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Projektlab C 

 
A/D-omvandling,  RC232-kommunikation, I2C och PWM enligt eget val 

 
Syfte 
I denna projektlaboration skapas rutiner för att använda någon av de ovan uppräknade 
funktionerna  
 
Laborationsuppgifter: 
 
A/D 
 

1) Modifiera ditt slutliga program från projektlab A så att huvudprogrammet efter 
initialisering av LCD-displayen hamnar i en loop där en char-variabel räknas upp varje 
varv. (0..255 eller 0x00..0xff  varefter den automatiskt kommer att börja om från 0.) 
Lägg in en fördröjning på ca 200 ms i loopen. Infoga slutligen ett anrop som skriver ut 
det hexadecimala värdet av char-variabeln på LCD-dislayen varje varv. Studera 
nedanstående rutin och använd den därefter för utskriften. 

 
void Write_Hex( char b ) 
{ 
   if ( (b>>4) > 9 ) 
      WriteLCDData ( 'A'+ ( (b>>4)-10 )); 
   else 
      WriteLCDData ( '0'+ ( b>>4 )); 
   if ( (b&0x0f) > 9 ) 
      WriteLCDData ( 'A'+ ( (b&0x0f)-10 )); 
   else 
      WriteLCDData ( '0'+ ( b&0x0f )); 
} 

 
Utskriften skall ske på ett fast ställe på displayen. (Använd cursor-adressering.) 

 
 
2) (Frivillig uppgift.) Byt ut Write_Hex-rutinen mot en rutin som skriver ut det decimala 

värdet av en char (byte) på LCD-displayen.  
 Tips:  Heltalsdivision och modulus gör det enkelt att separera siffrorna. Exempelvis ger 

h=b/100 hundratalssiffran h. Denna kan sedan enkelt skrivas ut genom att anropa 
WriteLCDData('0'+h);  

 Resterande del av talet fås som b%100 => 0..99 
 Tiotalssiffran fås sedan genom att detta tal heltalsdelas med 10 osv 
 
 
3) Studera databladet för A/D-omvandlaren i 16F873/F876. 
 Sätt samman konfigurationsord för ADCON0- och ADCON1-registerna och skriv 

därefter en rutin:  void ADinit(); 
som initialiserar A/D-omvandlaren. och ställer in den för omvandling av kanal 0. 
Observera att den digitala delen av PORTA måste bestå av ingångar dvs ettor i TRISA. 
 
Skriv därefter en rutin: char ADread(); 
som startar en omvandling, väntar tills den är klar samt returnerar resultatet 
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4) Modifiera ditt huvudprogram ovan så att char-variabeln tilldelas det returnerade värdet 

av  ADread() i stället för att räknas upp 
 
 
RS232-kommunikation 
 
1) Studera databladet för USART-modulen hos 16F873/876. Sätt därefter samman 

TXSTA, RCSTA och SPBRG-orden.  Skriv samman detta till en initialiseringsrutin för 
den seriella komunikationen.  9600baud, 8 databitar skall användas. 

 
Genom att kolla biten TXIF kan man testa om det är möjligt att skriva till sändardelen 
av USART:en. Skriv en rutin: SerSend( char b )  som väntar tills det är möjligt att 
skicka iväg char-värdet b i den seriella förbindelsen. 

 
Genom att kolla biten RCIF kan man undersöka om något mottaget tecken finns att läsa. 
Denna bit nollställes automatiskt då RCREG läses. Skriv en rutin: char  SerRec( )  som 
väntar tills ett tecken kan returneras. 

    
Ett tips från praktisk erfarenhet är att det kan vara klokt att kolla OERR-biten. Om man 
inte hinner läsa tecknen i den ordning de kommer in så låser sig mottagningen annars. 
Följande kod i början på läsningsrutinen råder bot  på detta: (den behövs dock 
knappast på labben) 

   if (OERR){ 
      CREN = 0; 
      CREN = 1; 
   } 

  
Med hjälp av SerSend-rutinen kan nu det A/D-omvandlade värdet skickas ut på RS232-
förbindelsen. Avsluta dock varje sändning med att skicka ASCII-tecknen <CR> , 0x0d 
och <LF>, 0x0a. 
 
Anslut den seriella förbindelsen till datorns serieport. Starta terminalprogrammet Hyper 
Terminal och kontrollera att värdena överförs. Studera gärna även överföringen med 
oscilloskop. 
 

2) Avslutningsvis kan man vända på kommunikationen så att tangenttryckningar på PC-
tangentbordet avläses av PIC-processorn via RS232 och skrivs ut på LCD-displayen. 
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I2C 
 
1) Studera databladet för den I2C-minneskrets du har på kortet. Konfigurera därefter TRIS-

registerna i ditt LCD-program från projektlab A så att du kan använda både LCD-
displayen och I2C. Hur hanteras TRIS-bitarna för data och klocka vid I2C ? 

 
2) Skriv följande funktioner: 
  void i2cstart( void ) 
   Sätter data och tris rätt och genererar ett  ”start condition” 
  void  i2cstop( void) 
   Genererar ett ”stop condition” 
  void i2cgenack( void ) 
   Genererar en ACK-puls 
  void  i2cnoack( void) 
   Genererar en ack-cykel utan ACK-puls 
  char  i2cgetack( void) 
   Genrerar klockpulsen och känner av om mottagare genererar ACK 
  void  i2ctxbyte( char b ) 
   Skickar byten b via i2c 
  char  i2crxbyte( void ) 
   Tar emot en byte via i2c 
 
 
3) Använd rutiner ovan för att skriva in ett av gruppmedlemmarnas namn på en vald adress i 

minnet. Läs därefter tillbaka namnet och skriv ut det på LCD-displayen. 
 
 
PWM 
 
1) Skriv rutiner för att låta en parameter styra en PWM-utgång. Låt därefter A/D-ingången 

eller att värde som räknas upp med tidsfördröjning styra PWM-signalen och studera den 
på oscilloskop. 
 

 


