSTA,TXEN ; Möjliggör sändning

bcf STATUS,RP0 ; Bank 0
bsf RCSTA,CREN ; Möjliggör mottagning

return
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; ********************** Seriellkommunikation *******************************
SerialReceive:

banksel PIR1
btfss PIR1,RCIF ; Kontrollerar om data mottagits
goto $-1 ; Vänta på data
movf RCREG,W ; Hämta mottagen data och placera till W
return

; ********************** InitAdress *******************************
InitAdress:

bsf InitAdr,0 ; Ställer bit 0

movf ADDRH,0 ; ADDRH -> W
movwf AdressH ; W -> AdressH
movwf DATAH ; W(byte 2) -> DATAH

movf ADDRL,0 ; ADDRL -> W
movwf AdressL ; W -> AdressL
movwf DATAL ; W(byte 1) -> DATAL

call LoadStatusAddr ; Ladda adressen

call FlashSkriv ; Skriv till Flash

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0

movf AdressH,0 ; AdressH -> W
movwf ADDRH ; W -> ADDRH

movf AdressL,0 ; AdressL -> W
movwf ADDRL ; W -> ADDRL

return

; ********************** ; Hämta byte från serieport **************************
GetHexByte:

call SerialReceive ; Hämta byte från serieport
movwf HexByte ; Spara nibbel
swapf HexByte,F ; Flytta till den övre positionen

call SerialReceive ; Hämta ny byte från serieport
iorwf HexByte,F ; Lägg till låg nibbel till hög nibbel
movf HexByte,W ; Lägg resultatet i w

addwf Checksum,F ; Lägg till i "Checksum"
return
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; ********************** Skriver till Flash ******************************
FlashSkriv:

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0
movf ADDRH,0 ; ADDRH -> W
bsf STATUS,RP1 ; Bank 2
movwf EEADRH ; W -> MSB, högsta program adressen

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
movf ADDRL,0 ; ADDRL -> W
bsf STATUS,RP1 ; Bank 2
movwf EEADR ; W -> LSB, lägsta program adressen

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
movf DATAH,0 ; DATAH -> W
bsf STATUS,RP1 ; Bank 2
movwf EEDATH ; W -> MS, värdet att skriva

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
movf DATAL,0 ; DATAL -> W
bsf STATUS,RP1 ; Bank 2
movwf EEDATA ; W -> LS, värdet att skriva

bsf STATUS,RP0 ; Bank 3
bsf EECON1,EEPGD ; Välj program minnet
bsf EECON1,WREN ; Tillåt skrivning till flash
bcf INTCON,GIE ; Ej interupt möjligt

movlw 0x55 ;
movwf EECON2 ; Skriv H'55'
movlw 0xAA ;
movwf EECON2 ; Skriv H'AA'
bsf EECON1,WR ; Börja skriva

NOP
NOP

bsf INTCON,GIE ; Interupt möjligt
bcf EECON1,WREN ; Tillåt ej skrivning till flash

return
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; ********************** Läs från Flash ******************************
FlashLas:

bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0
movf ADDRH,0 ; ADDRH -> W
bsf STATUS,RP1 ; Bank 2
bcf STATUS,RP0
movwf EEADRH ; MSB, högsta program adressen
bcf STATUS,RP1 ; Bank 0
bcf STATUS,RP0
movf ADDRL,0 ; ADDRL -> W
bsf STATUS,RP1 ; Bank 2
bcf STATUS,RP0
movwf EEADR ; LSB, lägsta program adressen

bsf STATUS,RP1 ; Bank 3
bsf STATUS,RP0
bsf EECON1,EEPGD ; Välj program minnet
bsf EECON1,RD ; läs i EEPROM

NOP
NOP

return

; ********************** Fel meddelande:"Error Hex-fil" ********************
ErrorMessage:

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
movlw H'01' ; Clear display
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

bsf rs,0 ; RS=1(data)

movlw 'E' ; E -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'o' ; o -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
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movlw ' ' ;   -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'H' ; H -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'e' ; e -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'x' ; x -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw '-' ; - -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'f' ; f -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'i' ; i -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'l' ; l -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

goto Forts

; ********************** Fel meddelande:"Tryck reset" *************
Forts:

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
movlw H'C0' ; Flytta cursor till rad 2
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

bsf rs,0 ; RS=1(data)

movlw 'T' ; T -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'y' ; y -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'c' ; c -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'k' ; k -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
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movlw ' ' ;   -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'e' ; e -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 's' ; s -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'e' ; e -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 't' ; t -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

Enderror:
bsf PORTD,3 ; Tänd röd diod

goto Enderror

; ********************** LCD INITIERING ********************************
Lcdinit

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
call Delay1 ; Hoppa till delay

; - RESET SEQUENCE SEND -> 3 > 3 > 3 > 2
movlw H'33' ; H’33’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
movlw H'32' ; H’32’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion

; 1. -> 2 > 8
movlw H'28' ; H’28’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion

; 2. -> 0 > 6
movlw H'06' ; H’06’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion

; 3. -> 0 > C
movlw H'0C' ; H’0C’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion

; 4. -> 0 > 1
movlw H'01' ; H’01’ till W
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call sendToLCD ; Utför instruktion

; END OF INIT -> 8 > 0
movlw H'80' ; H’80’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion

call Delay1 ; Hoppa till delay

return

; ************************* Skickar ut till LCD *****************
sendToLCD

movwf tkntemp ; Spara teknet
movwf tkntemp2 ; Spara teknet igen
movlw B'11110000' ; B'11110000' -> w
andwf tkntemp,1 ; Hämta den övre nibble
bcf tkntemp,2 ; Enable = 0
bcf tkntemp,1 ; R/W = 0
bcf tkntemp,0 ; RS = 0
btfsc rs,0 ; RS=? Hoppa om noll!
bsf tkntemp,0 ; RS = 1
movf tkntemp,0 ; tkntemp -> w
movwf PORTD ; Skicka tecknet till LCD
call Enable ; Klockar in värdet
call Delay1 ; Delay

movlw B'00001111' ; B'00001111' -> w
andwf tkntemp2,1 ; Hämta den undre nibble
swapf tkntemp2,1 ; Rotera byten till övre nibblen
bcf tkntemp2,2 ; Enable = 0
bcf tkntemp2,1 ; R/W = 0
bcf tkntemp2,0 ; RS = 0
btfsc rs,0 ; RS=? Hoppa om noll!
bsf tkntemp2,0 ; RS = 1
movf tkntemp2,0 ; tkntemp2 -> w
movwf PORTD ; Skicka tecknet till LCD
call Enable ; Klockar in värdet
call Delay1 ; Delay

return

; ******************** Delay initieringarna i LCD:n ***************
Delay1

btfss INTCON,T0IF ; Vänta på timeout från Timer0
goto Delay1
bcf INTCON,T0IF
decfsz delay ; Minska delay-värdet
goto Delay1
movlw tid ; Ställ tillbaka delay-värdet
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movwf delay

return

; *********************** Klockar in värdet ***********************
Enable

bsf PORTD,2 ; Enable = 1
nop
nop
nop
bcf PORTD,2 ; Enable = 0
movlw D'100' ; Ställ in delay-värdet
movwf del1

Loop
decfsz del1 ; Minska delay-värdet
goto Loop ; Loopa ...

return

; ******************* Skriv ut "EXSAMENSARBETE-02" **********
SendMedOne

movlw 'E' ; E -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'X' ; X -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'A' ; A -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'M' ; M -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till L CD

movlw 'E' ; E -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'N' ; N -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'S' ; S -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'A' ; A -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'R' ; R -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
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movlw 'B' ; B -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'E' ; E -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'T' ; T -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'E' ; rowone1 -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw '-' ; - -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw '0' ; 0 -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw '2' ; 2 -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

return

; ******************* Skriv ut "AV:Jonny&Richard" **********
SendMedTwo

movlw 'A' ; A -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'V' ; V -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw ':' ; : -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'J' ; J -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'o' ; o -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'n' ; n -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'n' ; n -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'y' ; y -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
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movlw '&' ; & -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'R' ; R -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'i' ; i -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'c' ; c -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'h' ; h -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'a' ; a -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

movlw 'd' ; d -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

return

; ******************* Skriv ut "PICoPAC är klar" **********
SendVanta

movlw 'P' ; P -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'I' ; I -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'C' ; C -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'o' ; o -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'P' ; P -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'A' ; A -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'C' ; C -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw ' ' ;   -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw H'E1' ; ä -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw ' ' ;   -> W
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call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'K' ; K -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'l' ; l -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'a' ; a -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

return
; ******************* Skriv ut "för mottagning!" **********
SendVantafor

movlw 'f' ; f -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw H'EF' ; ö -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'r' ; r -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw ' ' ;   -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'm' ; m -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'o' ; o -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 't' ; t -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 't' ; t -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'a' ; a -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'g' ; g -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'n' ; n -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'i' ; i -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'n' ; n -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw 'g' ; g -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
movlw H'21' ; ! -> W
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

return

end
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11.6.3. Analog temperatur sensor

;  Exsamensarbete av Jonny Svensson och Richard Wessman
;  LITH-ITN-EX--02/248--SE
;  E-post: jonsv373@student.liu.se och ricwe872@student.liu.se

list p=16f877
include "p16f877.inc"

tid EQU  H'10' ; Antal timeout för Timer0

; ********************** Initiering av variabler *****************************
cblock H'20' ; Plats för variabler
delay ; Delay variabel vid initiering av LCD
del1 ; Delay variabel vid klockning av LCD
tkntemp ; Temporär variabel för teken
tkntemp2 ; Temporär variabel för teken
RESULH ; Temporär variabel vid A/D:n höga minnesbank
rs ; Data eller instruktion
tiotal ; Innehåller tiotalet
ental ; Innehåller entalet
rest ; Innehåller resten
kvot ; Innehåller kvoten
endc

; ********************** Definiera Start adress *****************************
org H'0100' ; Start adress

Start
; ********************** Initiering av timer0 *******************************

banksel OPTION_REG ; Väljer Bank1 & Bank3
movlw B'10000111' ; TMR0 prescaler, 1:256
movwf OPTION_REG ; Skickar ut på banken

movlw tid ; Hämta in delay-värdet
movwf delay ; Ställ in delay-värdet

; ********************** LCD INITIERING ***********************************
call Lcdinit ; initierar LCD:n

; ********************** A/D-OMVANDLING INITIERING **********************
call Adinit ; initierar A/D:n
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; ********************** STARTA A/D-OMVANDLING *************************
StartAD

call Delay1 ; Fördröjning
banksel ADCON0 ; Väljer Bank0
bsf ADCON0,GO ; Starta A/D

VantaAD
btfsc ADCON0,GO ; Vänta tills A/D-klar
goto VantaAD ; Loopa ...

banksel ADRESH ; Väljer Bank0
movf ADRESH,0 ; Läs resultat från A/D till w
banksel RESULH ; Väljer Bank0
movwf RESULH ; Lägg resultat i minnescell

; ********************** Beräkna tiotalet *********************************
berak1

;RESULH / 51 = tiotal + ental
incf kvot,1 ; Öka kvot med ett
movlw D'51' ; D'51' -> w
subwf RESULH,1 ; Minska minnescell med 51
btfsc STATUS,C ; Kontrollera carry
goto berak1 ; Loopa ...
decf kvot,1 ; Minska kvoten med 1
addwf RESULH,1 ; Återställ resten

movf kvot,0 ; Hämta Kvot
movwf tiotal ; Lägg resultat i heltal
movf RESULH,0 ; Hämta Resten
movwf ental ; Lägg resultat i rest1

clrf kvot ; Nollställ kvot

; ********************** Beräkna första decimalen ***************************
berak2

;ental / 5 = ental + rest
incf kvot,1 ; Öka kvot med ett
movlw D'5' ; D'5' -> w
subwf ental,1 ; Minska minnescell med 5
btfsc STATUS,C ; Kontrollera carry
goto berak2 ; Loopa ...
decf kvot,1 ; Minska kvoten med 1
addwf rest,1 ; Återställ resten

movf kvot,0 ; Hämta Kvot
movwf ental ; Lägg resultat i heltal
movf rest,0 ; Hämta Resten
movwf rest ; Lägg resultat i rest1
clrf kvot ; Nollställ kvot
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; *********************** Skriv ut tiotal ************************
bcf tiotal,7 ; bit7 = 0
bcf tiotal,6 ; bit6 = 0
bsf tiotal,5 ; bit5 = 1
bsf tiotal,4 ; bit4 = 1
movf tiotal,0 ; -> W skickar ut 3X
bsf rs,0 ; RS=1(data)
call sendToLCD ; Skriv ut

; *********************** Skriv ut ental ************************
bcf ental,7 ; bit7 = 0
bcf ental,6 ; bit6 = 0
bsf ental,5 ; bit5 = 1
bsf ental,4 ; bit4 = 1
movf ental,0 ; -> W skickar ut 3X
bsf rs,0 ; RS=1(data)
call sendToLCD ; Skriv ut

; *********************** Skriv ut grader(°) ***********************************
movlw H'DF' ; H'DF'(grader) -> w
bsf rs,0 ; RS=1(data)
call sendToLCD ; Skriv ut

; *********************** Skriv ut C ***************************************
movlw 'C' ; H'56' -> w
bsf rs,0 ; RS=1(data)
call sendToLCD ; Skriv ut

; ************************** Cursor home **************************
bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
movlw H'02' ; Cursor home
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

goto StartAD

; ********************** Subrutiner: ****************************************
; ********************** LCD INITIERING ***********************************
Lcdinit

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
call Delay1 ; Hoppa till delay

; - RESET SEQUENCE SEND -> 3 > 3 > 3 > 2
movlw H'33' ; H’33’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
movlw H'32' ; H’32’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
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; 1. -> 2 > 8
movlw H'28' ; H’28’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
; 2. -> 0 > 6
movlw H'06' ; H’06’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
; 3. -> 0 > C
movlw H'0C' ; H’0C’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
; 4. -> 0 > 1
movlw H'01' ; H’01’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
; END OF INIT -> 8 > 0
movlw H'80' ; H’80’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion

call Delay1 ; Hoppa till delay

return

; ************************* Skickar ut till LCD *****************
sendToLCD

banksel PORTD
movwf tkntemp ; Spara teknet
movwf tkntemp2 ; Spara teknet igen
movlw B'11110000' ; B'11110000' -> w
andwf tkntemp,1 ; Hämta den övre nibble
bcf tkntemp,2 ; Enable = 0
bcf tkntemp,1 ; R/W = 0
bcf tkntemp,0 ; RS = 0
btfsc rs,0 ; RS=? Hoppa om noll!
bsf tkntemp,0 ; RS = 1
movf tkntemp,0 ; tkntemp -> w
movwf PORTD ; Skicka tecknet till LCD
call Enable ; Klockar in värdet
call Delay1 ; Delay

movlw B'00001111' ; B'00001111' -> w
andwf tkntemp2,1 ; Hämta den undre nibble
swapf tkntemp2,1 ; Rotera byten till övre nibblen
btfsc rs,0 ; RS=? Hoppa om noll!
bsf tkntemp2,0 ; RS = 1
movf tkntemp2,0 ; tkntemp2 -> w
movwf PORTD ; Skicka tecknet till LCD
call Enable ; Klockar in värdet
call Delay1 ; Delay

return
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; ******************** Delay initieringarna i LCD:n ***************
Delay1

btfss INTCON,T0IF ; Vänta på timeout från Timer0
goto Delay1
bcf INTCON,T0IF
decfsz delay ; Minska delay-värdet
goto Delay1
movlw tid ; Ställ tillbaka delay-värdet
movwf delay
return

; *********************** Klockar in värdet ***********************
Enable

bsf PORTD,2 ; Enable = 1
nop
nop
nop
bcf PORTD,2 ; Enable = 0
movlw D'100' ; Ställ in delay-värdet
movwf del1

Loop
decfsz del1 ; Minska delay-värdet
goto Loop ; Loopa ...
return

; ****************** A/D-OMVANDLING INITIERING *************************
Adinit

;ADCON1
;bit 7: 0=Left justified
;bit 6-4: Unimplemented
;bit 3-0: 0000=Analog input

banksel ADCON1 ; Väljer Bank1
movlw B'00000000' ; Port A bit1 till analog ingång
movwf ADCON1 ; Skickar ut på banken

;ADCON0
;bit 7-6: 10=Fosc/32
;bit 5-3: 000=Channel 0(RA0/AN0)
;bit 2: GO/DONE
;bit 1: Unimplemented
;bit 0: 1=ADON

banksel ADCON0 ; Väljer Bank0
movlw B'10001001' ; Analog ingång 0, A/D=ON, klocka/32
movwf ADCON0 ; Skickar ut på banken

return

end
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11.6.4. Digital temperatur sensor

;  Exsamensarbete av Jonny Svensson och Richard Wessman
;  LITH-ITN-EX--02/248--SE
;  E-post: jonsv373@student.liu.se och ricwe872@student.liu.se

list p=16f877
include "p16f877.inc"

tid EQU  H'10' ; Antal timeout för Timer0

; ********************** Initiering av variabler **************************
cblock H'20' ; Plats för variabler
delay ; Delay variabel vid initiering av LCD
del1 ; Delay variabel vid klockning av LCD
tkntemp ; Temporär variabel för teken
tkntemp2 ; Temporär variabel för teken
rs ; Data eller instruktion
tiotal ; Innehåller tiotalet
ental ; Innehåller entalet
rest ; Innehåller resten
kvot ; Innehåller kvoten
sendcom ; Innehåller datan som ska skickas
vari ; Temporär variabel som räknar ned från 8(Skickar)
vart ; Innehåller recived data
varj ; Temporär variabel som räknar ned från 8(tar emot)
endc

; ********************** Definiera Start adress *****************************
org H'0100'

Start

; ********************** Initiering av timer0 *******************************
banksel OPTION_REG ; Väljer Bank1 & Bank3
movlw B'10000001'  TMR0 prescaler, 1:256
movwf OPTION_REG ; Skickar ut på banken

banksel TRISD ; Init av PortD
movlw B'00000000' ; PortD alla till utgångar
movwf TRISD ; Skickar ut på banken

movlw tid ; Hämta in delay-värdet
movwf delay ; Ställ in delay-värdet
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; ********************** LCD INITIERING ************************************
call Lcdinit ; initierar LCD:n

Program
; ********************** D-OMVANDLING INITIERING ************************

banksel TRISC
movlw B'00000000' ; bit1=UT DQ

; bit4=ut clk, bit5=ut RST
movwf TRISC ; W -> TRISC

banksel PORTC
movlw H'00' ; Nollställer utgångarna
movwf PORTC ; W -> PORTB

call Delay1

; ********************** Skicka data *********************************
;**** Utskick 1

banksel PORTC
bsf PORTC,2 ; Klockan hög

call Delay1

banksel PORTC
bsf PORTC,3 ; RST hög

; Write config
movlw H'0C' ; H'0C' -> W
movwf sendcom ; W -> sendcom
call senddat ; Anropar subrutin

call Delay1

; Operation and control
movlw H'0A' ; H'0A' -> W
movwf sendcom ; W -> sendcom
call senddat ; Anropar subrutin

banksel PORTC
bcf PORTC,3 ; RST låg

call Delay1

;* utskick 2
banksel PORTC
bsf PORTC,2 ; Klockan hög

call Delay1
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banksel PORTC
bsf PORTC,3 ; RST hög

; Start Convert
movlw H'EE' ; H'EE' -> W
movwf sendcom ; W -> sendcom
call senddat ; Anropar subrutin

banksel PORTC
bcf PORTC,3 ; RST låg

call Delay1

;* utskick 3
banksel PORTC
bsf PORTC,2 ; Klockan hög

call Delay1

banksel PORTC
bsf PORTC,3 ; RST hög

; Read Temp.
movlw H'AA' ; H'AA' -> W
movwf sendcom ; W -> sendcom
call senddat ; Anropar subrutin

banksel PORTC
bcf PORTC,1 ; DQ=0

call Delay1

;*** Ta emot 8 bitar

; Innehåller recived data
movlw H'00' ; H'00' -> W
movwf vart ; W -> vart

; Loopvariabel till 8 bit mottagning
movlw H'08' ; D'8' -> W
movwf varj ; W -> varj

banksel TRISC
movlw B'00000010' ; bit1=IN DQ

; bit4=ut clk, bit5=ut RST
movwf TRISC ; W -> TRIS
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recloop
banksel PORTC
bcf PORTC,2 ; Clk låg

call Delay1

banksel PORTC
btfsc PORTC,1 ; Testar bit1 DQ in
bsf vart,7 ; Om 1 sätt bit7 i vart

banksel PORTC
bsf PORTC,2 ; Clk hög

call Delay1

rrf vart,1 ; Rotera vart

decfsz varj,1 ; Minska med ett i vari
goto recloop ; Roterar sendcom

banksel PORTC
bcf PORTC,3 ; RST låg

; ********************** Beräkna tiotalet *********************************
berak1

;vart / 10 = tiotal + ental
incf kvot,1 ; Öka kvot med ett
movlw D'10' ; D'51' -> w
subwf vart,1 ; Minska minnescell med 204
btfsc STATUS,C ; Kontrollera carry
goto berak1 ; Loopa ...
decf kvot,1 ; Minska kvoten med 1
addwf vart,1 ; Återställ resten

movf kvot,0 ; Hämta Kvot
movwf tiotal ; Lägg resultat i heltal
movf vart,0 ; Hämta Resten
movwf ental ; Lägg resultat i rest1

clrf kvot ; Nollställ kvot

; *********************** Skriv ut tiotal ************************
bcf tiotal,7 ; bit7 = 0
bcf tiotal,6 ; bit6 = 0
bsf tiotal,5 ; bit5 = 1
bsf tiotal,4 ; bit4 = 1
movf tiotal,0 ; -> W skickar ut 3X
bsf rs,0 ; RS=1(data)
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD
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; *********************** Skriv ut ental ************************
bcf ental,7 ; bit7 = 0
bcf ental,6 ; bit6 = 0
bsf ental,5 ; bit5 = 1
bsf ental,4 ; bit4 = 1
movf ental,0 ; -> W skickar ut 3X
bsf rs,0 ; RS=1(data)
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

; *********************** Skriv ut  ***************************************
movlw H'DF' ; H'DF' -> w
bsf rs,0 ; RS=1(data)
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

; *********************** Skriv ut C ***************************************
movlw 'C' ; H'56' -> w
bsf rs,0 ; RS=1(data)
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

; ************************** Cursor home **************************
bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
movlw H'02' ; Cursor home
call sendToLCD ; Skicka ut till LCD

goto Program

; ********************** Subrutiner: ****************************************
; ********************** LCD INITIERING ***********************************
Lcdinit

bcf rs,0 ; RS=0(instruktion)
call Delay1 ; Hoppa till delay

; - RESET SEQUENCE SEND -> 3 > 3 > 3 > 2
movlw H'33' ; H’33’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
movlw H'32' ; H’32’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion

; 1. -> 2 > 8
movlw H'28' ; H’28’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
; 2. -> 0 > 6
movlw H'06' ; H’06’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
; 3. -> 0 > C
movlw H'0C' ; H’0C’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
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; 4. -> 0 > 1
movlw H'01' ; H’01’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion
; END OF INIT -> 8 > 0
movlw H'80' ; H’80’ till W
call sendToLCD ; Utför instruktion

call Delay1 ; Hoppa till delay

return

; ************************* Skickar ut till LCD *****************
sendToLCD

banksel PORTD
movwf tkntemp ; Spara teknet
movwf tkntemp2 ; Spara teknet igen
movlw B'11110000' ; B'11110000' -> w
andwf tkntemp,1 ; Hämta den övre nibble
bcf tkntemp,2 ; Enable = 0
bcf tkntemp,1 ; R/W = 0
bcf tkntemp,0 ; RS = 0
btfsc rs,0 ; RS=? Hoppa om noll!
bsf tkntemp,0 ; RS = 1
movf tkntemp,0 ; tkntemp -> w
movwf PORTD ; Skicka tecknet till LCD
call Enable ; Klockar in värdet
call Delay1 ; Delay

movlw B'00001111' ; B'00001111' -> w
andwf tkntemp2,1 ; Hämta den undre nibble
swapf tkntemp2,1 ; Rotera byten till övre nibblen
bcf tkntemp2,2 ; Enable = 0
bcf tkntemp2,1 ; R/W = 0
bcf tkntemp2,0 ; RS = 0
btfsc rs,0 ; RS=? Hoppa om noll!
bsf tkntemp2,0 ; RS = 1
movf tkntemp2,0 ; tkntemp2 -> w
movwf PORTD ; Skicka tecknet till LCD
call Enable ; Klockar in värdet
call Delay1 ; Delay

return
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; ******************** Delay initieringarna i LCD:n ***************
Delay1

btfss INTCON,T0IF ; Vänta på timeout från Timer0
goto Delay1
bcf INTCON,T0IF
decfsz delay ; Minska delay-värdet
goto Delay1
movlw tid ; Ställ tillbaka delay-värdet
movwf delay

return

; *********************** Klockar in värdet ***********************
Enable

bsf PORTD,2 ; Enable = 1
nop
nop
nop
bcf PORTD,2 ; Enable = 0
movlw D'100' ; Ställ in delay-värdet
movwf del1

Loop
decfsz del1 ; Minska delay-värdet
goto Loop ; Loopa ...

return

; ********************* Skicka data till temp.givaren ***************************

senddat
; Loopvariabel till 8 bit sändning
movlw H'08' ; H'08' -> W
movwf vari ; W -> vari
call Delay1 ; Fördröjning

sendloop
btfss sendcom,0 ; Testar om bit0 är satt
goto bitzero ; Om biten är noll
call bitset ; Om biten är satt

sendbits
decfsz vari,1 ; Minska med ett i vari
goto rotate ; Roterar sendcom

call Delay1 ; Fördröjning

return
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; ********************** Bit är noll *********************************
bitzero

banksel PORTC
bcf PORTC,1 ; DQ=0

call Delay1 ; Fördröjning
call clock ; Klocka in data
call Delay1 ; Fördröjning

goto sendbits ; fortsätt loopen

; ********************** Bit är satt *********************************
bitset

banksel PORTC
bsf PORTC,1 ; DQ=1

call Delay1 ; Fördröjning
call clock ; Klocka in data
call Delay1 ; Fördröjning

return

; ********************** Roterar sendcom *********************************
rotate

rrf sendcom,1 ; Roterar sendcom åt höger
goto sendloop ; Skicka nästa bit

; ********************** Klockan *********************************
clock

call Delay1

banksel PORTC
bcf PORTC,2 ; Clk låg

call Delay1

banksel PORTC
bsf PORTC,2 ; Clk hög

call Delay1

return

end
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Bruksanvisning för PICoPAC

Av: Jonny Svensson & Richard Wessman, DE3de
      Examensarbete 2002-08-19
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Laborationskortets anslutningar för externa
konstruktioner:

Kopplingsplinten på laborationskortet kan användas till för att koppla in externa
konstruktioner. Alla processorns ben är anslutna till kopplingsplinten men man bör
kontrollera med tabellen nedan eller med schemat över laborationskortet vilka anslutningar
som kan användas och vilka som är upptagna.
Ben nr.: Används till: Ben nr.: Används till:
1 Reset-knapp 40 Ledig
2 Ledig 39 Ledig
3 Ledig 38 Ledig
4 Ledig 37 Ledig
5 Ledig 36 Ledig
6 Ledig 35 Ledig
7 Ledig 34 Ledig
8 Ledig 33 Bygel ansl. till

Vdd/Vss
9 Ledig 32 Vdd +5 volt
10 Ledig 31 Vss
11 Vdd +5 volt 30 LCD, DB 1
12 Vss 29 LCD, DB 2
13 Clk 28 LCD, DB 3
14 Ledig 27 LCD, DB 4
15 Ledig 26 Seriell-mottagning
16 Ledig 25 Seriell-sändning
17 Ledig 24 Lysdiod, Grön
18 Ledig 23 Lysdiod, Gul
19 LCD, RS-signal 22 Lysdiod, Röd
20 LCD, R/W-signal 21 LCD, E-signal
Figur: Kopplingsplintens anslutningar.
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Laborationskortets minneskarta:

I nedanstående figur kan ses vilka adresser i processorn som är lediga för att lägga in sin kod.

Mellan adressen
0000-0003 finns
vår pekare till
bootloader
koden.

Mellan adressen
0003-1CE0
finns ledigt
utrymme för ny
kod.

Mellan adressen
1CE0-1FFF
finns bootloader
koden.

Interrupt
vektorn på
adress 0004 är
ledig att
användas

Figur: Minneskarta
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Att komma igång med laborationskortet:

Det första du bör göra är att koppla in kortet till matningsspänning. Matningsspänningen kan
variera mellan intervallet 7-30 volt utan att skada övriga komponenter.
Den gröna lysdioden tänds för att indikera att kortet blivit spänningssatt samtidigt som LCD
visar en trevlig välkomsttext vilken lyder:
”Examensarbete-02, av: Jonny & Richard ”
Denna text följs av ytterligare ett meddelande:
” PICoPAC är klar för mottagning ”
och den gula lysdioden tänds vilket visar att kortet är klart för mottagning av data genom den
seriella anslutningen.
Tag nu den seriella kabeln och koppla in den mellan Laborationskortet och PC via dess
seriella gränssnitt.
Nu startar du programmet PICoPAC vilket öppnar dos-prompten där följande text skrivs ut:
”Ange filnamn: ”   (se figur nedan)

     Figur: Program PICoPAC

Här skriver du in den hex-fil du vill ladda ner till PICoPAC kortet med fullständig sökväg.
Om du vill slippa skriva hela sökvägen kan du placera din hex-fil i samma katalog som
programmet och då räcker det att skriva:
Ange filnamn: ditt-filnamn.hex

Sedan trycker du enter och förhoppningsvis laddas koden ner till kortet vilket meddelas med:
”Nedladdningen lyckades”
kortet börjar då exekvera den nya koden direkt beroende på om programmet är rätt skrivet vill
säga. Vill man göra klart kortet för en ny nedladdning måste reset tryckas in och vänta till gul
lysdiod tänds.
Som standardutförande sitter det en bygel på kopplingsplinten mellan ben 32 och 33. För att
kunna starta om sin kod utan att behöva ladda ner ny kod igen så måste bygeln flyttas till ben
31 respektive 33.
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Felmeddelanden

Följande felmeddelande kan dyka upp om hex-filen visar sig innehålla några fel:

Om angiven fil inte finns eller felaktig fil försöks laddas ner till kortet visas på skärmen:
” Ej giltig hex-fil ”

Om start adressen i koden inte är i intervallet 0003-1CE0 eller filen är för stor så att det lediga
utrymmet i processorn inte räcker till skrivs detta ut på skärmen:
”Felaktig adress eller utanför minnes arean”

När du laddar ner koden till laborationskortet och nedladdningen avbryts eller störs på nåt sätt
så tänds den röda lysdioden på laborationskortet och LCD visar texten:
”Error hex-fil”

Ifall ingenting händer när Laborationskortet ska köras kontakta din Lärare.

OBS! Ta aldrig med fingrar direkt på kretskortet utan att först jorda ur dig mot
jordkälla och använd ESD skydd om det är möjligt.
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Figur: Schema över Laborationskortet PICoPAC




