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El microbot PIC8

SENTITS ARTIFICIALS: EL MICROBOT PIC8
Sistema basat en el microcontrolador PIC16F894

RESUM
El microbot PIC8 és un robot rastrejador de petites
dimensions.

El

seu

funcionament

es

basa

en

el

microcontrolador PIC16F84 i els seus moviments depenen
únicament del que veuen els seus sensors.
A mes compta amb una estació de càrrega solar que
permet carregar-ne la bateria d’una manera neta i eficient.
El mateix algoritme de funcionament aplicat amb altres
sistemes podria ser de gran utilitat
A mes el microbot disposa d’ un display LCD que indica el
seu mode de funcionament, aquest mode es selecciona
amb uns interruptors.

ABSTRACT
PIC8 is a small tracker microbot. PIC16F84 is the
microcontroller witch controls all processes, depending on
the sensorial system signals.
It have a solar charging station witch can charge the
microbot battery fairly and efficiently.
The microbot’s algorithm applied to other systems could
be very interesting.
A LCD display shows the function that the microbot is
executing, this function is selected with several switches.
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INTRODUCCIÓ
“..........miro per tu , veig la llum per tu, els obstacles de camí , el camí mateix, ....,
penso per tu, deixa’t portar i gaudeix de la teva obra. Mana’m , on vols anar ? Que
vols que faci per tu ?......... “
(MICROBOT PIC8, 2006)
Malgrat la limitació de mitjans de que hem disposat, hem volgut fer una aproximació al món
dels micro-robots rastrejadors , capaços de moure’s el més autònomament possible , com si
de veritat disposessin de sentits, tot pensant en aplicacions que puguin fer canviar en el futur
tant el món industrial, com domèstic o científic.
Hem pensat també en utilitzar una font d’energia que representi millor un futur on l’home no
sols visqui millor perquè la tècnica i la ciència ens resolen els problemes i ens permeten una
millor qualitat de vida, sinó que ho fem en un planeta verd i net. Aquesta energia, donades
les característiques del projecte no podia ser altra que la solar, donada per una estació de
càrrega independent al microbot degut a les seves dimensions.
El treball es centra bàsicament en el disseny i construcció del sistema :
-

Nivell físic (estructura, distribució dels elements, sistema d’energia,... etc)

-

Nivell de reacció (sensors)

-

Programació i control del microprocessador PIC16F84

Pensant en la utilitzat social del sistema , es proposen un seguit de possibles camps
d’aplicació d’un sistema derivat d’aquest , que tant de bo algun dia fos possible aprofitar.
Evidentment, que el nostre petit robot podria tenir més funcions “sensorials” disponibles :
podria detectar vibracions, sons, i fins i tot tenir olfacte o sentit de la orientació, però
evidentment el temps de que disposàvem no permetia arribar més lluny del que hem arribat.
La part més extensa és la pràctica i s’ha realitzat integra. La realització del treball ha seguit
un procés tecnològic concretat en :
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1. Determinar necessitats a resoldre per mitjà d’alguna solució tecnològica, i que
han concretat els objectius : seguiment de línies contínues, evitació d’obstacles,
seguiment de la llum o evitació de al llum. S’han descartat altres funcions
únicament pel temps disponible.
2. Recerca d’informació sobre les temàtiques implicades : robòtica, propulsió
electromotriu, energia solar fotovoltaica, sensors, microcontroladors, electrònica
digital i de potència.
3. Disseny bàsic del sistema : estructura, sistema de tracció , sistema d’energia,
sensors, control. Esquematització i càlculs.
4. Recerca d’informació del productes comercials que reuneixen les característiques
requerides. Tria entre les diferents dels més adients.
5. Muntatge del sistema: elaboració dels circuits impresos, reductors, estructura,
suports...
6. Elaboració del programa, assemblatge i programació del microcontrolador. Amb
un estudi previ de manuals de programació.
7. Fase de proves i correcció del programa.
8. Divulgació del projecte: disseny del microbot amb el 3DS MAX i elaboració de la
memòria.

3

El microbot PIC8

1. EL MICROBOT PIC8
Les petites dimensions i la poca potència fan del PIC8 un robot de caire experimental.
De les seves funcions no se’n treu cap profit, però la seva metodologia aplicada a altres
mòbils podria ser útil, com ara a robots industrials que transportessin càrregues d’un lloc a
un altre seguin una línia al terra.
Dins de la família dels robots, es troba dins el grup dels microbots rastrejadors.
Microbots rastrejadors són tots aquells robots de dimensions reduïdes que van per terra,
seguint o rastrejant alguna línia o alguna senyal.
Compleix els 3 primers nivells de la TorreBot: nivell físic, de reacció i de control.
La TorreBot o Torre de Bot és una classificació dels robots que fa la empresa Microbótica,
pionera a Espanya en aquest camp. Aquesta classificació té sis nivells com mostra la figura
1.

Fig. 1 TorreBot

El següent nivell (intel·ligència ) ja no el compleix perquè no és capaç de prendre decisions
pròpies i executar-les.
El PIC8 es mou gràcies a les dues rodes motrius de la part posterior del microbot i la
roda davantera és lliure. Això li permet desplaçar-se en qualsevol direcció en qualsevol
moment, fins i tot realitzar girs de 360º sobre el seu eix.
El nivell de control d’aquest microbot li permet seguir línies, evitar obstacles i evitar la llum o
dirigir-s’hi.
El seu moviment depèn únicament del que “vegin” els seus sensors.
La senyal dels sensors és digitalitzada i enviada a l’entrada del microcontrolador PIC16F84A.
El microcontrolador processa aquestes dades i les envia a un controlador de motors, el driver
L293B. El mateix driver actua com a etapa de potència per als motors de 12V.
Un algoritme de programació que contempli les tres funcions al mateix temps i amb la
mateixa preferència és impossible de trobar, per tant el PIC8 només pot executar una de les
seves funcions al mateix temps.
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En els següents apartats, es detallen els tres nivells que compleix el microbot, així
com la seva construcció, el seu funcionament, la seva circuiteria i la seva programació.

NIVELL FÍSIC
Aquest nivell està format per tots aquells elements que donen forma al microbot i fan
que sigui capaç de desplaçar-se. Aquests elements són l’ estructura física i les unitats
motores.

1.1. Estructura del PIC8
Al mercat hi ha estructures disponibles per a la construcció de microbots, però pel
seu alt preu, he optat per construir-la amb alumini.
La base del microbot és d’alumini de 2mm de gruix amb aquesta planta.

Fig. 1-1 Planta de la base del PIC8

1.2. Motors i reductors
Cada una de les rodes motrius del microbot està connectada a un motor de corrent
contínua a través d’un sistema reductor.
La velocitat del motor és molt alta, de 7142 rpm i el seu parell molt baix.
Per reduir la velocitat i augmentar el parell, cosa que permet arrossegar el pes del robot, he
utilitzat un parell de reductors de la casa CEBEK amb una relació de transmissió de125:1.

i=

125
1 50 50
· 50 =
·
·
1
10 10 10
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Fig. 1-2 Reductor i sistema de transmissió del PIC8

Cada engranatge té dues rodes dentades, una de 50 dents i una de 10 dents.
Les rodes de color vermell giren solidaries a l’eix al qual es troben muntades i les de color
blanc giren lliurement sobre l’eix.
Característiques tècniques del motor
Tensió mínima:
6V
Tensió màxima:
13,8V
Tensió nominal:
12V
Intensitat en buit:
120mA
Intensitat en plena càrrega:
3A
Velocitat:
4.000 / 14.000 rpm.

1.3. Rodes
Les rodes de tracció giren independentment la una de l’altra ja que cada una té un
motor i un sistema de reducció.
A l’eix de cada roda, entre el sistema reductor i la roda, hi ha un coixinet fixat a la base
d’alumini amb un suport de metacrilat, perquè el pes del microbot es pugui transmetre a les
rodes sense fregar l’eix.
El seu diàmetre és de 50 mm i la seva velocitat és de 57 rpm, per tant el microbot avança a
una velocitat de 14,92 cm/s.

v = 57 · 50π = 8953 mm / min = 14,92 cm / s
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La roda de davant, és lliure (roda boja) i pot anar cap a qualsevol direcció. La seva funció és
sostenir i acompanyar la part davantera del microbot.

1.4. Mobilitat
Aquesta disposició de les rodes permet avançar endavant, endarrere, realitzar girs a
la dreta i a l’esquerra i girs de 360º sobre si mateix.
Maniobra
Gir a la dreta
Gir a l’esquerra
Avançament endavant
Avançament endarrere
Gir de 360º a la dreta
Gir de 360º a l’esquerra
*Pol. directa Æ gir endavant

Motor dret
Sense corrent
Pol. directa
Pol. directa
Pol. inversa
Pol. inversa
Pol. directa

Motor esquerra
Pol. directa
Sense corrent
Pol. directa
Pol. inversa
Pol. directa
Pol. inversa

*Pol. inversa Æ gir endarrere

Més endavant s’utilitzarà aquesta taula per al control amb el drivers.

NIVELL DE REACCIÓ
Aquest nivell està format pels sistemes electrònics i sensorials bàsics per al seu
control. El control del PIC8 depèn únicament dels sensors, connectats al microprocessador
com a dispositius d’ entrada.

2. SISTEMES SENSORIALS: ELS SENSORS
Els sensors (del llatí “sensus” que vol dir sentit) són dispositius electrònics receptors
d’ excitacions físiques externes; aquestes excitacions externes, bé donades per un emissor
o per l’ entorn físic, són traduïdes en el sensor en variacions de corrent elèctric. En el cas
dels sensors analògics, aquestes variacions poden prendre gairebé infinit valors i en el cas
dels sensors digitals, només prenen el valor de dos estats lògics (alt i baix).
El PIC8 fa servir sensors analògics, i s’ha de valer d’aquestes senyals per al seu control ja
que els sensors són les úniques unitats d’entrada.
Més endavant es detalla el pas de senyal analògica a digital per poder ser processada pel
microcontrolador.
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2.2 Detecció de llum
Una de les funcions del PIC8 és dirigir-se cap a la llum o allunyar-se’n. Per fer-ho, el
microbot es val de la senyal que li proporcionen les dues LDR que té situades al frontal.
Les LDR (Light Depending Resistor) o resistència dependent de la llum, com el seu propi
nom indica, són resistències que varien el seu valor en funció de la llum que caigui sobre
aquestes, seguint aquesta relació: mentre que la llum que cau en una LDR disminueix, la
resistència d’aquesta augmenta i a la inversa.
Com que el microbot només necessita saber en quin costat li cau més llum, n’hi ha prou en
definir un nivell lògic per a cada costat: si hi ha més llum a la dreta, la sortida val “0” (0v), i si
hi ha més llum a l’esquerra, la sortida val “1”(+5v).

Fig. 2-1 El PIC8 només sap si té la llum a la seva dreta o a la seva esquerra.

El circuit, és bàsicament un amplificador operacional configurat com a comparador.
A cada una de les entrades de l’ amplificador operacional LM358N s’ hi aplica la sortida del
divisor de tensió format per la resistència de 4k7 i la LDR.

Fig. 2-2 Esquema elèctric del discriminador de llum.

L’amplificador operacional, compara les tensions aplicades a les entrades.
Quan la LDR1 rep més llum (menor resistència) que la LDR2, la tensió aplicada a l’ entrada
negativa és major que la tensió aplicada a l’entrada positiva, donant, per tant, un nivell lògic
baix a la sortida. Contràriament quan la LDR2 rep més llum que la LDR1, a la sortida hi ha
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un nivell lògic alt, ja que la tensió aplicada a l’entrada positiva és major que la aplicada a
l’entrada negativa.

LDR1 (Dreta)

LDR2 (Esquerra)

Sortida (LDR)

Més llum
Menys llum

Menys llum
Més llum

0
1

Entrada
al
microcontrolador
LDR/RB4
1
0

L’entrada al microcontrolador és inversa a la sortida de l’amplificador operacional, ja que,
com es veurà més endavant, totes les senyals, abans de ser aplicades a l’entrada del
microcontrolador, passen per un inversor- disparador Trigger Schmitt.

2.3 Detecció d’objectes pròxims
La funció més interessant del PIC8 és la de evitar obstacles. En aquest cas els
sensors són més complexes, ja que cada un dels dos que té, consta d’una unitat emissora i
una unitat receptora.
El mètode utilitzat per detectar un objecte pròxim és el següent:
Un emissor emet llum infraroja constantment, si un objecte es troba en la zona il·luminada,
l’objecte reflecteix la radiació infraroja i és captada pel receptor.
Si no hi ha cap objecte pròxim a l’ emissor, el receptor no rep cap radiació, ja que aquesta no
és reflectida enlloc.
L’emissor d’infrarojos és un fotodíode amb les mateixes característiques que un led normal i
el receptor és un fototransistor.

Fig. 2-3 Unitats emissora i receptora.

La radiació infraroja no és perceptible per a l’ull humà perquè, com el seu nom indica, té una
freqüència inferior a la del vermell.
Per poder esquivar un obstacle, el PIC8 necessita saber on es troba respecte la seva
posició.
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Si només rep radiació infraroja el fototransistor esquerra es que l’objecte es troba a la seva
esquerra, si la reben els dos fototransistors, es que l’objecte es troba al davant i si només la
rep el fototransistor esquerra es que l’ objecte es troba a la seva esquerra.

Fig. 2-4 El PIC8 sap si té l’objecte a la seva esquerra, al seu davant o a la seva dreta.

Els de la pàgina següent són els circuits de detecció d’objectes pròxims del microbot.
Cada circuit és un canal de detecció (dret i esquerre) i comprèn la unitat receptora i la
emissora.
El cor del circuit és un generador - descodificador de tons: el circuit integrat LM567. Per la
sortida del generador surt una ràfega de senyals que són amplificats pel transistor 2N2222 i
emeses pel fotodíode.
El fototransistor està connectat a l’entrada del descodificador. Si per aquesta entrada entra la
mateixa ràfega de senyals que surt per la sortida, el pin 8 passa a nivell lògic alt. Dit d’una
altra manera; quan el fototransistor rep la senyal (que ha rebotat en un objecte) del
fotodíode, s’ activa el pin 8 del circuit integrat.
Al pin 8 s’ hi troba connectada la base del transistor BC558B a través d’una resistència de
base, i al col·lector d’aquest, un optoacoblador, que passa a conduir quan el pin 8 està a
nivell lògic alt.

10

El microbot PIC8

Fig. 2-5 Esquema elèctric del detector infraroig de proximitat dret.

Fig. 2-6 Esquema elèctric del detector infraroig de proximitat esquerre.
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Posició
l’objecte

de IRE
(Esquerra)

A la dreta
A l’esquerra
Al davant
Cap objecte

1
0
0
1

IRD
(Dreta)
0
1
0
1

Entrada
al
microcontrolador
IRE / RB2
0
1
1
0

Entrada al
microcontrolador
IRD / RB6
1
0
1
0

Cal observar que les entrades al microcontrolador són inverses a les sortides dels circuits
detectors degut al seu pas pels inversors - disparadors Trigger Schmitt, que en conformen
una senyal perfectament digital.

2.4 Detecció de línies negres
Per detectar la línia negre sobre el fons blanc, el microbot es val de la senyal que li
proporcionen dos sensors òptics.
El sensor òptic emet una radiació contínua infraroja, si el feix de llum cau sobre una
superfície negra, la radiació és absorbida i per tant no es reflexa. Però si el feix de llum cau
sobre una superfície blanca, aquest és reflectit i rebut pel fototransistor del mateix sensor.
Mitjançant dos sensors d’aquestes característiques, el microbot pot saber si ha sortit per la
dreta o per la esquerra del marge de la línia.
El CNY70 es un sensor òptic reflexiu amb sortida a transistor.
Dins la seva carcassa, l’emissor i el receptor estan col·locats cap a la mateixa direcció per
detectar el feix de llum infraroja reflectida.
L’emissor és un LED infraroig (la longitud d’ona de la llum és de 950 nm) i el receptor un
fototransistor.
La distància de l’objecte reflectant, ha d’estar compresa entre 2 i 10 mm.
La corrent directa del LED emissor és de 50mA i la corrent de col·lector també és de 50mA.

Fig. 2-7 Sensor òptic CNY70, fabricat per Vishay Telefunken Semiconductors
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Quan el sensor detecta color blanc, el fototransistor es satura i condueix, per tant entra un
nivell lògic baix a l’entrada del inversor i conseqüentment tenim un nivell lògic alt a la seva
sortida.
Quan el sensor detecta color negre, el fototransistor deixa de conduir i per tant hi ha un nivell
lògic baix a la sortida del inversor.

Fig. 2-8 Connexió dels CNY70 al PIC a través del Schmitt Trigger 40106

Amb la utilització de dos sensors es pot trobar un algoritme de programació tal que el
microbot rastregi un marge de la línia.
Sensor Dret

Sensor Esquerra

blanc
negre
negre
blanc

negre
negre
blanc
blanc

Entrada al
microcontrolador
CNYD/RB5
1
0
0
1

Entrada al
microcontrolador
CNYE/RB3
0
0
1
1

NIVELL DE CONTROL
Aquest nivell inclou els circuits que relacionen les sortides dels sensors amb les
unitats motores.
El sistema de control del microbot és de llaç obert i té com a úniques variables d’entrada les
senyals dels sensors.
Del processament de les variables d’entrada i les senyals de sortida se’n encarrega un
microcontrolador PIC16F84, que el podríem considerar com el cervell del microbot.

3. HARDWARE
El hardware és el conjunt de dispositius físics que fan possible el desenvolupament
d’un programa gràcies al tractament que fan aquests de la corrent elèctrica. El PIC16F84
com tots els microcontroladors, en fa un tractament digital.
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El tractament digital de la corrent es fa a partir de dos nivells lògics:
Nivell lògic alt (5Vcc) i nivell lògic baix (0V). A partir d’aquests dos nivells, es poden efectuar
operacions lògiques amb més o menys complexitat.
El microcontrolador del PIC8 realitza un seguit d’operacions lògiques amb les variables
d’entrada (senyal dels sensors) i aplica el resultat als motors per tal de controlar el moviment
del microbot.
La senyal dels sensors és digitalitza per poder ser aplicada a les entrades del PIC16F84 i
aquest realitza un seguit d’operacions regides per un programa (software). Les sortides del
microcontrolador estan connectades a un controlador de motors (motor driver), el qual
controla el moviment dels motors.

Fig. 3-1 Diagrama de blocs del microbot

3.1 Conformació de nivells digitals (digitalització d’entrades)
Encara que les sortides dels circuits dels sensors siguin de 0 o 5V, el
microcontrolador, per funcionar correctament necessita una senyal perfectament digital

Fig. 3-2 Comparació de la tensió sortint dels sensors amb la entrant al microcontrolador

Per fer conformar la sortida dels sensors he utilitzat portes inversores Trigger Schmitt:
CD40106BM. Connectats tal com mostra la figura 3-4
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Fig. 3-3 CD40106BM i els seus valors de tensió.

El CD40106BM és un circuit integrat CMOS encapsulat en un DIL de 14 pins. En el mateix
xip hi ha sis portes inversores Trigger Schmitt.
Quan a l’entrada d’una porta inversora hi ha més del 90% (4,5V) de la tensió d’alimentació
(5V), a la sortida hi ha un nivell lògic baix i si la tensió d’entrada no arriba als 4,5V a la
sortida hi ha un nivell lògic alt:
Entrada

Sortida

0V - 4,5V
4,5V - 5V

5V
0V

Fig. 3-4 Conformació de nivells digitals amb el CD40106BM.
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3.2 Microcontrolador PIC16F84
Un microcontrolador és un circuit integrat programable que conté tots els elements
necessaris per al control d’un procés determinat, com el control d’ un teclat d’un ordinador,
una impressora o un sistema d’alarma. Un muntatge amb un microprocessador té molts pocs
components perifèrics, cosa que permet reduir notablement les dimensions d’aquest.
Els microcontroladors PIC (Peripheral Interface Controller), gràcies a la seva fiabilitat i baix
preu, s’han convertit en els microcontroladors més utilitzats pel disseny de projectes senzills.
El PIC16F84A és un dels més coneguts i del que se’n troba més informació per això és el
que he fet servir per controlar el microbot.
El PIC16F84 està encapsulat en un DIL de 18 pins tal i com mostra la figura 3-5

Fig. 3-5 Encapsulat del PIC16F84 fabricat per Microchip Technology Inc.

3.2.1 Alimentació del PIC16F84
Tal i com tots els circuits del microbot (apart del controlador dels motors), el
microprocessador s’alimenta a 5V aplicats entre els pins Vdd i Vss que són, respectivament
la alimentació i la massa del xip.
La tensió prové de la font d’ alimentació, que mitjançant un 7805, obté els 5V a partir dels
12V que dóna la bateria.

3.2.2 Ports d’entrada i sortida
El microcontrolador es comunica amb el món exterior a través dels ports.
Aquests estan constituïts per línies digitals de entrada i sortida que treballen a 0 i 5V.
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Els ports es poden configurar com a entrades (per rebre dades) o com a sortides
(per controlar dispositius externs).
El PIC16F84 té dos ports:
-

El Port A, amb 5 línies (pins RA0 a RA4).

-

El port B, amb 8 línies (pins RB0 a RB7).

Fig. 3-6 PIC16F84

3.2.3 Oscil·lador
Qualsevol microprocessador necessita un circuit o component que li doni la
freqüència de treball, aquest circuit és l’oscil·lador o rellotge.
Aquest circuit genera una ona quadrada d’alta freqüència que s’ utilitza per sincronitzar totes
les operacions del sistema. El PIC16F84 té els elements d’aquest circuit oscil·lador integrats i
només necessita un cristall de quars i dos condensadors com a components perifèrics.
El cristall de quars és un oscil·lador amb un encapsulat metàl·lic que dóna una freqüència de
rellotge molt estable produïda per la vibració del quars al passar-hi una corrent.
El cristall de quars va connectat als pins OSC1 i OSC2 acompanyat d’un parell de
condensadors de 22 pF tal com mostra la figura 3-7

Fig. 3-7 Connexió del cristall de quars al PIC16F84.

El microcontrolador PIC16F84 (-04) del PIC8 treballa a una freqüència de 4Mhz.
Cada cicle màquina equival a 4 cicles de rellotge.

Fig. 3-8 Senyal quadrada generada per l’oscil·lador.
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El temps que tarda el microcontrolador a executar una instrucció ve donat per aquesta
expressió:

t=4

1
cm
f

On cm són els cicles màquina que necessita una instrucció per exectuar-se.

Totes les instruccions s’executen en un cicle màquina menys les de salt, que en necessiten
dos.
Així la instrucció “btfsc “que s’executa en un cicle màquina tarda:

t=4

1
1 = 1µs
4Mhz

I la instrucció de salt “goto” que s’executa en dos cicles màquina tarda:

t=4

1
2 = 2 µs
4Mhz

3.2.4 Característiques del PIC16F84
•

L’arquitectura del CPU és del tipus Harvard; té dues memòries independents:
-Memòria de dades: RAM (Random Acces Memory) de 68 bytes.
EEPROM (Electrical Erasable Read Only Memory)
de 64 bytes
-Memòria de programa: Flash de1024 posicions.

•

El processador està segmentat i és de tipus RISC; en el moment que executa una
instrucció, també busca el codi de la següent, això li permet executar la majoria
d’instruccions en un cicle màquina.

•

El format de les instruccions és ortogonal; pot utilitzar qualsevol element físic com a
font o destí.

•

L’arquitectura està basada en els bancs de registres.

•

El set d’ instruccions és de 35 instruccions d’una sola paraula.

•

Velocitat d’operació fins a 20Mhz el PIC16F84-20.

•

Les interrupcions poden ser habilitades i desactivades independentment per software.
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3.2.5 Característiques elèctriques
Característica
Tensió d’alimentació
Corrent d’alimentació
Consum a standby
Tensió d’entrada a nivell baix:
Ports I/0
-Buffer TTL
-Buffer Trigger Scmitt
Tensió d’entrada a nivell alt:
Ports I/0
-Buffer TTL
-Buffer Trigger Scmitt
Corrent d’entrada a nivell baix:
Ports I/0
Tensió de sortida a nivell baix:
Ports I/0
Tensió de sortida a nivell alt:
Ports I/0
Memòria Flash:
Temps de cicle d’escriptura

Min.

Típic.

Màx.

Unitat

4,0
--

-1.83
1,0

5,5
4,5
14

V
mA
uA

Vss
Vss

---

0,8
0,2 Vdd

V
V

2,0
0,8 Vdd

---

0,8 Vdd
0,8 Vdd

V
V

--

--

+-1

uA

--

--

0,6

V

Vdd - 0,7

--

--

V

--

4

8

ms

3.2.6 Arquitectura interna
-Memòria de programa (Flash ROM) : té 1024 posicions i conté les instruccions que
controlen el desenvolupament del programa. És del tipus no volàtil, és a dir, el contingut no s’
esborra encara que se’n desconnecti l’ alimentació. El contingut d’aquesta memòria ha de
ser gravat amb un programador o un altre equip físic i el microcontrolador només la pot llegir.
-Memòria de dades RAM: té 68 posicions i està destinada a guardar-hi variables i
dades utilitzades pel programa. És de tipus volàtil, és a dir que el contingut s’esborra quan
se’n desconnecta l’alimentació.
-Memòria de dades EEPROM: té 64 posicions i només s’ hi pot escriure en el procés
de gravació del PIC. És del tipus no volàtil i normalment s’ utilitza per guardar-hi constants.
-El contador de programa (PC): és un registre intern que dóna la direcció de la
següent instrucció a executar del programa de control.
-Registre de treball: és el registre principal i es fa servir a la majoria d’instruccions.
La unitat aritmeticològica (ALU), per realitzar una operació obté els bytes del registre de
treball i de qualsevol altre registre.
-Registre d’ estat (STATUS): El bits d’aquest registre indiquen l’estat de la última
operació realitzada per la ALU.
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Fig. 3-9 Arquitectura del PIC16F84

3.2.7 Perifèria del microcontrolador: CPU del microbot
La funció del CPU és controlar el microbot, i el cor d’ aquesta unitat és el
microcontrolador PIC16F84.
Les sortides del Schmitt Trigger 40106 (senyal dels sensors digitalitzada i invertida) estan
connectades al PORTB (entrades) del PIC amb un bus de 10 cables.
El bus de sortida està connectat al controlador dels motors. L’estat de les línies d’aquest bus
el dóna el PORTA (sortides) del PIC.
La resistència R2 és de protecció pel reset. La R3,R4 i R5 són resistències de pull-up. El
condensador C1 filtra possibles pics de tensió i C2 i C3 són per generar la senyal de rellotge
juntament amb X1. El polsador SW1 és el reset i reinicia el programa quan es prem.
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Fig. 3-10 Connexió del PIC16F84 amb els perifèrics: CPU

Els bits 1f i 0f són els que donen el mode de treball del PIC8 i aquests es posen a 0 o a 1
amb els interruptors laterals del microbot.
Bit 1f
0
0
1
1

Fig. 3-11 Interruptors de funció

Bit 0f
0
1
0
1

Funció
Seguir línies
Evitar obstacles
Seguir la llum
Evitar la llum

(l’interruptor dret dóna el bit 0f i l’esquerra el 1f)

Els bits 1lc i 0lc adopten el mateix valor que els bits 1f i 0f respectivament. Aquests bits
controlen el programa de la pantalla LCD per fer-hi aparèixer el mode de treball.

3.3 Controlador de motors L293B (motor driver)
Les sortides del PIC16F84 no poden subministrar la intensitat necessària per fer
funcionar els motors. La intensitat màxima que pot subministrar el microcontrolador és de
25mA a 5V i els motors treballen a una intensitat de 200mA a 12V. Per tant, caldrà que la
senyal passi per una etapa de potència, és a dir, que la senyal sortint del microcontrolador
sigui amplificada per poder ser aplicada als motors. A més caldrà que el motor pugui girar
endavant i endarrere.
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El controlador L293B a part de poder subministrar fins a 1A a 12V també pot invertir el sentit
de gir del motor segons el valor de les seves entrades.
Entrades
Vinh
1
1
1
0

Motor
C
1
0
=D
X

D
0
1
=C
X

Gira endarrere
Gira endavant
Paro ràpid
Motor lliure

El L293B és un driver de quatre canals capaç de proporcionar una corrent de fins a 1A per
canal. Cada canal està controlat per una entrada (input).
Per controlar un motor calen dos canals com
es mostra a la figura 3-12

Fig. 3-12 Connexió i encapsulat del driver L293B

El driver està encapsulat en un dip. de 16 pins.
Fins a intensitats de 500mA no cal que sigui refrigerat per cap aleta exterior però com que el
motor en càrrega pot demanar intensitats de 1A, és millor que ho sigui.

Fig. 3-13 Aleta refrigeradora
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Fig. 3-14 Esquema de la connexió del driver.

Les línies del bus d’ entrada estan connectades a les sortides (PORTA) del microcontrolador.
Cada línia està doblada, això és això per facilitar el disseny dels circuits impresos.

Direcció
Endavant
Endarrere
Dreta 360º
Esquerra 360º
Dreta
Esquerra

Línia del bus
9 i 10
7i8
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0

5i6
1
1
1
1
0
1

3i4
1
0
0
1
0
1

4. PERIFÈRICS
Els components perifèrics són aquells que no realitzen cap operació de
control. Són components amb la finalitat de complementar els elements de control,
com ara visualitzar-ne l’estat o alimentar-los.
4.1 Display LCD
A la part posterior del microbot hi ha un display LCD en el que s’hi visualitza la funció
que està realitzant el microbot.
Una pantalla LCD (Liquid Crystal Display) pot mostrar qualsevol caràcter alfanumèric,
normalment de 5x7 punts. La pantalla del microbot té dues files de 16 caràcters cada una.
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És compatible amb el model més conegut (HD44780) i per controlar-lo es fan servir els
mateixos processos.
El display té una zona a la memòria on s’ emmagatzemen els caràcters a visualitzar i s’
anomena DDRAM (Data Display Random Acces Memory).
La DDRAM té una capacitat de 80 bytes, 32 dels quals apareixeran a la pantalla.
A una altra zona de memòria, s’hi emmagatzemen tots els caràcters que el display pot
visualitzar, aquesta memòria s’anomena CGROM (Character Generator Read Only Memory)
i la seva capacitat és de 200 bytes.

Vss
Vdd
Vlc
RS
R/W
E
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7

GND
+5V
Contrast
Selecció del registre
Read / write
Enable
Línia de dades 0
Línia de dades 1
Línia de dades 2
Línia de dades 3
Línia de dades 4
Línia de dades 5
Línia de dades 6
Línia de dades 7

Fig. 4-1 Taula de pins i esquema del display.

Per visualitzar un missatge al display cal un microprocessador que generi els bits
corresponents del missatge gravat a la seva memòria i que els enviï al display per la línia de
dades amb els retards corresponents.
El microprocessador que he utilitzat és un PIC16F84 com el del CPU del microbot.
Les línies 1lc i 0lc van connectades al CPU i donen al PIC la funció que està realitzant el
microbot (tenen el mateix estat que els bits 1f i 0f). Segons aquests bits visualitzarà:
Bit 1lc
0

Bit 0lc
0

0

1

1

0

1

1

Missatge
--PIC8-- Mode:
Seguir Línies
--PIC8-- Mode:
Evitar Obstacles
--PIC8-- Mode:
Seguir la Llum
--PIC8-- Mode:
Evitar la Llum
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Fig. 4-2 Connexió del PIC16F84 al display LCD

Les dades a visualitzar es poden enviar en paraules 4 o de 8 bits segons sigui configurat el
display, jo ho he fet amb 4 bits. Aquests quatre bits són les línies RB4 – RB7. Per enviar un
byte (8 bits) ho fa enviant primer el nibble baix (bits 0 -3) i després el nibble alt (bits 4 -7).
Amb el potenciòmetre de 10k es regula el contrast de la pantalla.

4.2 Alimentació
Els motors del microbot treballen a una tensió nominal de 12V, però tots els circuits
de control ho fan a 5V.
Davant d’aquest problema vaig optar per alimentar els motors del microbot des d’una petita
bateria i per alimentar els altres circuits ho faria reduint la tensió a 5V amb un regulador de
tensió LM7805. Aquest regulador dona sempre a la seva sortida una tensió de 5V quan a la
seva entrada n’hi ha una de 7 a 50V. Aquest regulador, dissipat amb una petita aleta
refrigeradora és capaç de suportar una intensitat d’1A.
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Fig. 4-3 Esquema de la font d’alimentació.

Els dos condensadors de 100uF i 470uF són per filtrar algun possible pic de tensió provocat
pels motors, ja que al moment d’arrancar consumeixen més intensitat.
L’interruptor commutador està connectat al positiu de la bateria i es pot commutar en: ON
(alimenta els circuits i els motors), OFF (desconnecta l’alimentació) i CHG (connecta la
bateria al connector de càrrega).
La bateria és de la casa Enerbat. És una bateria seca amb una capacitat de 1,2Ah i pot
donar pics d’intensitat fins a 3A. Les seves dimensions són de 97 x 43 x 52mm i està situada
a la part posterior del microbot, just sobre les rodes de tracció.
El consum del microbot està comprès entre 3,36W amb els motors treballant al buit i 8,4W
amb càrrega als motors. Aquest consum equival a una intensitat entre 280mA i 700mA, una
intensitat que pot ser donada perfectament per la bateria.
Suposant un consum mitjà de 5W la duració de la bateria completament carregada seria
aproximadament de 3hores.

4.3 Estació de càrrega solar
El microbot s’alimenta amb una bateria de 12V i de 1,2Ah, per carregar-la es podria
fer amb un carregador convencional connectat a la xarxa, però per fer-ho d’una manera més
neta hem dissenyat una estació de càrrega solar.
L’estació consisteix en una placa solar fotovoltaica de 12V i 200mA, un diode, un regulador
de tensió 7812 i una altra bateria de més capacitat (20Ah).
La intensitat de la placa fotovoltaica travessa el diode i el regulador de tensió i carrega la
bateria tal com mostra al figura 4-4.
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Fig 4-4. Esquema del circuit de càrrega solar

Per carregar la bateria del microbot només cal connectar el connector “chg” mascle de la
estació al connector femella del microbot i posar el commutador en posició “chg”.
Òbviament cal situar la placa fotovoltaica al sol. El màxim rendiment de la placa s’obté
situant-la perpendicularment als raigs del sol. El temps de càrrega en aquesta posició i amb
el sol per sobre de 50º de la superfície terrestre, és aproximadament de 7 hores.

5. CIRCUITS IMPRESOS
Un circuit imprès és una placa de fibra de vidre o de baquelita que per un dels seus
costats té pistes de coure que connecten els diferents components d’aquest circuit, alhora
serveix de suport rígid per aquests.
Les pistes de coure han de connectar els diferents components tal i com es connecten al
esquema elèctric del qual se’n dissenya el circuit.
Per dissenyar un circuit imprès s’ha de tenir en compte la disposició dels components, la
intensitat màxima que pot circular per les diferents pistes (cosa que afectarà al gruix de la
pista) i el fet de que les pistes no es poden creuar tal i com ho fan les línies als esquemes.
A l’hora de dissenyar un circuit imprès primer cal disposar tots els components sobre la placa
i després connectar-los entre ells sense que cap pista es creui.
Hi ha diferents mètodes de realització de circuits impresos, però tots amb el mateix objectiu:
protegir la part de coure que es vol conservar (pistes) quan aquest sigui atacat amb un
reactiu del coure.
El mètode que he utilitzat és el d’insolació: Primer cal elaborar un fotolit positiu (pistes
negres), Jo l’ he dibuixat amb rotring sobre paper vegetal, però en el cas del disseny en
ordinador també es pot imprimir sobre fulls de transparència.
Després cal insolar el circuit però amb el fotolit sobre aquest, el qual farà que no toqui la
llum sobre les pistes. Per insolar-los jo els poso sota una bombeta de llum actínica, però
qualsevol font de llum UV és vàlida.
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Un cop insolat el circuit s’ha de revelar, és a dir, retirar la capa de material fotosensible que
hi ha sobre el coure al qual li ha tocat la llum, això es fa amb hidròxid de sodi (sosa càustica)
dissolt en aigua.
Després del revelat, la placa només té les pistes dibuixades sobre el coure amb el material
fotosensible que no li ha tocat la llum.
Per eliminar el coure que no està protegit, jo ho he fet submergint el circuit en una dissolució
de peroclorur de ferro en aigua, però també es pot fer amb qualsevol altre reactiu del coure
com l’àcid nítric.
Un cop només queden les pistes de coure cal foradar la fibra de vidre per fer-hi passar les
potes dels components i soldar-les amb estany.
Aquests són els fotolits i els circuits impresos del microbot:

5.1 Unitat de detecció d’objectes pròxims per infrarojos

Fig. 5-1 Fotolit i circuit imprès de la unitat IR

Les dues unitats detectores d’objectes pròxims (dreta i esquerra) estan situades a la part
frontal del microbot, una sobre l’altra.
D’aquest circuit en surten tres vies que van connectades al circuit digitalitzador (Schmitt
Trigger), d’aquestes vies, dues són d’alimentació i una de senyal.
A aquest circuit també hi van connectats el LED emissor i el fototransistor de cada canal.
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5.2 Unitat discriminadora de llum

Fig. 5-2 Fotolit i circuit imprès de la unitat discriminadora de llum

Aquest circuit està situat sota les unitats de detecció d’objectes pròxims per infrarojos.
A aquest circuit hi van connectades les dues LDR, una a cada costat. La senyal, la dóna amb
una de les tres vies al Schmitt Trigger i amb les altres dos rep l’alimentació.

5.3 Digitalitzador (Schmitt Trigger)

Fig. 5-3 Fotolit i circuit imprès del circuit conformador de senyals digitals

El circuit digitalitzador es troba entre les unitats sensores i el CPU.
Aquesta unitat, a mes de conformar una senyal digital dels sensors, també alimenta a les
unitats sensores frontals.
A aquest circuit hi van connectats tots els sensors i unitats sensores del microbot i d’ aquest
en surten, per un bus de 10 cables, les senyals ja digitalitzades que s’apliquen al PIC16F84
del CPU.
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5.4 CPU

Fig. 5-4 Fotolit i circuit imprès del CPU

A aquesta unitat, per un bus de 10 cables, hi arriben les senyals provinents del digitalitzador
i, per un altre bus de 10 cables, en surten les que controlen el driver dels motors. També hi
ha connectats els interruptors de funció i els dos cables que indiquen la funció al controlador
del display.

5.5 Controlador dels motors

Fig. 5-5 Fotolit i circuit imprès del controlador de motors

A aquest circuit, per un bus de 10 cables, hi arriba la senyal de control provinent del CPU.
També hi ha connectats els dos motors i la seva alimentació a 12V. La alimentació a 5V és
per als circuit integrat CD40106BM i per la lògica del L293B.
El dissipador de xapa està tocant al L293B amb pasta tèrmica i soldat a massa.
En principi no és necessari però si el microbot s’encallés a un obstacle, els motors
demanarien més intensitat i el circuit es podria cremar al no poder dissipar tota la calor.
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5.6 Controlador del display LCD

Fig. 5-6 Fotolit i circuit imprès del controlador del display LCD

Aquesta unitat està situada al costat de la bateria en posició vertical.
L’alimentació arriba per la part superior del circuit i per la part inferior arriben els bits de
funció provinents del CPU.
Amb el connector de 10 pins, i mitjançant un bus de 10 línies, aquest circuit es connecta amb
el display LCD.

5.7. Adaptador de bus pel display LCD

Fig. 5-7 Fotolit i circuit imprès de l’adaptador de bus de 10 línies

Aquest circuit està situat darrere el display LCD, connectat als seus pins. Per l’altre
connector (de 10 pins) en surt un bus que el connecta amb el controlador del display.

5.8 Font d’alimentació

Fig. 5-8 Fotolit i circuit imprès de la font d’alimentació.

D’aquest circuit només en surten tres cables: +12V, +5V i massa (GND).
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5.9 Disposició dels circuits impresos
Els circuits impresos estan fixats a la base d’ alumini amb cargols M3 i separadors
hexagonals de 1 cm de llarg.
Els cables d’ alimentació dels circuits són AWG18 i els cables dels busos que connecten els
circuits entre ells són AWG25.

Fig. 5-9 Disposició dels circuits impresos al microbot.
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Fig. 5-10 Esquema complet del microbot
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6. SOFTWARE
Les operacions efectuades pel PIC són governades per un programa prèviament
escrit a la memòria EEPROM del microcontrolador.
Aquest programa s’escriu al microcontrolador en binari, que és l’únic llenguatge que “entén”.
Les operacions internes del PIC també s’efectuen en binari, per exemple, si el
microcontrolador llegeix de la seva memòria EEPROM el codi binari
11111000111010, el microprocessador entendrà: “suma 58 al registre de treball i guarda el
resultat en aquest mateix registre”.
Com que aquest llenguatge és impossible d’interpretar per l’home, per dissenyar els
programes s’utilitza un altre llenguatge anomenat codi font o llenguatge d’assemblador, que
és molt més fàcil d’interpretar per l’home.
Les paraules d’aquest llenguatge són valors alfanumèrics que recorden la instrucció a
realitzar pel microprocessador perquè són inicials de paraules en anglès.
Per ordenar al microcontrolador: “suma 58 al registre de treball i guarda el resultat en aquest
mateix registre”. és molt més amable escriure addlw d’58 que no pas 11111000111010.
El programa elaborat en codi font ha de ser assemblat per que el pugui entendre el
microprocessador.
Els programes assembladors, a partir d’un arxiu en codi font (asembler) (.asm) obtenen un
altre arxiu en format hexadecimal (.hex) que és un llenguatge codificat del binari.
Per exemple la instrucció addlw d’58 és assemblada en 3E3A, que és el mateix que dir
11111000111010 (el 3 en binari és 11, la E 1110, el 3 0011 i la A 1010).
Al conjunt de instruccions i dades donades a un microprocessador per que en un moment i
condicions donades les executi, se’n diu programa.
El programa, primer és elaborat en codi font amb un programa informàtic com el MPLAB que
reconeix les instruccions i té eines útils com el simulador o l’estímul de pins d’entrada.
Aquest programa, és assemblat per un altre programa informàtic com el MPASM i d’aquest
procés en resulten 3 arxius: l’ arxiu d’errors, l’arxiu llistable i l’arxiu executable en format
hexadecimal, que és el que es carregarà al PIC amb un altre programa informàtic com el
ICPROG.
Aquest últim grava el programa en binari a la memòria EEPROM del microcontrolador a
través d’ un port sèrie (COM) i d’ un programador connectat a aquest port.
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6.1 El codi font
El codi font està format per una successió de línies de programa. Tots els arxius en
codi font tenen una estructura semblant independentment del processador utilitzat.
Cada línia de programa sol estar formada per quatre camps, separats per un espai o
tabulació. Els camps són:
-Camp d’etiquetes: les etiquetes són expressions alfanumèriques que indiquen una
direcció de memòria de programa. El nom de l’etiqueta és escollit per l’usuari, normalment
són noms referits a parts del programa.
-Codis d’ operació o instruccions: La instrucció és la operació que haurà de fer el
microcontrolador en aquesta línia de programa. La instrucció és directament traduïda a codi
màquina per l’ assemblador.
-Operants: Els operants són les dades de la instrucció. Aquestes dades poden ser
constants, direccions, registres o etiquetes segons la instrucció a que acompanyin.
Per exemple: addlw (add literal to work)

d’58, on addlw és la instrucció i d’58 és la

constant a sumar per la instucció.
-Comentaris: Els comentaris ajuden a aclarir un programa i en faciliten la seva
modificació en un futur.
Els comentaris s’han de posar després de “ ; ” ja que quan el programa és assemblat tot el
que es troba darrere un punt i coma és ignorat.

6.2 PROGRAMA DE CONTROL
El programa de control carregat al PIC16F84 del CPU del microbot, té la finalitat de
controlar els moviments del microbot, depenent únicament de les senyals dels sensors
aplicades al PORTB (entrades) del microcontrolador.
Línia d’entrada
RB2
(IR esquerre)
RB3
(òptic esquerre)
RB4
(LDR)
RB5
(òptic dret)
RB6
(IR dret)

Estat
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Fet
No detecta res a l’esquerra
Detecta objecte a l’esquerra
Detecta blanc
Detecta negre
Cau més llum a l’esquerra
Cau més llum a la dreta
Detecta negre
Detecta blanc
No detecta res a la dreta
Detecta objecte a la dreta
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Aquest és el programa en codi font carregat al microcontrolador PIC16F84 del CPU del
microbot PIC8:
;*********************************_MICROBOT PIC8_*********_Software_v1.1_****************
;
Programa de control del microbot PIC8
;
per la versió de hardware del CPU v1.1
;*********************************_ZONA DE DADES_****************************************
__CONFIG _CP_OFF& _WDT_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC
LIST
P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
CBLOCK 0x0C
ENDC
#DEFINE IrEsquerra
#DEFINE OpticEsquerra
#DEFINE LDR
#DEFINE OpticDreta
#DEFINE IrDreta

PORTB,2
PORTB,3
PORTB,4
PORTB,5
PORTB,6

;********************************_ZONA DE CODIS_*****************************************
ORG

0

bsf
clrf
movlw
movwf
Bcf
call

STATUS,RP0
TRISA
b'11111111'
TRISB
STATUS,RP0
Retardo_1s

;accés al banc1.
;configura el PORTA com a sortida.
;configura el PORTB
;com a entrada.
;accés al banc0.
;retard d’1 segon

PORTB,W
b'00000011'
PCL,F

;llegeix el PORTB (entrada).
;es queda amb els dos ultims bits --> funció.
;salta a la direcció que donen els bits de funció.

SeguirLin
EvitObst
SeguirLlum
EvitarLlum

;salta
;salta
;salta
;salta

Inici

Principal
movf
andlw
addwf
Taula
goto
goto
goto
goto

a
a
a
a

la
la
la
la

direcció
direcció
direcció
direcció

de
de
de
de

programa
programa
programa
programa

SeguirLin
EvitObst
SeguirLlum
EvitarLlum

;*********************************_Mode_Seguir_Linia_*************************************
SeguirLin
movlw
btfss
goto
movlw
btfss
movlw
goto

b'00001110'
OpticDreta
ActivaSortida
b'00000111'
OpticEsquerra
b'00001111'
ActivaSortida

;prepara per girar a la dreta.
;comprova la posicio del sensor dret.
;es sobre negre, activa la sortida i gira a la dreta.
;es sobre blanc, prepara per girar a l'esquerra.
;comprova la posicio del sensor esquerra.
;es sobre negre, segueix recte.
;es blanc, activa la sortida i gira a l'esquerra.

;********************************_Mode_Evitar_Obstacles_**********************************
EvitObst
btfss
goto
btfss
goto
Endarrere
movlw
goto
Resaladreta
btfss
goto
GiraDreta

IrDreta
Resaladreta
IrEsquerra
GiraEsquerra

;comprova el sensor ir dret.
;no detecta res i salta a comprovar l'esquerra.
;ha detectat obstacle a la dreta i comprova l'esquerra.
;no detecta res, gira a l'esquerra.

b'00000111'
ActivaSortida

;va endarrere i gira a l'esquerra

IrEsquerra
Endavant

;el sensor dret no detecta res i comprova l'esquerra.
;no detecta res --> segueix endavant.
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movlw
goto
Endavant
movlw
goto
GiraEsquerra
movlw
goto

b'00001110'
ActivaSortida

;
;gira a la dreta.

b'00001111'
ActivaSortida

;
;segueix endavant.

b'00000111'
ActivaSortida

;
;gira a l'esquerra.

;*******************************_Mode_Seguir_&_Evitar_Llum_******************************
SeguirLlum
movlw
btfss
movlw
goto

b'00001100'
LDR
b'00000011'
ActivaSortida

;prepara per girar a la dreta
;llegeix les LDR
;llum a l'esquerra,
;llum a la dreta, activa la sortida

EvitarLlum
movlw
btfsc
movlw

b'00001100'
LDR
b'00000011'

;prepara per girar a la dreta
;llegeix les LDR
;llum a la dreta, gira a l'esquerra

ActivaSortida
movwf
goto

PORTA
Principal

;volca el contingut del registre de treball a la sortida.
;crea un bucle de treball.

INCLUDE <RETARDS.INC>
END

El programa està dividit en 4 subprogrames, un per cada funció.
A continuació se’n detalla el seu funcionament.

6.2.1 Configuració del registre CONFIG
El PIC16F84 té un registre que s’ escriu en el procés de gravació del
microcontrolador i que no es pot modificar durant l’execució d’un programa.
Aquest registre configura les característiques de treball del PIC; com el tipus de cristall, les
habilitacions del reset i watchdog i la protecció del codi (CP).
Els bits d’aquest registre són:
bit 4
CP

bit 3
PWRTE

bit 2
WDTE

bit 1
FOSC1

bit 0
FOSC0

__CONFIG _CP_OFF& _WDT_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC
-_CP_OFF (Code Protection bit): posa a 0 el bit 4 del registre i no permet la lectura de la
memòria de programa.
-_WDT_OFF (Watchdog Timer Enable): posa a 0 el bit 2 i no activa el Watchdog.
El Watchdog avisa si es “penja” el programa.
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-_PWRTE_ON (Power-up Timer Enable): posa a 1 el bit 3 i habilita el reset.
-_XT_OSC: posa a 1 el bit 1 i a 0 el bit 0; el PIC pot treballar amb cristalls de 4MHz-20MHz.

6.2.2 Selecció del microcontrolador.
El programa assemblador necessita saber amb quin microcontrolador es treballarà
per tal d’adjudicar les direccions convenients als registres, ja que
cada microcontrolador té els diferents registres a direccions diferents.
LIST P=16F84A
-LIST P= 16F84A: processador on es gravarà el programa

6.2.3 Inclusió d’arxius
Per facilitar la creació del programa s’inclouen en aquest altres arxius
situats al directori: C:\Archivos de programa\MPLAB IDE\MCHIP_Tools.
Aquests arxius acostumen a contenir equivalències en hexadecimal perquè el programa
assemblador pugui substituir els noms del registres pels seus valors equivalents.
INCLUDE
-INCLUDE

<P16F84A.INC>

<P16F84A.INC>: inclou l’arxiu on hi ha els codis hexadecimals equivalents als

registres.
INDF
TMR0
PCL
STATUS
FSR
PORTA
PORTB
EEDATA

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

H'0000'
H'0001'
H'0002'
H'0003'
H'0004'
H'0005'
H'0006'
H'0008'

Part de l’arxiu P16F84.INC

INCLUDE

<RETARDS.INC>

-INCLUDE <RETARDS.INC>:Inclou l’arxiu: Retards.inc o hi ha subrutines de retard.
Retard_10micros
nop
nop
nop
nop
nop
Part de l’arxiu RETARDS.INC

6.2.4 Definició de bloc de memòria d’usuari.
A vegades és necessari guardar dades durant l’execució del programa per poder-les
recuperar més tard.
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Amb aquestes directives es defineixen les posicions de memòria RAM que es faran servir
durant el programa.
CBLOCK
ENDC

0x0C

-CBLOCK 0x0C: Indica la direcció d’ inici (0Ch) de memòria RAM d’ usuari.
-ENDC: s’adjudica la última posició de RAM a la que precedeix aquesta directiva.

6.2.5 Definició de constants.
Durant el programa, per fer referència a un bit es pot fer servir el nom que se li ha
adjudicat amb aquesta directiva en lloc de escriure cada cop el nom del bit.
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
-#DEFINE

IrEsquerra
OpticEsquerra
LDR
OpticDreta
IrDreta
<name>

PORTB,2
PORTB,3
PORTB,4
PORTB,5
PORTB,6

[<string>] : Defineix una cadena de text <name> amb el valor de

<string>. El programa assemblador substituirà <name> per <string>.

6.2.6 Configuració d’entrades i sortides
Per poder llegir les línies d’entrada o donar valors a les línies de sortida, cal
configurar els bits dels registres dels ports com a entrades (1) o sortides (0).
Els registres dels ports són el TRISA pel PORTA i el TRISB pel PORTB.
Direcció Nom
05h
TRISA
06h
TRISB

ORG

bit7
RB7

bit6
RB6

bit5
RB5

bit4
RA4
RB4

bit3
RA3
RB3

bit2
RA2
RB2

bit1
RA1
RB1

bit0
RA0
RB0

0

Inici
bsf
clrf
movlw
movwf
bcf

STATUS,RP0
TRISA
b'11111111'
TRISB
STATUS,RP0
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-ORG 0: Indica la direcció d’ inici del programa
-bsf

STATUS,RP0 (bit set f): posa a 1 el bit RP0 del registre STATUS i accedeix al banc 1

-clrf

TRISA (clear f): borra el contingut del registre TRISA (posa a 0 tots els bits)

configurant com a sortides totes les línies del PORTA.
-movlw

b’11111111’ (move literal to work) : crea al registre de treball el byte 11111111.

-movwf

TRISB (move work to f) : mou el contingut del registre de treball al registre TRISB

(posa a 1 tots els bits) configurant com a entrades totes les línies del PORTB
-bcf

STATUS,RP0: (bit clear f)

posa a 0 el bit RP0 del registre STATUS o accedeix al

banc 0, on s’executarà el programa.
-call Retardo_1s: espera 1 segon.

6.2.7 Selecció de la funció
De les quatre funcions que pot realitzar el microbot, el microprocessador només en
pot executar una al mateix temps (ja que l’algoritme de programació està pensat per fer-ho
així). La funció a executar la indiquen els dos interruptors de funció connectats a les línies
RB0 i RB1.
El programa està dividit en quatre subprogrames (un per cada funció) als quals s’hi accedeix
amb una instrucció goto.
Principal
movf
andlw
addwf
Taula
goto
goto
goto
goto

PORTB,W
b'00000011'
PCL,F
SeguirLin
EvitObst
SeguirLlum
EvitarLlum

-movf PORTB,W: (move f) llegeix el PORTB i en deixa el contingut al registre de treball.
-andlw

b’00000011’: (and literal to work) fa la multiplicació lògica del contingut del registre

de treball amb el byte 00000011 i deixa el resultat al registre de treball.
D’aquesta operació també se’n diu aplicar una màscara perquè tots els bits del byte de
funció (més endavant s’utilitza aquest nom per referir-se a aquest byte) es quedaran a 0
menys els dos últims que es quedaran amb el valor que tenien.
Aquests dos bits són els bits 1f i 0f (línies RB1 i RB0) l’ estat dels quals és donat pels
interruptors de funció.
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-addwf

PCL,F: (add work to f) suma al contador de programa (Program Counter Low byte)

el contingut del registre de treball i salta a la direcció donada pels byte de funció.

Bit 1f
Bit 0f
Salta a
(RB1)
(RB0)
0
0
goto SeguirLin: Salta a SeguirLin
0
1
goto EvitObst: Salta a EvitObst
1
0
Goto SeguirLlum: Salta a seguirLlum
1
1
goto EvitarLlum: Salta a EvitarLlum
goto k : salta a la direcció amb l’etiqueta de nom k.

6.2.8 Funció de seguir línies
El microbot disposa de dos sensors que l’informen de la posició sobre la línia.
El sensor òptic dret està connectat al pin RB5 i l’esquerra al pin RB3.
Quan els sensors estan sobre blanc, les entrades valen 0 i quan estan sobre negre valen 1.

Fig. 6-1 Les diferents combinacions en que es poden trobar els sensors

Per seguir la línia, els sensors s’haurien de trobar sempre sobre negre, però així el microbot
aniria de marge a marge de la línia, i si la línia fos molt ample fins i tot podria tornar
endarrere o perdre’s per dins la línia.
L’algoritme de programació utilitzat es basa en el seguiment del marge dret de la línia, així
considerarà que el microbot està sobre la línia i per tant que ha de seguir recte, quan el
sensor dret està sobre blanc i l’esquerra sobre negre.

Fig. 6-2 Decisions a prendre pel microcontrolador.
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Fig. 6-3 Diagrama de flux de la funció seguir línies.

SeguirLin
movlw
btfss
goto
movlw
btfss
movlw
goto

b'00001110'
OpticDreta
ActivaSortida
b'00000111'
OpticEsquerra
b'00001111'
ActivaSortida

-SeguirLin: etiqueta a la qual el programa salta quan el byte de funció val 00000000.
-movlw b’00001110’: carrega al registre de treball el byte 00001110, que donat a la sortida
fa girar el microbot a la dreta.
-btfss OpticDreta (bit test f, skip if set) : comprova l’estat del bit 5 del PORTB (pin RB5 on
hi ha connectat el sensor òptic dret, quan detecta negre val 0 i quan detecta blanc val 1). Si
detecta blanc (1), el contador de programa salta una posició i si detecta negre (0) el contador
passa a la direcció següent.
-movlw b’00000111’: carrega al registre de treball el byte 00000111, que donat a la sortida
fa girar el microbot a l’esquerra.
-btfss OpticEsquerra: comprova l’estat del bit 3 del PORTB (pin RB3 on hi ha connectat el
sensor òptic esquerra). Si detecta blanc (1) el contador de programa salta una posició i si
detecta negre (0) el contador salta a la direcció següent.
-movlw b’00001111’: carrega al registre de treball el byte 00001111, que donat a la sortida
fa girar el microbot recte.
-goto ActivaSortida: salta a ActivaSortida.
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6.2.9 Funció de evitar obstacles
El microbot es val de la senyal que li proporcionen els sensors de proximitat del
frontal per saber si té algun objecte al seu davant. Si és així, l’esquivarà.
El sensor dret està connectat al pin RB6 i el sensor esquerra al RB2.
Quan els sensors detecten un objecte, aquests pins valen 1 i quan no detecten res, valen 0.

Fig. 6-4 Les diferents posicions on es pot trobar l’obstacle.

L’algoritme de programació es basa en la comprovació del l’estat de les dues entrades. Si
l’objecte està a la dreta o a l’esquerra, el microbot girarà cap al costat contrari i si no hi ha
cap objecte, aquest seguirà recte.
El primer programa que vaig carregar al microbot tenia com a resposta anar endarrere quan
el microbot es trobés un objecte al seu davant. El que passava és que el microbot anava un
tros endarrere fins que no el detectava i llavors tornava a tirar endavant, i un altre cop
endarrere i així fins que de tant anar endavant i endarrere s’havia desviat de l’angle inicial i
es decantava cap a un costat.
Aquest algoritme té com a resposta girar cap a l’esquerra quan l’objecte es troba davant seu.

Fig. 6-5 Decisions a prendre pel microcontrolador.
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Fig. 6-7 Diagrama de flux de la funció d’evitar obstacles.

EvitObst
Btfss
goto
goto
Resaladreta
btfss
goto
GiraDreta
movlw
goto
Endavant
Movlw
goto
GiraEsquerra
movlw
goto

IrDreta
Resaladreta
GiraEsquerra
IrEsquerra
Endavant
b'00001110'
ActivaSortida
b'00001111'
ActivaSortida
b'00000111'
ActivaSortida

-EvitObst: etiqueta a la que el programa salta quan el byte de funció val 00000001.
La instrucció que produeix el salt és goto EvitObst.
-btfss IrDreta: comprova l’estat del bit 6 del PORTB, pin RB6 on hi ha connectat el sensor
de proximitat dret (quan detecta obstacle val 1 i quan no detecta res val 0).
Si detecta obstacle, el programa es salta una posició i va a la instrucció goto GiraEsquerra,
i si no detecta res passa a la següent instrucció: goto Resaladreta.
-Resaladreta: etiqueta a la que el programa salta quan el pin RB6 val 0.
La instrucció que provoca el salt és goto Resaladreta.
-btfss

IrEsquerra: comprova l’estat del bit 2 del PORTB , pin RB2 on hi ha connectat el

sensor de proximitat esquerre.
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Si detecta obstacle, el programa es salta una posició i passa a la etiqueta GiraDreta .
Si no detecta obstacle, el programa passa a la direcció següent: goto Endavant
-GiraDreta: etiqueta a la que el programa salta quan el pin RB2 val 1 i el RB6 val 0.
La instrucció que provoca el salt és: btfss IrEsquerra.
-movlw

b’00001110’: carrega el byte 00001110 al registre de treball, que donat a la sortida

fa girar el microbot a la dreta.
-Endavant: etiqueta a la que el programa salta quan els pin RB2 i RB6 valen 0.
La instrucció que provoca el salt és: goto Endavant.
-movlw b’00001111’: carrega el byte 00001111 al registre de treball, que donat a la sortida
fa anar el microbot recte endavant.
-GiraEsquerra: etiqueta a la que el programa salta quan el pin RB2 val 0 i el RB6 val 1, o bé
quan els dos pins valen 1.
La instrucció que provoca el salt és: goto GiraEsquerra.
-movlw

b’00000111’: carrega el byte 00000111 al registre de treball, que donat a la sortida

fa girar el microbot a l’esquerra.

6.2.10 Funció de seguir la llum
La unitat discriminadora de llum està connectada al microprocessador per una sola
línia i només indica a quin costat del microbot cau més llum.
Quan cau més llum a la dreta del microbot, la línia RB4 val 1 i quan en cau més a l’esquerra,
la línia RB4 val 0.

Fig. 6-8 Diagrama de flux de la funció seguir llum
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SeguirLlum
movlw
btfss
movlw
goto

b'00001100'
LDR
b'00000011'
ActivaSortida

-SeguirLlum: etiqueta a la que el programa salta quan el byte de funció val 00000010.
-movlw

b’00001100’: carrega el byte 00001100 al registre de treball, que aplicat a la

sortida fa girar el microbot a la dreta.
-btfss LDR: llegeix la línia RB4 on i ha connectada la unitat discriminadora de llum, si val 0
passa a la següent instrucció i si val 1 es salta una instrucció.
-movlw b’00000011’: si és aquí és perquè a la instrucció anterior el bit RB4 valia 0 i ara
prepara per girar a l’esquerra (carrega el byte 00000011 al registre de treball) ja que la llum
no està a la dreta.
-goto

ActivaSortida: salta a ActivaSortida. Si el registre de treball valia 00001100 el

microbot girarà a la dreta i si valia 00000011, el microbot girarà a l’esquerra.

6.2.11 Funció de evitar la llum.
Aquesta funció és semblant a la anterior amb la diferència de que enlloc de seguir la
llum, la evita.

Fig. 6-9 Diagrama de flux de la funció evitar llum.
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EvitarLlum
movlw
btfsc
movlw

b'00001100'
LDR
b'00000011'

-EvitarLlum: etiqueta a la que el programa salta quan el byte de funció val 00000011.
-movlw

b’00001100’: carrega el byte 00001100 al registre de treball, que aplicat a la

sortida fa girar el microbot a la dreta.
-btfsc LDR: llegeix la línia RB4 on i ha connectada la unitat discriminadora de llum, si val 1
passa a la següent instrucció i si val 0 es salta una instrucció.
-movlw b’00000011’: si és aquí és perquè a la instrucció anterior el bit RB4 valia 1 i ara
prepara per girar a l’esquerra (carrega el byte 00000011 al registre de treball) ja que la llum
està a la dreta.

6.2.12 Activació de la sortida
Segons l’estat dels pins del PORTA (sortida) del microcontrolador, el microbot seguirà
endavant, girarà o anirà endarrere tal i com mostra la taula
Aquesta part de programa s’encarrega de bolcar a la sortida el contingut del registre de
treball.
Direcció
Endavant
Endarrere
Dreta 360º
Esquerra 360º
Dreta
Esquerra

Línia del PORTA
RA3
RA2
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0

RA1
1
1
1
1
0
1

RA0
1
0
0
1
0
1

Per tant, un cop executada aquesta part, a l’entrada del controlador de motors s’ hi trobarà el
mateix byte que hi havia al registre de treball del microcontrolador abans de que s’efectués el
salt cap a aquesta etiqueta (ActivaSortida).
ActivaSortida
movwf PORTA
goto Principal
END
-movwf

PORTA (move work to f): bolca el contingut del registre de treball al PORTA

(sortida del microcontrolador).
-goto Principal : Salta al inici del programa creant així un bucle de treball
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(el programa es repeteix indefinidament).
Si no hi hagués aquesta instrucció el programa s’acabaria aquí.
-END: fi del programa (indica la direcció on s’acaba la memòria de programa).

6.3 PROGRAMA DE CONTROL DEL DISPLAY LCD
Aquest és el programa en codi font carregat al PIC16F84 del controlador del display
LCD. Té com a funció, visualitzar el missatge d’indicació de funció.
;*********************************_MICROBOT PIC8_*********_Software_v1.1_****************
;
Programa de control del DISPLAY LCD
;
per carregar al hardware del controlador del display LCD
;*********************************ZONA DE DADES*****************************************
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST
P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
CBLOCK 0X0C
ENDC
#DEFINE Funcio0
#DEFINE Funcio1

PORTB,0
PORTB,1

;****************************ZONA DE CODIS*******************************
ORG

0

call
bsf
bsf
bsf
bcf
call

LCD_Inicializa
STATUS,RP0
Funcio0
Funcio1
STATUS,RP0
Retardo_1s

;crida a la subrutina d'inicialització del display LCD
;accedeix al banc 1.
;configura el bit 0 del PORTB com a entrada
;configura el bit 1 del PORTB com a entrada
;accedeix al banc1
;retard d' 1 segon

PORTB,W
b'00000011'
PCL,F

;llegeix els bits de funció
;aplica una màscara per quedar-se amb els dos últims
;salta a la direcció donada pels bits

SeguirLinies
EvitarObstacles
SeguirLlum
EvitarLlum

;salta
;salta
;salta
;salta

Inici

Principal
movf
andlw
addwf
Talua
goto
goto
goto
goto

SeguirLinies
movlw .0
call
LCD_PosicionLinea1
movlw Missatge2
call
LCD_Mensaje
call
LCD_Linea2
movlw Missatge0
call
LCD_Mensaje
goto
Principal
EvitarObstacles
movlw .0
call
LCD_PosicionLinea1
movlw Missatge2
call
LCD_Mensaje
call
LCD_Linea2
movlw Missatge1
call
LCD_Mensaje
goto
Principal
SeguirLlum
movlw .0
call
LCD_PosicionLinea1

a
s
a
a

SeguirLinies
EvitarObstacles
SeguirLlum
EvitarLlum

;carrega el 0 al registre de treball
;el cursor va a la poscició 0 de la primera línia
;indica la direcció on hi ha el missatge
;visualitza el missatge a la primera línia
;passa a la línia 2
;indica la direcció on hi ha el missatge
;visualitza el missatge a la segona línia
;salta a Principal (bucle de treball)
;carrega el 0 al registre de treball
;el cursor va a la poscició 0 de la primera línia
;indica la direcció on hi ha el missatge
;visualitza el missatge a la primera línia
;passa a la línia 2
;indica la direcció on hi ha el missatge
;visualitza el missatge a la segona línia
;salta a Principal (bucle de treball)
;carrega el 0 al registre de treball
;el cursor va a la poscició 0 de la primera línia
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movlw
call
call
movlw
call
goto
EvitarLlum
movlw
call
movlw
call
call
movlw
call
goto

Missatge2
LCD_Mensaje
LCD_Linea2
Missatge3
LCD_Mensaje
Principal

;indica la direcció on hi
;visualitza el missatge a
;passa a la línia 2
;indica la direcció on hi
;visualitza el missatge a
;salta a Principal (bucle

.0
LCD_PosicionLinea1
Missatge2
LCD_Mensaje
LCD_Linea2
Missatge4
LCD_Mensaje
Principal

;carrega el 0 al registre de treball
;el cursor va a la poscició 0 de la primera línia
;indica la direcció on hi ha el missatge
;visualitza el missatge a la primera línia
;passa a la línia 2
;indica la direcció on hi ha el missatge
;visualitza el missatge a la segona línia
;salta a Principal (bucle de treball)

Mensajes
addwf

PCL,F

;instrucció necessària per la subrutina
;LCD_Mensaje, indica la posició del missatge

Missatge0
DT
Missatge1
DT
Missatge2
DT
Missatge3
DT
Missatge4
DT
INCLUDE
INCLUDE
INCLUDE

"

ha el missatge
la primera línia
ha el missatge
la segona línia
de treball)

Seguir Linies ",0x00

"Evitar Obstacles",0x00
"--PIC8-- Mode:

",0x00

" Seguir la llum ",0x00
" Evitar la llum ",0x00
<LCD_4BIT.INC>
<RETARDS.INC>
<LCD_MENS.INC>

END

;Missatges

;inclou aquests arxius
;fi del programa

Per inicialitzar el display LCD o per visualitzar-hi un missatge, cal executar una sèrie
de processos força complexos. Com es pot veure, aquest programa utilitza moltes subrutines
contingudes als arxius LCD_4BIT.INC i LCD_MENS.INC, cosa que ajuda a elaborar un
programa més curt i més entenedor.
Les instruccions call són les que “criden “ la subrutina i un cop aquesta ha finalitzat passa a
la següent instrucció.
Aquest programa, com el del PIC del CPU està dividit en quatre subprogrames, un per cada
funció.
A continuació se’n detalla el seu funcionament:

6.3.1 Configuració del registre CONFIG
__CONFIG _CP_OFF& _WDT_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC
-_CP_OFF:posa a 0 el bit 4 del registre i no permet la lectura de la memòria de programa.
-_WDT_OFF: posa a 0 el bit 2 i no activa el Watchdog.
-_PWRTE_ON (Power-up Timer Enable): posa a 1 el bit 3 i habilita el reset.
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-_XT_OSC: posa a 1 el bit 1 i a 0 el bit 0; el PIC pot treballar amb cristalls de 4MHz-20MHz.

6.3.2 Selecció del microcontrolador.
LIST P=16F84A
-LIST P= 16F84A: processador on es gravarà el programa

6.3.3 Inclusió d’arxius
INCLUDE
-INCLUDE

<P16F84A.INC>

<P16F84A.INC>: inclou l’arxiu on hi ha els codis hexadecimals equivalents als

registres.
INCLUDE

<RETARDS.INC>

-INCLUDE <RETARDS.INC>:Inclou l’arxiu: Retards.inc o hi ha subrutines de retard.
INCLUDE

<LCD_4BIT.INC>

-INCLUDE <LCD_4BIT.INC>: Inclou l’arxiu Lcd_4bit.inc on hi ha subrutines de control del
display LCD.
INCLUDE

<LCD_MENS.INC>

-INCLUDE <LCD_MENS.INC>:Inclou l’arxiu Lcd_Mens.inc on hi ha subrutines d’escriptura i
lectura del display LCD

6.3.4 Definició de bloc de memòria d’usuari..
CBLOCK
ENDC

0x0C

-CBLOCK 0x0C: Indica la direcció d’ inici (0Ch) de memòria RAM d’ usuari.
-ENDC: s’adjudica la última posició de RAM a la que precedeix aquesta directiva.

6.3.5 Definició de constants.
#DEFINE
#DEFINE
-#DEFINE

Funcio0
Funcio1
<name>

PORTB,0
PORTB,1

[<string>] : Defineix una cadena de text <name> amb el valor de

<string>. El programa assemblador substituirà <name> per <string>.
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6.3.6 Configuració d’entrades i sortides
ORG

0

call
bsf
bsf
bsf
bcf
call

LCD_Inicializa
STATUS,RP0
Funcio0
Funcio1
STATUS,RP0
Retardo_1s

Inici

-ORG 0: Indica la direcció d’ inici del programa
-call

LCD_Inicializa: Crida a la subrutina LCD_Inicializa, que a part de configurar les línies

del display, envia una sèrie de bytes que el configuren per treballar a 4 bits i el deixen a punt
per visualitzar-hi caràcters.
-bsf

STATUS,RP0: posa a 1 el bit RP0 del registre STATUS i accedeix al banc 1

-bsf

Funcio0: Posa a 1 el bit 0 del registre PORTB, configurant la línia RB0 com a entrada.

-bsf

Funcio0: Posa a 1 el bit 1 del registre PORTB, configurant la línia RB1 com a entrada

-bcf

STATUS,RP0: posa a 0 el bit RP0 del registre STATUS o accedeix al banc 0, on

s’executarà el programa.
-call Retardo_1s: espera 1 segon.

6.3.7 Selecció de la funció
El programa està dividit en quatre subprogrames (un per cada funció) als quals s’hi
accedeix amb una instrucció

goto. Cada subprograma s’encarrega de visualitzar un

missatge diferent.
Principal
movf
andlw
addwf
Taula
goto
goto
goto
goto

PORTB,W
b'00000011'
PCL,F
SeguirLin
EvitObst
SeguirLlum
EvitarLlum

-movf PORTB,W: llegeix el PORTB i en deixa el contingut al registre de treball.
-andlw

b’00000011’: aplica una màscara i es queda amb els últims dos bits.

El byte obtingut és el byte de funció.
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-addwf

PCL,F: suma al contador de programa (PC) el contingut del registre de treball i

salta a la direcció donada pels dos bits.

Bit 1lc
(RB1)
0
0
1
1

Bit 0lc
(RB0)
0
1
0
1

Salta a
goto SeguirLin: Salta a SeguirLinies
goto EvitObst: Salta a EvitObstacles
Goto SeguirLlum: Salta a SeguirLlum
goto EvitarLlum: Salta a EvitarLlum

goto k : salta a la direcció amb l’etiqueta de nom k.

6.3.8 Visualització del missatge: --PIC8-- Mode:
Seguir línies
Per visualitzar un missatge al display LCD cal enviar els bits segons indica el fabricant, per
fer-ho he utilitzat subrutines de visualització de missatges ja elaborades per al display
HD44780:
SeguirLinies
movlw
call
movlw
call
call
movlw
call
goto

.0
LCD_PosicionLinea1
Missatge2
LCD_Mensaje
LCD_Linea2
Missatge0
LCD_Mensaje
Principal

-SeguirLinies: etiqueta a la que el programa salta quan el byte de funció val 00000000
-movlw
-call

.0: carrega el valor binari del 0 al registre de treball.

LCD_PosicionLinea1: crida a la subrutina LCD_PosicionLinea1 continguda a l’arxiu

LCD_4BIT.INC. Aquesta subrutina col·loca el cursor a la posició de la 1era línia indicada pel
registre de treball.
-movlw

Missatge2: carrega al registre de treball la posició del missatge2.

-call

LCD_Mensaje: crida a la subrutina LCD_Mensaje continguda a l’arxiu

LCD_MENS.INC. Aquesta subrutina visualitza el missatge contingut a la posició indicada pel
registre de treball.
-call LCD_Línea2: crida a la subrutina LCD_Linea2 continguda a l’arxiu LCD_4BIT.INC.
Aquesta subrutina col·loca el cursor a la 1era posició de la segona línia.
-movlw Missatge0: carrega al registre de treball la posició del missatge0
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-call

LCD_Mensaje: Visualitza el missatge contingut a la posició indicada pel registre de

treball.
-goto Principal: salta a Principal, creant un bucle de treball.

6.3.9 Visualització dels altres missatges
Els altres missatges, es visualitzen de la mateixa manera que el de Seguir línies.
Però el subprograma enlloc de començar amb la etiqueta SeguirLinies, comença amb la
etiqueta corresponent a cada funció i els missatges tenen un altre nombre.
Per la funció de evitar obstacles:
EvitarObstacles
movlw
call
movlw
call
call
movlw
call
goto

.0
LCD_PosicionLinea1
Missatge2
LCD_Mensaje
LCD_Linea2
Missatge1
LCD_Mensaje
Principal

Per la funció de seguir la llum:
SeguirLlum
movlw
call
movlw
call
call
movlw
call
goto

.0
LCD_PosicionLinea1
Missatge2
LCD_Mensaje
LCD_Linea2
Missatge3
LCD_Mensaje
Principal

Per la funció de evitar la llum:
EvitarLlum
Movlw
call
movlw
call
call
movlw
call
goto

.0
LCD_PosicionLinea1
Missatge2
LCD_Mensaje
LCD_Linea2
Missatge4
LCD_Mensaje
Principal

53

El microbot PIC8

6.3.10 Posicionament dels missatges
Les subrutines de visualització de missatges requereixen indicar la posició
dels missatges a visualitzar de la següent manera:
Mensajes
addwf
Missatge0
DT
Missatge1
DT
Missatge2
DT
Missatge3
DT
Missatge4
DT

PCL,F
"

Seguir Linies ",0x00

"Evitar Obstacles",0x00
"--PIC8-- Mode:

",0x00

" Seguir la llum ",0x00
" Evitar la llum ",0x00

-Mensajes
addwf PCL,F: etiqueta i instrucció demanades per la subrutina, indica la posició de
cada missatge (ho fa sumant al contador de programa, el contingut del registre de treball).
-MissatgeX
DT

“[ MissatgeX ]”, 0x00: etiqueta i instrucció demandes per la subrutina.

La etiqueta indica la posició del missatge i la instrucció DT permet que la subrutina obtingui
els caràcters compresos entre cometes un per un (ho fa retornant al registre de treball el
valor de cada caràcter). 0x00 indica allà on s’acaba el missatge.

6.4 Assemblatge del programa
Per que el microcontrolador pugui entendre el programa escrit en codi font cal
assemblar-lo en un altre llenguatge anomenat llenguatge màquina.
Per fer aquesta operació cal un programa assemblador, un software que s’encarrega de
traduir els símbols alfanumèrics del programa escrit en codi font per que el microcontrolador
els pugui entendre.
El programa assemblador que he fet servir és el MPASM.
Només cal dir-li quin és l’ arxiu a assemblar i el processador utilitzat.
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Fig. 6-1 Finestra del programa assemblador MPASM

Aquest programa tradueix a llenguatge màquina un arxiu amb extensió *.asm, i dóna tres
arxius a la seva sortida:
-Arxiu executable: fitxer amb extensió *.hex. Conté els codis màquina del programa
codificats en hexadecimal que serviran per gravar el programa al microcontrolador.
Aquest és el programa carregat al PIC16F84 del CPU del microbot en hexadecimal:
1683
300F
282A
301F
2852
3032
0008

0185
282A
300C
283F
3005
2866

30FF
1F06
1A06
0000
2852
3014

0086
281B
3003
300E
3002
2866

1283
1D06
0085
283F
2852
300A

1405
2821
2807
3005
3001
2866

2063
3007
0000
008C
008D
3005

0806
282A
0000
0B8C
30F9
008E

3903
1D06
0000
2840
008C
3064

0782
281F
0000
0008
0000
008D

280E
300E
0000
30C8
0B8C
30F9

2815
282A
0000
2852
2855
008C

2823
300F
0008
3064
0B8D
0000

2827
282A
0000
2852
2853
0B8C

300E
3007
30A4
3032
0008
286B

1E86
282A
283F
2852
30C8
0B8D

282A
300C
0000
3014
2866
2869

3007
1E06
3040
2852
3064
0B8E

1D86
3003
283F
300A
2866
2867

-Arxiu d’errors: fitxer amb extensió *.err. Conté els errors produïts durant el procés
d’assemblatge i la línia en que s’han produït.
-Arxiu llistable: fitxer amb extensió *lst. Conté tota la informació del programa (codi
font, direccions, codis màquina, errors...)

6.5 Gravació del microcontrolador
El programa en hexadecimal ha de ser carregat a la memòria de programa del
microcontrolador. La memòria de programa és memòria ROM de tipus no volàtil ( el
programa no la pot modificar perquè només és de lectura i quan es queda sense tensió no
se’n perd el contingut).
Per gravar el PIC cal un programador, un dispositiu que conté un sòcol per col·locar-hi el xip.
Aquest programador es connecta amb l’ordinador a través del port sèrie COM1 o 2.
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Fig. 6-2 Programador T-20

Aquest programador rep l’alimentació del mateix port sèrie i pot programar microcontroladors
encapsulats en dip-18, dip-28 i en targeta. També pot programar memòries encapsulades en
dip-8.
La gravació es controla per software des de l’ordinador, en aquest cas amb el
IC-Prog

Fig. 6-3 Finestra del programa gravador IC-Prog

Aquest programa és útil per gravar molts dels processadors de la casa Microchip.
Només cal indicar-li quin és l’arxiu a gravar en format hexadecimal, a quin processador ho ha
de fer, amb quin programador i a través de quin port.
Si el programa a gravar no conté la configuració del registre CONFIG, aquest programa
permet configurar-lo directament.
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7. APLICACIONS ÚTILS DEL SISTEMA PIC8
7.1. Seguiment de línies marcades al terra
- Aquest sistema pot aplicar-se en qualsevol aplicació de mecanismes mòbils que
necessitin llargs recorreguts , i una certa autonomia de desplaçament. Les línies marcades al
terra poden substituir sistemes de limitació del recorregut (com per exemple les cadenes
d’arrossegament, cintes transportadores, guies ,...... , etc).
- Especialment podria aplicar-se en casos de mecanismes d’anada i tornada, ja que
eliminaria la necessitat d’un mecanisme de reversibilitat. El PIC8 gira sobre si mateix quan
s’acaba la línia i inicia el viatge de retorn de forma automàtica.
- Amb pocs canvis es podria obtenir un sistema que detecti les línies que limiten els
marges de les vies de circulació i emeti un senyal, indicant que el vehicle podria estar a punt
se sortir de la via.
7.2. Sortejament d’obstacles
Aquesta funció es podria aplicar a qualsevol sistema que hagués de:
- Evitar obstacles posats accidentalment en la trajectòria.
- Explorar nous recorreguts desconeguts.
- Realitzar trajectes amb elements mòbils o modificables.
- Guiar-se amb canalitzacions com a guies del recorregut pel sistema mòbil.
- Circular per interior de tubs o passadissos.
7.3. Rastreig de la llum
- Si el microbot portés l’estació de càrrega solar al damunt, podria obtenir més
rendiment al carregar la bateria en moviment ja que aquesta funció condueix el sistema cap
al punt de màxima il·luminació més pròxim.
- Sistema auxiliar pel direccionament de la tracció en sistemes que tenen que estar
exposats preferentment cap a la llum, com estacions solars.
7.4. Evitació de la llum
- Sistemes de seguretat en espais foscos on la presencia de llum pot ser interpretada
com senyal d’alarma o d’evitació : túnels de metro (on els combois porten llum pròpia) ,
ferroviaris, ...etc.
- Simple evitació de la llum, movent de forma automàtica un sistema sensible a la
llum per l’ombra.
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8. POSSIBLES APLICACIONS REALS DEL SISTEMA PIC8
8.1. Vehicles per facilitar la mobilitat a persones amb disfuncions físiques i sensorials.
Imaginem persones que tenen limitada o nul·la la mobilitat i que tinguessin que
moure’s sobre una cadira de rodes i al mateix temps tinguessin minvades les seves
capacitats visuals. Aquest sistema, adequat a una cadira de rodes, podria permetre’n la
mobilitat o bé seguint les línies marcades al terra per casa seva, o bé evitant topar amb els
obstacles en altres espais.
8.2. Robots netejadors autònoms
Sistemes que podrien consistir en sistemes mòbils de neteja del terra de
funcionament ininterromput i totalment autònom, que haurien de ser capaços d’evitar els
obstacles que puguin anar apareixent de forma aleatòria i imprevista. Podria incorporar un
sistema d’orientació cap a la llum per la recàrrega de les bateries com el descrit a l’apartat
7.3 . i de nit podrien deixar de funcionar automàticament.
8.3. Sistemes de transport en planta sense guies
En cadenes de fabricació es podrien substituir les cintes transportadores per
carretilles o sistemes similars de transport de peces i accessoris. Per limitar el recorregut,
caldria sols marcar una línia al terra, que evidentment contemplaria tots els canvis de
direcció i sentit necessaris. Tal i com fa el microbot, el sistema també donaria mitja volta al
arribar al final del recorregut.
A més el sistema de detecció d’obstacles evitaria les col·lisions. Això seria especialment útil
en plantes on la distribució és complexa, poc uniforme o l’espai es reduït.
8.4. Sistemes complementaris d’avís en vehicles d’automoció.
Sistemes d’avís de la trajectòria al detectar la línia de la carretera tal i com hem
descrit a l’apartat 7.1. Sistemes d’alarma en túnels foscos, on la llum marca obstacles tal i
com hem descrit a l’apartat 7.4.
8.5. Robots exploradors en missions espacials.
Vehicles autònoms , de propulsió solar en l’exploració de superfícies espacials . Es
poden aplicar les funcions d’evitar obstacles i les funcions de detecció de llum per recàrrega
de bateries .
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9. POSADA EN FUNCIONAMENT
Un cop programat el microcontrolador i col·locat al seu sòcol del CPU només cal
posar a ON l’ interruptor general.
El microbot s’ estarà un segon quiet (retard produït pel programa) i començarà a fer la funció
que li indiquin els interruptors de funció.
Interruptor
esquerre
0
0
1
1

Interruptor
dret
0
1
0
1

Funció
Seguir línies
Evitar obstacles
Seguir la llum
Evitar la llum

Per exemple, si els dos interruptors estan a 0, el microbot efectuarà la funció de seguir línies.
En qualsevol moment es poden canviar els interruptors de funció sense la necessitat d’
”apagar” el microbot, immediatament el microbot executarà la funció indicada.
Per que el microbot deixi de funcionar només cal tornar a posar a OFF l’interruptor
general.
Per carregar la bateria del microbot només cal connectar el microbot a l’estació de
càrrega solar i situar aquesta a ple sol tal i com s’indica a l’apartat 4.3.
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10. VISTES DEL MICROBOT AMB EL 3DS MAX
El 3DS MAX és un programa de disseny gràfic en tres dimensions força potent, que
apart de poder-s’hi dissenyar escenes estàtiques en 3D s’hi poden fer animacions.
Aquesta figura està composta per cinc renderitzacions de la escena estàtica del microbot
que he dissenyat amb el 3DS MAX.

Fig. 8-1 Vistes del microbot PIC8.
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11. IMATGES DEL MICROBOT

Fig. 11.1 Vista lateral del microbot PIC8

Fig. 11.2 Vista posterior del microbot PIC8
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Fig.11.3 Vista general del microbot PIC8
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12. CONCLUSIONS
La part més important i de més pes d’aquest treball és la realització pràctica del
microbot , i aquesta s’ha realitzat integra. El procés de construcció ha estat acompanyat d’un
seguit de càlculs i procediments detalladament explicats a la memòria del treball.
Els objectius principals del treball han estat aconseguits:
Aprenentatge del llenguatge de programació del microcontrolador PIC16F84 per tal de
dissenyar i elaborar un sistema capaç de seguir línies, evitar obstacles, seguir la llum i evitarla.
El microbot PIC8 és una aplicació pràctica completament experimental d’aquest
sistema de control autònom, l’ algoritme de programació del qual també ha estat pensat per
ser aplicat a altres sistemes com cadires de rodes, robots industrials, combois ferroviaris,
sistemes de seguretat en la conducció... . Evidentment que es requeriria adaptar
específicament en cada cas el disseny, però totes les propostes que llancem en l'apartat 8
d'aquest treball tenen a veure amb la possibilitat de aportar a la societat futura sistemes
capaços de moure's autònomament, com substituint els sentits humans. I cal pensar,
evidentment en utilitzar una font d'energia renovable i neta, com en el nostre cas la solar.
Tot i així no ha estat gens fàcil aconseguir que tot anés sobre rodes: dissenyar i
elaborar els circuits impresos ha estat una tasca laboriosa i lenta; dissenyar el programa de
control ha estat un procés llarg, que va començar amb la lectura del llibre “Microcontrolador
PIC16F84 desarrollo de proyectos” ; aconseguir que el display LCD visualitzés el mode de
treball i muntar tots els elements per aconseguir un sistema que tingui una certa unitat i
robustesa, tampoc han estat coses fàcils.
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