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has, with small changes, been the same since the 70s with a thermostat and a timer as controlling
system. There was a wish to develop a modern cabinet which showed remaining time on a
display and with energy saving functions.

In this report we go through how it is possible to implement a digital controlling system, where
remaining time is shown on a display and where it is possible to choose a preset “program”.
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1 INLEDNING
Denna rapport har tillkommit under 2004 vid Linköpings Universitet.
Rapporten är resultatet av ett examensarbete vid högskoleingenjörsutbildning
i elektroteknik med inriktning mot elektronikkonstruktion.
Vår uppdragsgivare, NIMO-Verken AB, ville utveckla ett torkskåp med
digital styrning och bad oss komma med ett förslag på hur detta kunde
implementeras.

PRESENTATION AV UPPDRAGSGIVAREN

Uppdragsgivaren är Nimo-Verken AB som är en av Nordens ledande
tillverkare av torkskåp. Produkterna säljs både under eget namn, NIMO, och
under andra märken som tex. Whirlpool. Företaget är beläget i Hova, tre mil
nordost om Mariestad via E20.

Nimo-Verken AB grundades 1944 i Jönköping och ingår sedan 1984 i
Eneqvistkoncernen. Företaget började med att tillverka tvättrännor, urinoarer
och inredningar i rostfritt stål. Senare tillverkade företaget även tvättlådor
och badkar.

1946 ändrade företaget inriktning. Man började tillverka motorgräsklippare
och tvättmaskiner. 12 år senare hade man tillverkat 40 000 tvättmaskiner
under namnen NIMO, Grunda och Trofé.

På mitten av 50-talet började man utveckla torkskåp vilket kom att bli en av
NIMO:s största produkter.

Efter att torkskåpen blev en succé började man även tillverka spisfläktar och
villaventilationer i början av 70-talet. Dessa lades ner efter några år efter att
man delat upp marknaden med en konkurrent inom samma område.
Under 1984 utvecklades ett cateringsortiment som var anpassat till
Gastronomstandarden. Sortimenten blev en framgång hos Elektrolux Storkök
och har senare lett till ett utökat samarbete mellan företagen.

1992 kom en ny lag om vapenförvaring och NIMO började tillverka
säkerhetsskåp för att kompensera nedgången av andra produkter under
lågkonjunkturen under början av 90-talet.
Företaget har idag 80 anställda och omsätter tillsammans med ett dotterbolag
ca 115 miljoner om året.
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FUNKTIONALITET

Torkskåpen som finns på markanden idag, vare sig det är enklare skåp för
hemmabruk eller stora skåp i hyreshusens tvättstugor, är uppbyggda på
samma enkla sätt som för 30 år sen. Styrningen av temperatur och tid görs
med en termostat respektive en timer. En gasbrytare som påverkas av
temperaturen styr termostaten som i sin tur slår av och på elementet efter
behov. Timern är en enkel timer av ”äggklockemodell” som fungerar som en
huvudströmbrytare. Är inte timern igång kan inte skåpet startas.

Nimo-Verken AB hade ett önskemål om att föra utvecklingen vidare och
göra torkskåpet modernare. Man önskade att med hjälp av en digital styrning
kunna göra torkskåpet effektivare och energisnålare.
Följande funktionsönskemål har satts upp:

• Man ska kunna ställa in tid och program med var sin ratt.

• Skåpet ska startas med en startknapp och kunna stängas av med en
stoppknapp.

• Återstående tid ska visas på en display.

• Ett ekonomiläge ska, genom att trycka på en knapp (Eco-knapp),
ställa in en förvald tid och temperatur.

• När ekonomiläge valt och luften i utblåset nått en viss temperatur, då
kläderna är torra, ska elementet stängas av, medan fläkten fortsätter
gå. Fläkten ska maximalt fortsätta i viss tid som är förbestämd.

• Öppnas dörren under drift ska skåpet stanna och inte gå att starta igen
förrän dörren är stängd. Därefter ska skåpet kunna startas igen med
startknappen och fortsätta.

KORT OM DE NYA KOMPONENTERNA

Då torkskåpet ska styras med rattar och återstående tid ska visas på en
display, måste det finnas någon form av styrenhet i konstruktionen som styr
alla delar. Till det passar en PIC-processor bra, då den är både billig och
enkelt att använda. Vi valde att programmera vår PIC i assembler då det tar
betydligt mindre minne än C. Priset på PIC styrs till stor del av storleken på
minnet.
Som rattar kan någon form av pulsgivare vara bra då processorn enkelt kan
detektera skillnad på ’1’ och ’0’ (5V och 0V).
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Det behövs även fyra stycken knappar av något slag för ’Start’, ’Stop’, ’Eko’
och stoppfunktionen vid öppning av dörren.
Någon form av temperatursensor bör också implementeras så att processor
kan styra vilken temperatur som ska vara i skåpet.
Som display kan en väckarklocksliknande konstruktion vara passande, då den
är enkelt att implementera och har ett ganska lågt pris.
Vanliga röda lysdioder används för visning av programval.

Figur 1: Blockschema över konstruktionen.
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2 GRUNDLÄGGANDE TEORI OM PIC
ASSEMBLER

I många elektriska apparater sitter en mikroprocessor. Dessa finns t.ex. i TV-
apparater, telefoner, tvättmaskiner och bilar. Många av dessa är
programmerade med assembler.
Processorn i mikrodatorn måste få instruktionerna som bitmönster, dvs. i
binär form. Det går dock inte att programmera effektivt i maskinkod eftersom
det är svårt att lära sig dessa bitmönstren utantill. Tillverkarna av
mikroprocessorer införde därför förkortningar för de olika instruktionerna
som var lättare att komma ihåg. Det är dessa förkortningar som kallas för
assemblerkod. Assemblerkoden måste sedan översättas till maskinkod av en
assemblerare.

Varför ska man programmera i assembler?
När de första mikroprocessorena kom fanns det inget annat
programmeringsspråk. Idag finns det flera högnivåspråk som är enklare att
lära sig och som lämpar sig för strukturerad programmering, vilket gör att
många fel kan undvikas. Den största fördelen med högnivåspråk är att de är
flyttbara mellan datorer. Detta är inte möjligt med assembler om inte den
andra datorn innehåller en likadan eller kompatibel processor. Fördelarna
med assembler är istället kodens snabba exekveringshastighet. Ett
assemblerprogram är flera gånger snabbare än ett program skrivet i ett
högnivåspråk. Assemblerprogram är väldigt flexibla då de kan anpassas exakt
efter de specifika egenskaper som det aktuella datorsystemet har. Datorer
används allt mer inom områden för automatiserad styr-, och reglerteknik. Här
är man oftast tvungen att använda assembler för att klara av de höga kraven
på beräkningshastighet.
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PIC-PROCESSORNS TILLKOMST

PIC-processorn är uppbyggd kring ”Harvard arkitekturen”. På 50-talet bad
U.S. Department of Defence universiteten Harvard och Princeton komma
med var sitt förslag på en dator som kunde beräkna projektilbanor för
artilleriet.

Harvard konstruerade en arkitektur som hade två minnen, ett för programmet
och ett för lagring av variabler. Båda av dessa minnen är var för sig
långsamma, men då man kunde hämta instruktioner och variabler parallellt
ökades exekveringstiden avsevärt.

Princeton gjorde en arkitektur, känd som ”Von Neumann arkitekturen”, som
hade samma minne för program och variabler. Detta gav en långsammare
exekveringstid, men blev däremot mycket billigare att tillverka. U.S.
Department of Defence valde Princetons arkitektur, som sedan kom att bli
den som används i de flesta datorer.
På mitten av 70-talet ville General Instruments skapa en egen
mikroprocessor. Man återupplivade då Harvard arkitekturen. Med sina
separata minnen passade den bra då det gör designen av processorn enkel och
avsevärt snabbare. I takt med att tillverkningstekniken utvecklades var det nu
även billigare att tillverka processorer med Harvard-arkitekturen än med Von
Neumann-arkitekturen.
Utvecklingen av PIC fortsatte och i dag har Microchip (ägare till General
Instruments) ett brett utbud av mikroprocessorer som lämpar sig för en rad
olika applikationer.

Sedan de första PIC-processorerna konstruerades har det kommit många nya
modeller under åren.

De olika modellerna kan delas upp i fyra grupper, 8-pin PIC, low-end PIC,
mid-range PIC och high-end PIC.

8-pin PICen är den enklaste. Den lämpar sig för väldigt enkla applikationer,
och har upp till 6 I/O-pinnar och några få avancerade funktioner, t ex A/D-
omvandlare och intern RC-oscillator.
Low-end PICen kom i början av 80-talet. Den saknar möjligheter för avbrott
och har ett litet programminne. Den saknar även alla avancerade I/O-
funktioner som Mid-range PICen har, så som inbyggd A/D-omvandlare och
seriella portar. Den största fördelen med Low-end PIC är det låga priset, men
detta håller på att få allt mindre betydelse då priset för Mid-range PIC sjunker
stadigt.
Det finns en stor variation av Mid-range PICar. De kan ha allt från 13 till 54
I/O-pinnar och flera timers, till asynkrona portar och interface för
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kommunikation med LCD-displayer. Vanligen innehåller en Mid-range
PICen CPU som klarar 35 instruktioner, avbrott, seriell indata och A/D-
omvandling. Den har ett programminne på 8 kbyte vilket gör att den går att
använda till väldigt avancerade applikationer.
High-end PIC är de mest avancerade. De har ett minne på upp till 64 kbyte
men 16-bitars ordlängd. De kan därför användas för kompletta
systemlösningar, istället för enbart styrning av hårdvara som de övrig
PICarna.

PIC-PROCESSORNS UPPBYGGNAD

PIC-processorn är uppbyggd kring en så kallad RISC-liknande arkitektur
vilket betyder att den har en arkitektur där programminnet är skilt från I/O
registret och variabelminnet (RAM). I de flesta andra mikroprocessorer finns
dessa i samma exekveringsrymd. Det gör att programmet i dessa måste vänta
på att variabler ska skrivas/läsas innan nästa instruktion kan hämtas från
programminnet. Det betyder även att programminnet kan skrivas över om
man är oförsiktig, vilket det inte finns risk för i en PIC-processor.

CPU
 PICens CPU kan ses som en ALU, (Arithmetic/Logic Unit). Det är i ALU:n
som alla beräkningar och jämförelser görs. För att ALU:n ska kunna göra
några beräkningar behövs ett temporärt register för lagring av delresultat.
Detta register kallas ’W’. Om man vill addera värdet i två register, måste man
först flytta värdet i det ena registret till ’W’ för att sedan addera till värdet i
det andra registret. Arkitekturen är väldigt användbar ur perspektivet att man
antingen kan lagra resultatet av operationen i det temporära registret eller
tillbaka i det register man hämtade senaste värdet ifrån. Möjligheten att lagra
resultatet i registren gör att man inte behöver skriva någon ytterligare
instruktion för att spara resultatet.

I assemblern används den sista parametern i en instruktion för att specificera
vart resultatet ska lagras. Är värdet ’1’ eller ’f’ lagras resultatet i registret. Är
värdet ’0’ eller ’w’ lagras resultatet i det temporära registret ’W’.
Att lagra resultatet i ’W’ är användbart då man ska göra en jämförelse och
inte vill ändra värdet i registren. Det används också i fall när man vill lagra
resultatet i något annat register.
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Skriver man inte ut destinationen i slutet av instruktionen tolkar Microchip
Assembler (MPASM) och de flesta andra assamblerare det som att resultatet
ska lagras i registret. Destinationen tolkas som ’1’ eller ’f’.

Figur 2: Förenklat blockschema över processorn

PROGRAMMINNE

Det finns tre typer av minnen som används till programminnet hos PIC-
processorerna.

• Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM)
• Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM)

• Read-Only Memory (ROM)
I ett EPROM-minne är cellerna elektriskt laddade eller inte för att bestämma
vilket värde den biten har. Är cellen laddad har biten värdet 1 annars har den
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värdet 0. Laddningen kan tas bort genom att belysa cellen med ultraviolett
ljus.
EEPROM bygger på samma princip som EPROM, men har den stora
fördelen att laddningarna i cellerna kan raderas med hjälp av elektricitet.
Detta gör EEPROM är snabb och enkel att omprogrammera. Den har en
bättre hållbarhet än EPROM och kan programmeras om ett stort antal gånger.
EEPROM har dock en långsammare accesstid än EPROM och ROM vilket
kan vara ett problem i snabba applikationer.
ROM-minnet programmeras redan i fabriken. ROM-minnen kostar mindre än
de övriga, men har ett par stora nackdelar. Till att börja med är det dyrt att ta
fram ett ROM-minne. Utan en avsevärd volym av varje typ av ROM-minne,
finns risken att det blir dyrare än EPROM-minnen. Det finns även en risk för
att man i efterhand upptäcker ett fel i programmet i ROM:et. Detta kan bli
väldigt kostsamt att korrigera.
I dag används ROM-minnen allt mer sällan. De har fått lämna plats för
EEPROM och dess fördelar att kunna programmeras på kort och det enkla
raderingssättet om fel i programmet skulle upptäckas.

RESET

PICen får reset via en pinne, _MCLR. När denna pinne får låg signal, ’0’,
startar en resetsekvens. Det betyder att alla utgångar och den lokala klockan
stängs av. Reset-vektorn är den adress PICen börjar med att exekvera i början
av programmet.

Reset får inte förväxlas med ”Power up”. Vid ”Power up” sätts de flesta
register till ett förutbestämt värde. Övriga bitar och RAM-registret har
okända värden. Efter en reset har de bitar som inte påverkades av reset och
RAM-minnet fortfarande kvar samma värden som de hade innan.

SYSTEMKLOCKA

För att PICen ska kunna exekvera programmet behövs en systemklocka.
PICen kan använda sig av många olika klockor. Detta gör att applikationen
blir väldigt flexibel. Det finns tre typer av oscillatorer som används:

• RC-nät

• Kristall

• Extern
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RC-oscillatorer använder ett enkelt RC-nät för att skapa en klocka med en
approximativ frekvens. Denna frekvens är inte stabil utan påverkas av yttre
faktorer, t ex värme, vilket gör att RC-nät bara kan användas i applikationer
som inte kräver exakt timing. Detta utesluter applikationer där PICens utdata
är seriell, ljud eller då den arbetar med andra enheter.

Figur 3: Kopplingsschema för klocka med RC-koppling

Behöver man en exakt frekvens kan man använda sig av en kristalloscillator
eller en extern klockgenerator.
Vid användning av en kristalloscillator kopplas den på följande sätt:

Figur 4: Kopplingsschema för klocka med oscillator
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Kapacitansernas värden kan man hitta i databladet för kristallen. De är
beroende av klockfrekvensen.
Det finns även keramiska resonatorer. Dessa kostar lika mycket som en
kristalloscillator, men behöver inte några kapacitanser. Detta gör en
applikation enklare och kanske även billigare. En annan fördel med en
keramisk resonator är att den är mycket tåligare mot yttre påfrestningar än
kristalloscillatorn. Den enda nackdelen är att felmarginalen är 0,5 % hos
resonatorn. Detta ska jämföras med kristalloscillatorn som bara har en
felmarginal på 20 ppm.

För de flesta applikationer är inte detta något problem, men ska man utveckla
en applikation med realtidsklockor ska man använda sig av en
kristalloscillator.

HÅRDVARUREGISTER

Som nämnt tidigare har PICen helt separata minnen för programmet och
registren. Registren används för att lagra variabler. Tillsammans med
registren och RAM finns det ett register, W, som används som ett temporärt
arbetsregister. Registren har upp till åtta bitar och finns i en, två eller fyra
adressbanker om vardera 128 byte. De register som styr hårdvaran och
vanligtvis endast används under initieringen av applikationen finns alla
samlade i Bank 1. Detta gör det enkelt att välja den banken endast en gång
under exekveringen av programmet och därmed minska antalet instruktioner.
Hårdvaruregistren och dess olika bitar heter samma och finns på samma
adresser oavsett vilken typ av PIC man använder. Detta gör att man enkelt
kan återanvända kod. Några av registren som t.ex. STATUS, INCON och
PCLATCH finns på samma adress i alla adressbanker. Detta gör att man
enkelt kommer åt dem oavsett vilken bank man befinner sig i, vilket är
nödvändigt med STATUS som används för att byta bank. Hårdvaruregistren
börjar på adress noll i varje bank. Direkt efter dessa är RAM:et placerat.

STATUS-REGISTRET

STATUS-registret är det huvudsakliga registret för att övervaka
exekveringen av programmet. Det är indelat i tre delar. Fösta delen är
statusflaggorna (’z’, ’dc’ och ’c’). Dessa tre bitar visar statusen på
programmets exekveringar. Nollflaggan, ’z’, sätts när resultatet av en
operation är noll, t ex add, sub och clear.
Carry-flaggan, ’c’, sätts när resultatet är större än 255.
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Digit Carry-flaggan, ’dc’, sätts när de fyra lägsta bitarna av resultatet är större
än ’1111’ efter en aritmetisk operation.
Dessa bitar kan man både läsa från och skriva till och de uppdateras efter
varje instruktion som påverkar dem.
Nästa två bitar i STATUS-registret används för att bestämma hur processorn
ska hantera Execution Start och Wake Up from sleep.
De sista bitarna i registret används för att bestämma vilken registerbank som
är aktiv.

AVBROTT

Ett avbrott är när en händelse i hårdvaran som avbryter huvudprogrammet för
att utföra ett annat program, beroende på vad det var som gav avbrott, för att
sen återvända till huvudprogrammet på den plats där avbrottet skedde.

Figur 5: Blockschema för hantering av avbrott

Registret INTCON är ett kontrollregister för avbrott. Den mest signifikanta
biten GIE sätts till ’1’ för att tillåta avbrott. När en avbrotts inträffar nollställs
denna bit av hårdvaran innan avbrottsrutinen börjar exekveras. När rutinen är
klar och man återgår till huvudprogrammet återställs biten igen så att ett nytt
avbrott kan inträffa.

Mainline Code

Interrupt Event

Interrupt Handler

Execution
Flow
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TIMERS

Den vanliga exekveringen av ett program kan inte användas för
tidsanpassning av en applikation pga. att olika instruktioner tar olika många
klockcykler att genomföra. Anropar man subrutiner eller tillåter avbrott blir
det ännu mer komplicerat. För detta problem finns timers inbyggda i PICen.
Dessa kan ses som räknare med parallella in- och utgångar. Den enklaste
timern är Timer0. Det är en 8-bitars räknare som kan ge ett avbrott när
räknaren ger en overflow. Timern räknas upp varannan klockcykel. Detta kan
vara alldeles för fort. Man kan då använda ’prescaler’ som sätts med bitarna
2-0 i OPTION-registret. Dessa gör att bara vissa signaler släpps igenom till
räknaren och därmed tar det längre till tills man får en overflow.

Figur 6: Blockschema för TIMER0

DIGITAL I/O
Alla typer av PICar kan styra och läsa digitala signaler. Signalerna läses och
skrivs via PORT-registren. Riktningen på signalen styrs av TRIS-register, där
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’1’ betyder läs och ’0’ betyder skriv. Det finns ett TRIS-register för varje
PORT-register. Antalet bitar som är tillgängliga för digitala I/O beror på
vilken PIC man har och hur många pinnar man behöver för andra saker.
Digitala indata kan även ge avbrott om pinnarna är konfigurerade för det.

ANALOGA INGÅNGAR

En del PICar, exempelvis PIC16F874, har även analoga ingångar. Den
analoga spänningen från temperatursensorn omvandlas med hjälp av en A/D-
omvandlare via successiv approximation till ett 10-bitars tal.
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3 HÅRDVARA
Förutom PIC-processorn, som beskrivs i föregående kapitel, används även
annan hårdvara, såsom två pulsgivare, en temperaturgivare samt tre displayer
med tillhörande displaydrivare. Nedan följer kort beskrivning av de
ovannämnda komponenterna.

PULSGIVARE

En enkel konstruktion där signalen pulsas ut på
två pinnar, A och B, och matas med 5V på
pinne C. Pulsgivaren som används till
torkskåpsstyrningen har 24 distinkta lägen per
varv.

När ratten vrids medurs, sett uppifrån, sätts först
pinne A till noll för att strax efter följas av
pinne B. Efter några korta ögonblick sätts pinne
A till ett, 5V, för att följas av pinne B. När
ratten vrids moturs sätts först pinne B sen pinne
A till noll och strax därefter sätts B till ett som
följs av A (se bild).

TEMPERATURGIVARE

LM 35 är en precisionstemperatursensor vars
utspännig är proportionell mot celsiusskalan.
VOUT = 10mV/°C. Den ser ut som en vanlig
transistor med tre ben, +VS, VOUT och GND där
+VS matas med +5V.

DISPLAYER OCH DISPLAYDRIVARE

Kortet innehåller tre stycken röda displayer där
varje display är uppbyggd av åtta stycken
lysdioder med gemensam katod. De olika

Figur 7: Pulsgivarens utseende samt
signalflöde

Figur 8: Temperaturgivare

Figur 9: Kopplingsschema
för display
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segmenten på displayen kan avkodas enligt
bilderna till höger, där DP står för
decimalpunkt.

Då dioderna inte klarar av mer än 1,7V infördes
ett motstånd för att begränsa spänningen. Efter
viss testning kom vi fram till att det blir ett
behagligt ljus om man använder ett motstånd på
330  före varje diod.
För att kunna driva displayerna på rätt sätt och
få ut rätt siffra infördes en displaydrivare per
display. En displaydrivare består av fyra
stycken latchar, en dekoder och slutligen själva
drivkretsen.

Latcharna håller kvar det hexadecimala värdet
från bussen så att man kan använda bussen till
annat. Dekodern gör om det hexadecimala
värdet till ett parallellt bitflöde som är anpassat
till displayerna. Drivkretsen slutar med att driva
upp spänningen på utgångarna till 5V.

Nedan följer en tabell hur drivarens ingångar
förhåller sig till utgångarna.

Figur 10: Displayens
utseende

Figur 11: Drivkrets

Figur 12: Drivkretsens olika delar

Figur 13: Tabell för hur drivkretsens utsignal är beroende av
insignalen
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Displaydrivarnas hexadecimala buss kopplas och övriga signaler kopplas till
PIC-processorn såsom bilden nedan visar.

Figur 14 : Kopplingsschema över display och displaydrivare
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DIODER FÖR VAL AV PROGRAM

För att kunna se vad för program som är aktivt infördes sex stycken röda
lysdioder.

Figur 15: Programdioder

Där ’Eco’ står för Economic program.

Då inte heller dessa dioder klarar mer än 1,7V var ett motstånd per diod även
tvunget att införas här. Denna gång valdes ett motstånd på 1k , då detta gav
en behaglig ljusstyrka.
Bilden nedan visar hur dioderna kopplas till PIC-processorn.

Figur 16: Kopplingsschema för programdioder
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4 LÖSNINGSFÖRSLAG OCH TESTNING

LÖSNINGSFÖRSLAG

Fläktpaketet innehåller från grunden ett element, en fläkt, en timer och en
termostat, där temperaturen ställs in genom att vrida på termostaten och tiden
genom att vrida på timern.

Vid implementering av digital styrning används här en mikroprocessor,
PIC16F874, för att styra både element och fläkt. Processorn styr även
inställning av ”program” och tid, som ställs in med hjälp av två pulsgivare.
Tiden visas på tre stycken LED-displayer bestående av sju stycken segment
var, medan ”programmet” visas på fem olika dioder.

FLÖDESDIAGRAM

Programmering av PICen har skett med hjälp Microships program, MP Lab.
Processorn är tänkt att arbeta efter flödesdiagrammen på följande sidor:

Flödesschema 1: Huvudprogram

Nej

Nej

Start_flag:=1

Ja

Dörr
stängd?

Start_flag := 0
Fläkt := 0

Element := 0

Nej

Ja

Time = 0?
Ja

Nej

Ja

Start_flag
= 1?

Tryckt
Start?

Time = 0?

Nej
Fläkt := 1

Vänta 1 min

call
Convert_time

Start_flag := 0
Fläkt := 0

Element := 0

Lopp då
skåpet

inte går

Loop då
skåpet går

DelayMin

Start av
prog

call
Temp_check

Wait Start

Ja
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Huvudprogram
När man sätter igång torkskåpet konfigureras processorn och skapar de
register som behövs. Programvalet sätts till ”Normal” och tiden nollställs.
Programmet börjar sedan med att kontrollera om startflaggan är satt för att se
om skåpet går. Om startflaggan inte är satt väntar programmet på att man ska
trycka på startknappen varvid startflaggan sätts.

Därefter kontrolleras om dörren är stängd. Är den inte det, nollställs
startflaggan igen. Fläkten och elementet stängs även av.

Är dörren stängd går programmet vidare och kontrollerar om tiden inte är
noll. Är tiden noll, nollställs startflaggan och fläkten och elementet stängs av.

Då tiden är större än noll anropas subrutinen Temp_check för att kontrollera
temperaturen i torkskåpet och efter behov startar eller stänger av elementet.
Därefter görs en ny kontroll om tiden är noll.
Om tiden är noll, nollställs startflaggan och fläkten och elementet stängs av.

Är den större än noll startas fläkten och sedan väntar programmet en minut.
Därefter anropas subrutinen Convert_Time som omvandlar tiden, som lagras
som minuter i hexadecimal form, till formatet h.mm för att sedan skicka ut
det till displayen.

Sedan görs ett nytt anrop av Temp_check och loopen fortsätter tills ett
avbrott inträffar eller tiden blir 0.

Avbrottsrutiner
Avbrott ges då någon av signalerna 4-7 på port B ändrar värde. Detta gör att
det ges två avbrott varje gång man trycker på en knapp eller vrider på en ratt.
Vid ett avbrott måste programmet först fastställa vad som gav avbrottet och
om det är den första eller andra avbrottet som ges. Flödesschema för
avbrottshanteringen visas i Flödesschema 2.
Då programmet får en avbrottssignal börjar det med att kontrollera
ekoknappen. Var det den som gav avbrottet kontrolleras om en tillhörande
flagga är satt. Är denna flagga redan satt har programmet detekterat den
andra avbrottssignalen från knappen. Flaggan nollställs då och programmet
återgår dit det var innan avbrottet inträffade.

Är flaggan nollställd, sätts den. Därefter väljs ”program”. För att tända rätt
diod för visning av programval anropas subrutinen Send_choice. Sedan
kontrolleras startflaggan för att se om skåpet går. Är denna satt, anropas
Temp_check för att kontrollera temperaturen i skåpet och efter behov sätter
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på eller stänger av elementet. Till sist anropas Convert_time för att
konvertera och skicka ut tiden till displayen.

Var det inte ekoknappen som gav avbrott går programmet vidare och testar
timeratten. Pulsgivarna ger två signaler för att programmet ska kunna avgöra
om ratten vrids medurs eller moturs. Signal A ger avbrott, medan signal B är
en vanlig insignal.

Programmet kontrollerar om signal A gav avbrott och om så är fallet
kontrolleras flaggan som hör till timeratten. Är flaggan noll, kontrolleras
signal B för att bestämma vilket håll ratten vreds åt och för sedan öka eller
minska tiden.

Är flaggan redan ettställd, nollställs den och programmet återgår till platsen
för avbrotten.

Härefter kontrolleras tempratten. Detta görs precis på samma sätt som för
timeratten, så vi förklarar inte det här.

Har ingen av de ovanstående signalerna orsakat avbrottet kontrolleras till sist
dörren. Öppnades dörren ettställs dörrflaggan och skåpet stannar. När dörren
stängs nollställs flaggan igen och skåpet kan åter startas med startknappen.
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Flödesschema 2: Mottagning av avbrott.

Vad gav avbrott?

Ekoknappen?

Timeratt?

Tempratten?

Ja

Ja

Nej

Välj program ”Normal”
och Time := 3 tim.

End int

JaVreds ratten
medsols?

If TIME < 4 tim then
Inc TIME

Else TIME := 4 tim
End Int

If TIME > 0 then
Dec TIME

Else TIME := 0
End Int

Nej

Vreds ratten
medsols?

Ja Ja If TEMP < Heavy then
Inc TEMP

Else TEMP := Air Only
End Int

If TEMP > 0 then
Dec TEMP

Else TEMP := Heavy
End Int

Nej

Nej

Dörren?
Ja

Nej

Öppnades
dörren?

Start_flag := 0
Fläkt := 0

Element := 0

goto
Wait_Start

Dörr stängd.Nej

Ja
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Flödesschema 3: Subrutin för omvandling
av tid.

Convert_time
Då tiden lagras som minuter i
hexadecimal form måste den först
omvandlas till timmar, 10-tals
minuter och minuter innan den kan
skickas till displayen. Detta görs
genom att först kopiera registret
TIME till MINUTES. Från detta
register drar vi sedan bort timmar
och 10-tals minuter så kvar blir
entalsminuter.

Först subtraheras tiden med 60
minuter, alltså en timme. Är
resultatet fortfarande positivt
räknas antalet timmar upp med 1
och en ny subtraktion görs tills
resultatet blir negativt. Då adderas
det tillbaka 60 minuter. I ett
register finns nu antalet timmar.

Därefter subtraheras tiden med 10
minuter tills resultatet blir
negativt. För varje subtraktion
räknas ett register upp som sedan
innehåller antalet 10-minuter. Efter
sista subtraktionen adderas 10
minuter tillbaka.
Kvar i registret MINUTES finns
nu antalet entalsminuter.
För att skicka tiden till displayen
flyttas de tre olika registren i tur
och ordning till port C varefter
displayen aktiveras.

Convert_time

Carryfalggan
= 0?

Nej

Nollställ räknare för
timmar och 10-min

Kopierra TIME till
MINUTES

Subtrahera med 60 för
räkning av antal timmar

Öka antalet
timmar med 1

Addera med 60 för
korrigering

Ja

Subtrahera med 10 för
räkning av antal 10-min

Öka antalet
10-min med 1

Carryfalggan
= 0?

Nej

Ja

Addera med 10 för
korrigering

Ja

Skicka tiden till
displayen
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Flödesschema 4: Subrutin för programval och
inställning av temperatur.

Send_choice
Efter att ”program” valts ställs
den förvalda temperaturen in.
Vid ”Air Only” startar bara
fläkten. Elementet slås aldrig på.
Detta program används för att
vädra kläderna.
Vid ”Super Delicate” är den
valda temperaturen 25 grader.
Detta program används för att
långsamt torka väldigt ömtåliga
kläder.

Vid ”Delicate” är temperaturen
30 grader. Använd detta program
för att torka ömtåliga kläder.
Programmet ”Normal” används
till vanliga kläder. Temperaturen
är då satt till 35 grader.

”Heavy Duty” kan användas för
att snabbt torka kläderna.
Temperaturen är inställd på 40
grader.

Programmet ”Eco” är tänkt att
användas som ett snabbval.
Temperaturen är då satt till 55
grader för att ha en god marginal
till 47 grader, som är den
temperatur som överskrids
endast då tvätten är torr. När
tvätten är torr slår elementet av.
Fläkten fortsätter gå maximalt 30
minuter.

Send_choice
Vilket program?

Air Only?

JaSuper
Delicate?

Delicate?

Normal?

Heavy
Duty?

Eko?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

TEMPERATURE := 0
Return

TEMPERATURE := 25
Return

TEMPERATURE := 30
Return

TEMPERATURE := 35
Return

TEMPERATURE := 40
Return

TEMPERATURE := 55
Return

Tänd ”programdiod”
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Temp_check
Vid anrop av denna subrutin
börjar processorn med att välja
kanal 0 på A/D-omvandlaren.
Det är denna analoga ingång som
termistorn är kopplad till.

Efter att omvandlingen av det
analoga värdet för temperaturen
är gjord till dess digitala
motsvarighet, flyttas detta tal till
registret CURRENT_TEMP.
Därefter kontrolleras om
temperaturen i skåpet är 50
grader. Är den det, är tvätten torr,
och elementet stängs av. Är tiden
som är kvar större än 30 minuter,
sätts den till 30 minuter, annars
går den vidare.

Därefter görs en kontroll om
temperaturen är större än eller
lika med den temperatur vi valt.
Är den det, stängs elementet av.

Om temperaturen är lägre än vår
valda temperatur fortsätter
elementet att gå tills en ny
kontroll görs.

Temp_check

Temperaturen
>= 50?

Ja

Välj kanal 0 på
A/D-omvandlaren

Flytta det
omvandlade talet till
CURRENT_TEMP

Ändra till Air Only.
Sätt tiden till 30

minuter om den är
större. Stäng av

elementet.
Nej

Aktuell temp
>= Vald temp?

Ja Stäng av elementet.
Return

Nej

Return

Flödesschema 5: Subrutin för kontroll av
temperatur.
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KRETSSCHEMA
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TESTNING OCH FÖRBÄTTRINGAR

För att testa vår konstruktion bestämde vi oss för att kontrollera hur
temperaturen reglerades i skåpen under de första 20 minuterna och hur
noggrann tidräkningen var i förhållande till den verkliga tiden.

Test av temperatur
För att kontrollera temperaturen i skåpet använde vi oss av en kontrollerad
digital termometer som placerades i utblåset där temperatursensorn är
placerad.

Testningen genomfördes på ett tomt skåp utan kläder. Vi hade även kopplat
ur ”eco-funktionen” för att testa temperaturregleringen även vid 55 grader.

Vi mätte temperaturen efter givna intervall för de olika
temperaturinställningarna. Det visade sig att skåpet snabbt kom upp i rätt
temperaturområde och regleringen var tillfredsställande stabil. Vi fick inga av
de kraftiga avvikelser vi hade förväntat oss.

Resultatet av temperaturtestningen visade att tiden mellan varje
temperaturkontroll var tillräckligt lång för att det stora reläet inte skulle slås
av och på för ofta, men ändå tillräckligt kort för att temperatursvängningarna
inte skulle bli för stora.
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Test av timer
För att kontrollera timern Använde vi oss av ett stoppur. Vi ställde sedan in
en tid och startade stoppuret samtidigt som skåpet. När skåpet stannade
klockade vi tiden. Avvikelsen tyckte vi låg inom godtagbara gränser. Vid en
inställd tid på fyra timmar, var den verkliga tiden 4 timmar och 3 sekunder.
Inställd tid Verklig tid Avvikelse
5 min 00:05:00 0 s
10 min 00:10:00 0 s
30 min 00:30:01 1 s
1 timme 01:00:02 2 s
2 timmar 02:00:02 2 s
4 timmar 04:00:03 3 s

Förslag till förbättringar:
• Huvudströmbrytare: Strömbrytare som helt bryter strömmen till

skåpet. Skåpet drar ingen energi när det inte används. Bra åtgärd sett
utifrån barnsäkerhet, då små barn inte riskerar sätta igång skåpet av
misstag under lekar.

• ”Vänteprogram” efter att tvätten är torr: Vid torkning av t ex jeans
kan torkskåpet stanna då kläderna är torra, trots att det kan finnas fukt
kvar i tjocka linningar. Skåpet kan då stängas av i ca 30 minuter så att
fukten hinner krypa ut, för att därefter starta igen och torka det sista.
Risken för restfukt i kläderna minskar avsevärt.

• Styrning med hjälp av fuktighetsgivare: Vid styrning med
fuktighetsgivare vore det möjligt att implementera så att skåpet
stannar då tvätten är torr, även då man torkar vid lägre temperaturer.
Skåpet skulle då bli mer energisnålt. Nackdelen är att detta är svårt att
implementera då all elektronik ska vara placerad i styrkassetten.
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APPENDIX A
PIC-PROCESSORNS PROGRAM

;*******************************************************************
;Program för styrning av torkskåp
;Programmerare: Lena Hermansson och Christian Pettersson
;Datum: 2004-04-06

;*******************************************************************

list   p=16f874 ;Inställning av processortyp
#include  <p16f874.inc>
org   0x00  ;Restetvektor
goto   Start  ;Gå till start vid reset
org   0x04  ;Avbrottsvektor
goto  Inter  ;Gå till inter vid avbrott
org   0x06  ;Start program

;****************Deklaration av register*********************************

TIME   equ 0x21 ;Register för  tiden i minuter.
HOURS  equ 0x23 ;Register för antal timmar i TIME
TEN_MIN   equ 0x24 ;Register för antal 10-min i TIME
MINUTES   equ 0x25 ;Temporärt regigister för konvertering och

;antal minuter i TIME
MINUTE_COUNTER equ 0x26 ;Räknare för en minut
STARTF   equ  0x27  ;Flaggregister
TEMPERATURE  equ  0x28 ;Tempregister
DELAY   equ  0x29 ;Delayregister
CURRENT_TEMP  equ  0x2A ;Register för den aktuella temperaturen i

;skåpet
VAL   equ 0x2B ;Register för val av "program"

;****************Deklaration av RAM**********************************

FLAG    equ 0x00 ;Flaggbit för start
DOOR   equ 0x01 ;Flaggbit för dörr öppen
INTFLAG1  equ 0x02 ;Flaggbit för avbrott
INTFLAG2  equ 0x03 ;Flaggbit för avbrott
INTFLAG3  equ 0x04 ;Flaggbit för avbrott
INTFLAG4  equ 0x05 ;Flaggbit för avbrott
DRYFLAG  equ 0x06 ;Flaggbit för dryfunktionen
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;****************Här börjar huvudprogrammet***************************

;------------Initiering av processorn------------------------------------------------------------
Start
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1  ;Välj Bank 0
clrf PORTA  ;Nollställ Port A
clrf PORTB   ;Nollställ Port B
clrf PORTC   ;Nollställ Port C
clrf PORTD  ;Nollställ Port D
clrf PORTE   ;Nollställ Port E

bsf STATUS, RP0  ;välj Bank1

movlw 0xf4   ;Initiera analoga och digitala ingångar
movwf ADCON1  ;AN0, AN1, AN3 analoga och RA2, RA4-RA7
digitala

movlw 0xff   ;Port A sätts till ingång
movwf TRISA
movlw 0xf0   ;RB0-RB3 utgång. RB4-RB7 avbrotts-ingång
movwf TRISB
clrf TRISC   ;Port C utgångar
clrf  TRISD   ;Port D utgångar
clrf TRISE   ;Port E utgångar

bcf STATUS, RP0  ;Välj Bank 0

movlw  0x88   ;Enable avbrott
movwf INTCON

movlw 0x81   ;Väljer AN0 och avaktiverar A/D
movwf  ADCON0

;------------Lagra förinställda värden i RAM-------------------------------------------------
clrf  TIME   ;Nollställning av TIME-registret
clrf  HOURS  ;Nollställning av räknaren för antal timmar
clrf  TEN_MIN  ;Nollställning av räknaren för antal 10-min
clrf  STARTF  ;Nollställning av flaggregister
movlw 0x0f   ;Inaktivera display
movwf  PORTE

movlw 0x08   ;Förinställning av "program" till normal
movwf VAL
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;------------Initiering av display och dioder---------------------------------------------------
call  Send_choice  ;Anrop av subrutin för programval

call  Convert_time  ;Anrop av subrutin för konvertering av tid i
    ;TIME och utskickning till displayer

call  Door   ;Anrop av subrutin för kontroll av dörren

goto  Wait_start  ;Gå till loop för inväntning av start av skåp

;------------Loop då skåpet inte går-------------------------------------------------------------
Clear_start
bcf  STARTF, FLAG ;Nollställning av startflagga
bcf  PORTB, 1  ;Stop av fläkten
bcf PORTB, 2  ;Stop av element

Wait_start
btfsc  STARTF, FLAG ;Kontroll om startflagga satt
goto  Check_door  ;Gå till rutin för kontroll av dörren
goto  Start_knapp  ;Gå till rutin för kontroll av startknapp

Check_door
btfss STARTF, DOOR ;Kontroll om dörren är stängd
goto Start_cabin  ;Gå till Start_cabin
goto  Clear_start  ;Gå till Clear_start

Start_knapp
btfss  PORTA, 2  ;Kontroll av startknapp
bsf  STARTF, FLAG ;Sätt startflaggan
goto  Wait_start  ;Gå till Wait_start

Start_cabin
movf  TIME, 1  ;Kontroll om TIME = 0
btfsc STATUS, Z
goto Clear_start  ;Gå till Clear_start

call  Temp_check  ;Anrop av subrutin för kontroll av temperaturen i
skåpet
goto  DelayMin  ;Gå till DeleyMin. Huvudloop då skåpet går.
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;----------Loop då skåpet går--------------------------------------------------------------------
DelayMin
movf  TIME, 1  ;Kontroll om TIME = 0
btfsc STATUS, Z
goto Clear_start  ;Gå till Clear_start

bsf PORTB, 1  ;Start av fläkten

movlw 0xf0   ;240 overflow på en minut
movwf  MINUTE_COUNTER

Timer1
movlw 0xf6   ;Välj värde på Timer1L
movwf TMR1L
movlw 0xc2   ;Välj värde på Timer1H
movwf TMR1H  ;Delay 5000 cykler innan overflow

bcf PIR1, TMR1IF  ;Nollställ kontrollbit för overflow
movlw 0x31   ;Start av TIMER1
movwf  T1CON

TLoop
btfss PIR1, TMR1IF   ;Vänta på overflow
goto TLoop

decf MINUTE_COUNTER ;Minska räknare med 1 efter 1/240 minut

movf MINUTE_COUNTER, 1 ;Kontroll om MINUTE_COUNTER = 0
btfss  STATUS, Z
goto Timer1   ;Om MINUTE_COUNTER /= 0 gå till Timer1
decf TIME   ;Räkna ner en minut
movf  TIME, 0  ;Kopiera TIME till MINUTES för konvertering
movwf MINUTES

call Convert_time  ;Anrop av subrutin för kovertertering för visning av
;tid på disp

call Temp_check  ;Anrop av subrutin för kontroll av temperaturen i
;skåpet.

goto DelayMin   ;Gå till DelayMin för räkning av ytterligare en
;minut
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;****************Avbrottsrutiner***************************************

Inter
movlw  0x01   ;Delay av avbrottssignaler en klockcykel
movwf  DELAY

Delay_loop
decfsz DELAY, 1
goto  Delay_loop

;-----------Ekoknappen---------------------------------------------------------------------------
Ekoknapp
btfss PORTB, 7  ;Kontroll av ekoknapp
goto Set_flag_eko  ;Gå till Set_flag_eko
goto Flag_test_eko  ;Gå till Flag_test_eko

Set_flag_eko
bsf STARTF, INTFLAG3 ;Sätt ekoflaggan
goto  Eko   ;Gå till Eko

Reset_flag_eko
bcf STARTF, INTFLAG3 ;Nollställ ekoflaggan
goto End_int   ;Gå till End_int

Flag_test_eko
btfsc STARTF, INTFLAG3 ;Test om ekoflaggan är 1
goto Reset_flag_eko  ;Gå till Reset_flag_eko

;-----------Time ratt-------------------------------------------------------------------------------

Timeratt
btfss PORTB, 4  ;Kontroll av timeratt
goto Flag_test_time  ;Gå till Flag_test_time
btfsc STARTF, INTFLAG1 ;Test om timeflaggan är 1
goto Reset_flag_time ;Gå till Reset_flag_time
goto Tempratt  ;Gå till Tempratt

Flag_test_time
btfss STARTF, INTFLAG1 ;Test om timeflaggan är 0
goto Test_b_time  ;Gå till Test_b_time
goto  Tempratt  ;Gå till Tempratt
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Reset_flag_time
bcf STARTF, INTFLAG1 ;Nollställ timeflaggan
goto End_int   ;Gå till End_int

;-----------Temp ratt------------------------------------------------------------------------------
Tempratt
btfss  PORTB, 5  ;Kontroll av tempratt
goto  Flag_test_temp  ;Gå till Flag_test_temp
btfsc STARTF, INTFLAG2 ;Test om tempflaggan är 1
goto Reset_flag_temp ;Gå till Reset_flag_temp
goto Door   ;Gå till Door

Flag_test_temp
btfss STARTF, INTFLAG2 ;Test om tempflaggan är 0
goto  Test_b_temp  ;Gå till Test_b_temp
goto  Door   ;Gå till Door

Reset_flag_temp
bcf STARTF, INTFLAG2 ;Nollställ tempflaggan
goto End_int   ;Gå till End_int

;-----------Dörr------------------------------------------------------------------------------------
Door
btfsc PORTB, 6  ;Kontroll av dörrstop
goto Open_door  ;Gå till Open_door
call  Closed_door  ;Gå till Closed_door
goto  End_int   ;Gå till End_int
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;***************Här börjar subrutinerna*********************************

;--------Rutiner för hantering av avbrott----------------------------------------------------
Test_b_time
bsf  STARTF, INTFLAG1 ;Ettställer flaggan för timerratt
btfsc  PORTA, 5
goto Inc_time  ;Om 1 på B gå till Inc_time
goto  Nolltest_time  ;annars gå till Nolltest_time för minskning av tiden

Test_b_temp
bsf STARTF, INTFLAG2 ;Ettställer flaggan för tempratt
btfsc  PORTA, 4
goto  Inc_val   ;Om 1 på B gå till Inc_val
goto  Dec_val  ;annars gå till Dec_val

Eko
movlw 0x20   ;Väljer "program" eko
movwf VAL
call  Send_choice  ;Anrop av subrutin för skickning av programval

btfsc STARTF, FLAG ;Kontroll om startflagga satt
call Temp_check  ;Anrop av subrutin för kontroll av temperatur i

skåpet

movlw 0xb4   ;Välj tiden 3 timmar
movwf  TIME
call Convert_time  ;Anrop av subrutin för skickning av tid till displayer
goto  End_int   ;Gå till End_int

Open_door
bsf  STARTF, DOOR ;Ettställer dörrflaggan
call  End_int   ;Gå till End_int
goto  Clear_start  ;Gå till Clear_start

Closed_door
bcf STARTF, DOOR ;Nollställer dörrflaggan
return
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;--------Rutiner för inställning av tid-----------------------------------------------------------
Inc_time
movlw  0x05
addwf  TIME, 1  ;Öka tiden med fem minuter
goto  Test_4h   ;Gå till Test_4h

Dec_time
movlw  0x05
subwf  TIME, 1  ;Minska tideb med fem minuter
btfss  STATUS, C
call  Underflow  ;Anrop av subrutinen Underflow
call  Convert_time  ;Anrop av subrutinen för utskickning av tiden till

;displayer
call  End_int   ;Anrop av subrutinen End_int
goto  Wait_start  ;Gå till Wait_start

;---------Rutiner för tester av tiden-------------------------------------------------------------
Test_4h    ;Test om tiden är fyra timmar
movlw  0xf0
subwf  TIME, 0
btfss  STATUS, C
btfsc  STATUS, Z
call  Overflow  ;Anrop av subrutin för overflow
call  Convert_time  ;Anrop av subrutinen för utskickning av tiden till

;displayer
call  End_int   ;Anrop av subrutinen End_int
goto  Wait_start  ;Gå till Wait start

Nolltest_time   ;Test om tiden är 0
movf  TIME, 1
btfss  STATUS, Z
goto  Dec_time  ;Gå till Dec_time
call  End_int   ;Anrop av sbrutinen End_int
goto  Wait_start  ;Gå till Wait_start

;--------Rutiner för tidsgränser------------------------------------------------------------------
Overflow   ;Hantering av overflow
movlw  0xf0
movwf  TIME   ;Tiden sätts till 4 timmar
return

Underflow   ;Hantering av underflow
clrf  TIME   ;Tiden sätts till 0
return
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;--------Rutiner för inställning av programval------------------------------------------------
Inc_val
btfsc  VAL, 4   ;Kontroll om föregående program är "Heavy Duty"
goto  Over   ;Gå till Over
btfsc  VAL, 5   ;Kontroll om föregående program är "Eko"
goto  Over   ;Gå till Over
bcf  STATUS, C  ;Nollställ carrybiten
RLF  VAL, 1   ;Skifta vänster
goto  Ready_val  ;Gå till Ready_val

Over
movlw  0x01   ;Sätt programet till "Air Only"
movwf  VAL
goto  Ready_val  ;Gå till Ready_val

Dec_val
btfsc  VAL, 0   ;Kontroll om föregående program är "Air only"
goto  Under   ;Gå till Under
bcf  STATUS, C  ;Nollställ carrybiten
RRF  VAL, 1   ;Skifta höger
goto  Ready_val  ;Gå till Ready_val

Under
movlw  0x10   ;Sätt programmet till "Heavy duty"
movwf  VAL
goto  Ready_val  ;Gå till Ready_val

Ready_val
call  Send_choice  ;Anrop av subrutin för programval

btfsc  STARTF, FLAG ;Kontroll av startflaggan
call  Temp_check  ;Anrop av subrutin för kontroll av temperatur i
skåpet
call  End_int   ;Anrop av End_int
return
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;----------Rutiner för konvertering av tiden---------------------------------------------------
Convert_time
clrf  HOURS  ;Nollställning av räknaren för antal timmar
clrf  TEN_MIN  ;Nollställning av räknaren för antal 10-min

movf  TIME, 0  ;Kopierar TIME till registret MINUTES
movwf  MINUTES

Convert_h   ;Konvertering till timmar
bsf  STATUS, C

movlw  0x3c   ;Subtrahering med 60 min för räkning av timmar
subwf  MINUTES, 1

btfsc  STATUS, C  ;Kontroll om carryflaggan är 0
goto  Inc_h   ;Gå till Inc_h

addwf  MINUTES, 1  ;Addera till 60 minuter
goto  Convert_min  ;Gå till Convert_min

Inc_h
incf  HOURS  ;Öka antalet timmar med 1
goto  Convert_h  ;Gå till Convert_h

Convert_min   ;Konvertering till 10-tals minuter
bsf  STATUS, C

movlw  0x0a   ;Subtrahering av 10 min för räkning av
;tiotalsminuter

subwf  MINUTES, 1

btfsc STATUS, C  ;Kontroll om carryflaggan är 0
goto  Inc_ten   ;Gå till Inc_ten

addwf  MINUTES, 1  ;Addera till 10 minuter
goto  Send_time  ;Gå till Send_time

Inc_ten
incf  TEN_MIN  ;Öka antalet 10-minuter med 1
goto  Convert_min
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;---------Rutiner för utskickning av tiden till displayen-------------------------------------

;---------Rutin för utskickning av entalsminuter---------------------------------------------
Send_time
movf  MINUTES, 0  ;Flytta MINUTES till Port C
movwf  PORTC

movlw  0x0e   ;Aktivera displayen för entalsminuter
movwf  PORTE

movlw  0x0f   ;Avaktivera displayen för entalsminuter
movwf  PORTE

;---------Rutin för utskickning av tiotalsminuter---------------------------------------------
movf  TEN_MIN, 0  ;Flytta TEN_MIN till Port C
movwf  PORTC

movlw  0x0d   ;Aktivera displayen för tiotalsminuter
movwf  PORTE

movlw  0x0f   ;Avaktivera displayen för tiotalsminuter
movwf  PORTE

;--------Rutin för utskickning av timmar------------------------------------------------------
movf HOURS, 0  ;Flytta HOURS till Port C
movwf  PORTC

movlw  0x0b   ;Aktivera displayen ör timmar
movwf  PORTE

movlw  0x0f   ;Avaktivera displayen för timmar
movwf  PORTE

return
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;--------Rutin för val av program---------------------------------------------------------------
Send_choice
movf  VAL, 0   ;Flytta VAL till Port D
movwf  PORTD

;--------Rutin för inställning av temperatur vid olika program-----------------------------
movlw 0x01   ;"air only"
subwf  VAL, 0

btfsc STATUS, Z
goto  air_only

movlw  0x02   ;"super delicate"
subwf VAL, 0

btfsc STATUS, Z
goto  super_delicate

movlw 0x04   ;"delicate"
subwf  VAL, 0

btfsc STATUS, Z
goto  delicate

movlw 0x08   ;"normal"
subwf  VAL, 0

btfsc STATUS, Z
goto  normal

movlw 0x10   ;"heavy duty"
subwf  VAL, 0

btfsc STATUS, Z
goto  heavy_duty

movlw 0x20   ;"eko"
subwf  VAL, 0

btfsc STATUS, Z
goto  eko_prog

air_only
clrf  TEMPERATURE ;0 grader
return
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super_delicate
movlw  0x32   ;25 grader
movwf  TEMPERATURE
return

delicate
movlw 0x3c   ;30 grader
movwf TEMPERATURE
return

normal
movlw  0x46   ;35 grader
movwf TEMPERATURE
return

heavy_duty
movlw  0x50   ;40 grader
movwf TEMPERATURE
return

eko_prog
movlw 0x6e   ;55 grader
movwf TEMPERATURE
return

;------Rutin för kontroll av temperatur i skåpet----------------------------------------------
Temp_check
movlw  0x81   ;val av kanal 0 (AN0)
movwf  ADCON0

movlw 0xff
movwf  DELAY

Loop1
decfsz  DELAY,1  ;Fördröj avläsningen av temperaturen
goto  Loop1

bsf  ADCON0, 2  ;Starta omvandling

Test_go
btfsc  ADCON0, 2  ;Test om omvandlingen är klar
goto  Test_go

bsf STATUS, RP0
movf  ADRESL, 0  ;Flytta det omvandlade talet till CURRENT_TEMP
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bcf STATUS, RP0
movwf  CURRENT_TEMP

movlw  0x64
subwf CURRENT_TEMP,0 ;Subtrahera aktuell temperatur med 50 och lagra i

;W

btfsc STATUS, Z  ;Om aktuell temperatur = 50 stäng av elementet och
;låt fläkten gå. (Air_only)

goto  Dry

btfsc STATUS, C  ;Om aktuell temperatur > 50 stäng av elementet och
:låt fläkten gå. (Air only)

goto Dry

movf CURRENT_TEMP,0 ;Kopiera CURRENT_TEM till W
subwf  TEMPERATURE, 0 ;Subtrahera TEMPERATURE med

;CURRENT_TEMP och lagra i W

btfsc  STATUS, C  ;Kontroll om vald temperatur > aktuell temperatur
btfsc  STATUS, Z  ;Kontroll om vald temperatur = aktuell temperatur
goto  Stop   ;Gå till Stop
goto  Run   ;Gå till Run

Run
bsf  PORTB, 2  ;Starta elementet
return

Stop
bcf  PORTB, 2  ;Stanna elementet
return

Dry
btfsc  STARTF, DRYFLAG ;Kontroll av dryflaggan
return

bsf STARTF, DRYFLAG
movlw 0x01   ;Ändrar val till = "air only"
movwf VAL
call  Send_choice  ;Ställer in temperatur = 0 och tänder dioden för "Air
only"

movlw  0x1e   ;Om återstående tid > 30 minuter sätts tiden till 30
;minuter

subwf TIME,0
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btfss STATUS, C
goto Label

movlw  0x1e
movwf TIME

call Convert_time

Label
bcf PORTB,2  ;Stänger av elementet
return

;------Rutin för nollställning av avbrott-----------------------------------------------------
End_int
bcf  INTCON, RBIF
bsf  INTCON, GIE

return

;*******************************************************************

end
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