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APLICACIÓ DE COMUNICACIÓ ASÍNCRONA-SÍNCRONA PER A PIC16F876                                          
PROGRAMABLE DIRECTAMENT EN PLACA DE CIRCUIT IMPRÉS 

1 INTRODUCCIÓ. 
Aquest Projecte Final de Carrera, es pot dividir en dos objectius clarament 

diferenciats entre si; d’una banda consisteix en implementar la comunicació 
entre dos ordinadors fent servir uns microcontroladors PIC16F876 que seran 
els encarregats de gestionar el trànsit d’informació. Per dur a terme aquesta 
tasca, els PIC faran servir per un costat el port sèrie USART per comunicar-se 
amb el computador i per l’altra costat, estaran connectats entre si mitjançant el 
Mòdul de Comunicació Sèrie Síncrona (MSSP). 

Els microcontroladors contindran en la seva memòria el software encarregat 
de configurat aquests modes de treball i de crear el protocol en que es basarà 
la comunicació. 

 
El segon objectiu a desenvolupar, és el de permetre la gravació dels 

microcontroladors directament des de la placa de circuit imprès, a traves del 
port sèrie del PC i mitjançant un dispositiu JDM. Amb això el que es pretén és 
facilitar posteriors revisions del programa 

 
La memòria del projecte s’ha estructurat en dos bloc; en el primer es fa una 

introducció als microcontroladors en general i a la família dels PIC en particular, 
descrivint la seva evolució, les possibles arquitectures que els formen, així com 
els seus recursos. 

A més es posa un major èmfasi en la descripció dels tres recursos del PIC 
que es faran servir en el programa com son el TIMER0, el USART i el mode 
SPI, explicant com funcionen i com s’han de configurar en els seus diferents 
modes de treball. 

 
El segon bloc correspon al programa pròpiament dit. En ell, es fa una 

descripció  del programa en general i del protocol que es fa servir per controlar 
l’enviament de les dades. Posteriorment s’especifica, un per un, com s’han 
configurat cada un dels registre que intervenen tant per part del PIC mestre 
com del PIC que actua en mode esclau. 

Tot seguit, es fa una ressenya detallada de cadascuna de les interrupcions 
que es produeixen durant l’execució del programa juntament amb el 
organigrama corresponent dels passos que segueix l’aplicació. 

Per finalitzar es fa una breu introducció als diferents problemes que han anat 
sorgint durant la realització del projecte, aixì com la solució aplicada en cada 
cas. 
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2 ELS MICROCONTROLADORS. 

2.1 CONTROLADORS I MICROCONTROLADORS. 
Rep el nom de controlador el dispositiu que es fa servir per al govern d’un o 

varis processadors. Per exemple, el controlador que regula el funcionament 
d’un forn disposa d’un sensor que mesura constantment la temperatura interna 
i, quan traspassa els límits prefixats, genera els senyals adequats que accionen 
els efectors que procuren dur el valor de la temperatura dins del rang estipulat. 

 
Tot i que el concepte de controlador ha continuat inalterable a través del 

temps, la seva implementació física ha variat freqüentment. Fa tres dècades, 
els controladors es construïen exclusivament amb components de lògica 
discreta; posteriorment es van emprar els microprocessadors, que s’envoltaven 
amb chips de memòria i E/S sobre una targeta de circuit imprès. En l’actualitat, 
tots els elements del controlador s’han pogut incloure en un chip , el qual rep el 
nom de microcontrolador. 

 
En definitiva, un microcontrolador és un circuit integrat programable que 

conté tots els components d’un computador. S’empra per controlar el 
funcionament d’una feina determinada i, degut a la seva mida reduïda, sol anar 
incorporat en el propi dispositiu que governa. Aquesta última característica és 
la que li confereix la denominació de <<controlador incrustat>> (embedded 
controller). 

El microcontrolador és un computador dedicat. En la seva memòria solament 
resideix un programa destinat a governar una aplicació determinada; les seves 
línies d’entrada/sortida suporten la connexió dels sensors i actuadors del 
dispositiu a controlar i tots els recursos complementaris disponibles tenen com 
a única finalitat atendre els seus requeriments. Una vegada programat i 
configurat el microcontrolador solament serveix per governar la tasca 
assignada. 

 

2.2 APLICACIONS. 
Els primers controladors incrustats van començar a fer-se servir en els anys 

60, dins de la missió Apolo destinada a explorar la Lluna. Durant el recorregut 
de la nau al voltant de la Lluna, existien zones d’òrbites que quedaven 
incomunicades amb les computadores de la Terra, durant aquest temps eren 
els controladors incrustats els responsables del govern de la nau. 

El nombre de productes que funcionen en base a un o varis 
microcontroladors augmenta de forma exponencial. No es aventurat pronosticar 
que durant aquest segle hi hauran pocs elements que no continguin 
microcontroladors.  

La indústria informàtica acapara gran part dels microcontroladors que es 
fabriquen. Gairebé tots els perifèrics del computador, des del ratolí o el teclat, 
fins la impressora, son regulats per el programa d’un microcontrolador.  

Els electrodomèstics de línia blanca (rentadores, forns, rentavaixelles, etc.) i 
de línia marró (televisors, vídeos, aparells musicals, etc.) incorporen nombrosos 
microcontroladors. Igualment, els sistemes de supervisió, vigilància i alarma en 
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els edificis utilitzen aquests chips per optimitzar el rendiment dels ascensors, 
calefacció, aire condicionat, alarmes, etc. 

Les comunicacions i els seus sistemes de transferència d’informació utilitzen 
profusament aquests petits computadors incorporant-los en els grans 
automatismes i en els telèfons mòbils (Figura 2-1) . 

 
US DE MICROCONTROLADORS PER SECTORS

18%

10%

15%
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Figura 2-1 

 
La instrumentació i la electromedicina son dos camps idonis per la 

implantació d’aquests circuits integrats. Finalment, una important indústria 
consumidora de microcontroladors és la de l’automoció, que els aplica en el 
control de la climatització, la seguretat i els frens ABS. 

 

2.3 RECURSOS COMUNS. 
Un microcontrolador posseeix tots els components d’un computador, però 

amb unes característiques fixes que no poden alterar-se. Tots disposen dels 
blocs essencials: Processador, memòria de dades i d’instruccions, línies de 
E/S, oscil·lador de rellotge i mòduls controladors de perifèrics. 

A continuació es resumiran breument les característiques més 
representatives de cadascun dels components del microcontrolador. 

 

2.3.1 Arquitectura bàsica. 
La necessitat d’aconseguir elevats rendiments en el processament de les 

instruccions ha provocat l’ús generalitzat de processadors d’arquitectura 
Harvard davant els tradicionals que segueixen l’arquitectura de von Newman 
(Figura 2-2).  Aquesta última es caracteritza perquè la CPU es connecta amb 
una memòria única, on coexistien dades e instruccions, a través d’un sistema 
de bussos. 
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Figura 2-2 

 
En l’arquitectura Harvard (Figura 2-3) són independents la memòria 

d’instruccions i la memòria de dades i cadascuna disposa del seu propi sistema 
de bussos per l’accés. Aquesta dualitat,  a més de propiciar el paral·lelisme, 
permet l’adequació  de la mida de les paraules i dels bussos als requeriments 
específics de les instruccions i de les dades. També la capacitat de cada 
memòria és diferent. 

 

 
Figura 2-3 

2.3.2 El Processador. 
El processador és l’element més important del microcontrolador i determina 

les seves principals característiques, tant a nivell de hardware com de software. 
S’encarrega de direccionar la memòria de les instruccions, rebre el codi OP 

de la instrucció en curs, la seva descodificació i l’execució de l’operació que 
implica la instrucció, així com la recerca dels operands i l’emmagatzematge del 
resultat. 

En l’actualitat existeixen tres orientacions pel que fa a l’arquitectura i 
funcionalitat dels processadors actuals:  
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CISC 
CISC (Computadores de Jocs d’Instruccions Complexos). Disposen 

de més de 80 instruccions màquina en el seu repertori, algunes de les quals 
son molt sofisticades i potents, per la qual cosa, requereixen molts cicles per 
la seva execució. 

 
RISC 

Tant la indústria dels computadors comercials com la dels 
microcontroladors s’estan decantant cap a la filosofia RISC (Computadores 
de Jocs d’Instruccions Reduïts). En aquests processadors el repertori 
d’instruccions màquina es molt reduït i les instruccions son simples i, 
generalment s’executen en un cicle.  

 
SISC 

En els microcontroladors destinats a aplicacions molt concretes, el joc 
d’instruccions, a més de ser reduït, és “específic”, es a dir, les instruccions 
s’adapten a les necessitats de l’aplicació prevista. Aquesta filosofia s’ha 
batejat amb el nom de SISC (Computadores de Jocs d’Instruccions 
Específic). 
 

2.3.3 Memòria de programa. 
El microcontrolador està dissenyat per que en la seva memòria de programa 

s’emmagatzemin totes les instruccions del programa de control. No hi ha 
possibilitat d’utilitzar memòries externes d’ampliació. 

Com que el programa a executar és sempre el mateix, ha d’estar gravat de 
forma permanent. Els tipus de memòria adequats per poder suportar aquesta 
funció admeten cinc versions diferents: 
 
1ª ROM amb màscara 

En aquest tipus de memòria el programa s’enregistra en el chip durant el 
procés de fabricació mitjançant l’ús de <<màscares>>. Els alts costos de 
disseny e instrumental solament aconsellen fer servir aquest tipus de 
memòria quan es precisen sèries molt grans. 

 
2ª. OTP 

El microcontrolador conté una memòria no volàtil de només lectura 
“programable un sol cop” per l’usuari; OTP (One Time Programmable). És 
l’usuari qui pot escriure el programa en el chip mitjançant un senzill gravador 
controlat per un programa des del PC. 

La versió OTP és recomanable quan és molt curt el cicle de disseny del 
producte, en la construcció de dispositius i sèries molt petites. 

 
3ª. EPROM 

Els microcontroladors que disposen de memòria EPROM (Erasable 
Programmable Read Only Memory) poden esborrar-se i gravar-se moltes 
vegades. L’enregistrament es realitza amb un gravador des d’un PC, i en el 
cas de voler esborrar el contingut, disposen d’una finestra de vidre en la 
seva superfície per la qual es sotmet a la EPROM a raigs ultraviolats  durant 
uns minuts. 
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4ª. EEPROM 
Es tracta de memòries de només lectura, programables i esborrables 

elèctricament EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only 
Memory). El programa i l’esborrat es realitzen elèctricament des del propi 
gravador i sota el control del PC.  

Els microcontroladors dotats de memòria EEPROM, un cop instal·lats en 
el circuit, poden gravar-se i esborrar-se sense haver de ser retirats del 
circuit. Per això es fan servir “gravadors en circuit” que confereixen una gran 
flexibilitat i rapidesa a l’hora de realitzar modificacions en el programa de 
treball. 

El nombre de vegades que poden gravar-se i esborrar-se es finit, per la 
qual cosa no és recomanable una reprogramació contínua. Son molt idonis 
per l’ensenyament i la enginyeria de disseny. 

 
5ª. FLASH 

Es tracta de memòria no volàtil, de baix consum, que es pot escriure i 
esborrar. Funciona com una ROM i una RAM per consumeix menys i és més 
petita. 

A diferència de la ROM, la memòria FLASH és programable en el circuit. 
És més ràpida i de major densitat que la EEPROM. 

L’alternativa FLASH està recomanada davant de la EEPROM quan es 
precisen grans quantitats de memòria de programa no volàtil. És més ràpida 
i tolera més cicles d’escriptura/esborrat. 
 

2.3.4 Portes d’Entrada i Sortida. 
La principal utilitat de les potes que posseeix la càpsula que conté un 

microcontrolador, és suportar les línies de E/S que comuniquen al computador 
intern amb els principals perifèries exteriors. 

Segons els controladors de perifèrics que posseeixi cada model de 
microcontrolador, les línies de E/S es destinen a proporcionar el suport a les 
senyals d’entrada, sortida y control. 

 

2.3.5 Rellotge principal. 
Tots els microcontroladors disposen d’un circuit oscil·lador que genera una 

ona quadrada d’alta freqüència, que configura els impulsos de rellotge usats en 
la sincronització de totes les operacions dels sistema. 

Generalment, el circuit de rellotge està incorporat en el microprocessador i 
solament es requereixen uns pocs components exteriors per seleccionar i 
estabilitzar la freqüència de treball. Aquests components solen consistir en un 
cristall de quars juntament amb elements passius o bé un ressonador ceràmic o 
una xarxa R-C. 

Augmentar la freqüència de rellotge suposa disminuir el temps en que 
s’executen les instruccions, per a la vegada s’augmenta el consum d’energia.  

 

2.4 RECURSOS ESPECIALS. 
Cada fabricant escull entre les diferents versions d’una arquitectura bàsica, 

alguns amplien les capacitats de les memòries, d’altres incorporen nous 
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recursos, i hi ha qui redueix les prestacions al mínim per aplicacions molt 
simples. Depèn del programador el trobar el model mínim que s’ajusti als seus 
requeriments i, així minimitzar el cost, el hardware i el software. 

Els principals recursos específics que incorporen els microprocessadors son: 
• Temporitzadors o “Timers”. 
• Gos guardià o “Watchdog”. 
• Protecció davant fallides de l’alimentació o “Brownout”. 
• Estat de repòs o de baix consum. 
• Conversors A/D. 
• Conversors D/A. 
• Comparador analògic. 
• Modulador d’amplada d’impulsos o PWM. 
• Portes de E/S digitals. 
• Portes de comunicació. 
 

2.4.1 Temporitzadors o “Timers”. 
S’utilitzen per controlar períodes de temps (temporitzadors) i per portar el 

compte  d’aconteixements que succeeixin en l’exterior (comptadors). 
Per a la mesura de temps es carrega un registre amb el valor adequat i a 

continuació aquest valor es va incrementant o decrementant al ritme dels 
impulsos de rellotge o algun múltiple fins que es desborda i arriba a 0, moment 
en que es produeix un avis. 

Quan es desitja comptar aconteixements que es materialitzen per canvis de 
nivell o flancs en alguna de les potes del microprocessador, el registre es va 
incrementant o disminuint al ritme d’aquests impulsos. 

 

2.4.2 Gos guardià o “Watchdog”. 
Quan el computador personal es penja per una errada de software o un altre 

cosa, es polsa un botó de reset i es reinicialitza el programa. Un 
microcontroladors funciona sense el control d’un supervisor i de forma 
continuada les 24 hores. El gos guardià consisteix en un temporitzador que, 
quan es desborda i passa per 0, provoca un reset automàticament en el 
sistema. 

S’ha de dissenyar el programa de treball que controla la feina de forma que 
refresqui o torni a iniciar el Gos guardià avanç de que provoqui el reset. Si falla 
el programa o es bloqueja, no es refrescarà el Gos guardià i, al completar el 
temporitzador, provocarà el reset. 

 

2.4.3 Protecció davant fallides de l’alimentació o “Brownout”. 
Es tracta d’un circuit que reseteja al microcontrolador quan el voltatge de 

l’alimentació (VPP) és inferior a un voltatge mínim o “brownout”. Mentre el 
voltatge d’alimentació sigui inferior al mínim, el dispositiu es manté resetejat, 
començant a funcionar normalment quan es sobrepassa aquest valor. 
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2.4.4 Estat de repòs o de baix consum. 
Son abundants les situacions reals de treball en que el microcontrolador ha 

d’esperar, sense fer res, a que es produeixi algun aconteixement extern que el 
posi novament en funcionament. Per estalviar energia (factor important sobretot 
en elements portàtils), els microcontroladors disposen d’una instrucció especial 
(SLEEP en els PIC) que els passa a l’estat de repòs o baix consum, en el qual 
els requeriments de potència son mínims. En aquest estat es deté el rellotge 
principal i es “congelen” els seus circuits associats, restant en repòs fins que 
una interrupció “desperta” al microcontrolador i el retorna al treball. 

 

2.4.5 Conversor A/D. 
Els microcontroladors que incorporen un conversor A/D (Analògic/Digital) 

poden processar senyals analògics, tan abundants en les aplicacions. Solen 
disposar d’un multiplexor que permet aplicar a l’entrada del conversor diverses 
senyals analògiques des de la pota del circuit integrat. 

 

2.4.6 Conversor D/A. 
Transforma les dades digitals obtingudes del processament del computador 

en el seu corresponent senyal analògic, que treu a l’exterior per una de les 
potes de la càpsula. Existeixen molts efectors que treballen amb senyals 
analògics. 

 

2.4.7 Comparador analògic. 
Alguns models de microcontroladors disposen internament d’un Amplificador 

Operacional que actua com a comparador entre una senyal fixa de referència i 
un altre de variable que s’aplica per una de les potes de la càpsula. La sortida 
del comparador proporciona un nivell lògic 1 o 0 segons un senyal sigui major o 
menor que l’altre. 

També hi han models de microcontroladors amb un mòdul de tensió de 
referència que proporciona diverses tensions de referències que es poden 
aplicar en els comparadors. 

 

2.4.8 Modulador d’amplada d’impulsos o PWM. 
Son circuits que proporcionen en la seva sortida impulsos d’amplada 

variable, que s’ofereixen a l’exterior a través de les potes de l’encapsulat. 
 

2.4.9 Portes de E/S digitals. 
Tots els microcontroladors destinen algunes de les seves potes a suportar 

línies de E/S digitals. Generalment, aquestes línies s’agrupen de vuit en vuit 
formant Portes. 

Les línies digitals de les Portes poden configurar-se com Entrada o com 
Sortida carregat un 1 o un 0 en el bit corresponent en un registre destinat a la 
seva configuració. 
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2.4.10 Portes de comunicació. 
Amb l’objectiu de dotar als microcontroladors de la possibilitat de comunicar-

se amb altres dispositius externs, altres bussos de microprocessadors, bussos 
de sistema, bussos de xarxa i poder adaptar-los amb d’altres elements sota 
unes normes i protocols, alguns models disposen de recursos que els hi ho 
permeten entre els que destaquen: 

• UART, adaptador de comunicació sèrie asíncrona. 
• USART, adaptador de comunicació sèrie síncrona i asíncrona. 
• Porta paral·lela esclava per poder connectar-se amb els bussos 

d’altres microcontroladors. 
• USB (Universal Serial Bus), que és un bus sèrie per als PC. 
• SSP (Porta Sèrie Síncrona) suporta un interfase sèrie síncron ja sigui 

mitjançant el mòdul SPI o el mòdul I2C. 
• CAN (Controller Area Network), permet l’adaptació amb xarxes de 

connexionat multiplexat. 
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3 MICROCONTROLADORS DE 8 BITS: ELS <<PIC>>. 

3.1 L’ ELECCIÓ. 
Per a la realització d’aquest Projecte Final de Carrera, s’ha escollit fer servir, 

entre tots els microcontroladors existents en el mercat, la família dels PIC 
bàsicament per la seva senzillesa a l’hora de fer-los servir, ja que només 
necessiten un joc de 35 instruccions per dur a terme la programació, tenen una 
bona velocitat, un baix consum unit a un ampli rang de voltatges, el seu cost és 
inferior al d’altres fabricants i existeixen una amplia gamma, la qual cosa ens 
permet escollir el més idoni en funció a les nostres necessitats de memòria i 
prestacions. D’altra banda, el software necessari per programar-los no només 
és fàcil de fer servir sinó que a més és de lliure distribució i finalment que ens 
permet programar-los moltes vegades. 

 

3.2 HISTÒRIA DELS PIC. 
En 1965, l’empresa GI va crear una divisió de microelectrònica GI 

Microelectronics Division que va començar fabricant memòries EPROM i 
EEPROM. A principis dels anys 70 va dissenyar el microprocessador de 16 bits 
CP1600, que tot i ser bo en general no controlava eficaçment les Entrades i 
Sortides. Per resoldre aquest problema, el 1975 va dissenyar un chip destinat a 
controlar E/S: el PIC (Periheral Interface Controller). Es tractava d’un 
controlador ràpid però limitat i amb poques instruccions ja que estava destinat a 
treballar conjuntament amb el CP1600. 

L’arquitectura del PIC inicials era substancialment la mateixa que la dels 
actuals models PIC16C5X. En aquell moment es fabricava amb tecnologia 
NMOS i el producte només s’oferia amb memòria ROM i amb un petit però 
robust microcodi. 

La dècada dels 80 no va ser bona per la companyia que finalment el 1985 va 
ser venuda i rebatejada amb l’actual nom de Arizona Microchip Technology i 
va orientar el seu negoci als PIC, les memòries EPROM paral·lel i les EEPROM 
sèrie. Es va començar per redissenyar els PIC, que van passar de fabricar-se 
amb la tecnologia CMOS, sorgint la família de gamma baixa PIC16C5X, 
considerats com els “clàssics” dels PIC. 

Una de les raons de l’èxit dels PIC es basa en la seva utilització. Quan 
s’aprèn a fer servir un d’ells, coneixent la seva arquitectura i el seu repertori 
d’instruccions, és fàcil d’emprar un altre model. 

 

3.3 CARACTERÍSTIQUES RELEVANTS. 
 

1ª. L’arquitectura del processador segueix el model Hardvard. 
En aquesta arquitectura, la UCP1 es connecta de forma independent i 

amb bussos diferents amb la memòria d’instruccions i amb la de dades. 
L’arquitectura Harvard permet a la UCP accedir simultàniament a les dues 

memòries. A més, propicia nombroses avantatges al funcionament del 
sistema (Figura 3-1). 

                                            
1 UCP: Unitat Central de Procès. 
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Figura 3-1 

 
 
2ª. S’aplica la tècnica de segmentació (“pipe-line”) en l’execució de les 
instruccions. 

La segmentació (Figura 3-2) permet al processador realitzar al mateix 
temps l’execució d’una instrucció i la recerca del codi de la següent. 
D’aquesta manera es pot executar cada instrucció en un cicle.2

 

 
Figura 3-2 

Les instruccions de salt ocupen dos cicles ja que no es coneix la direcció 
de la següent instrucció fins que no s’ha completat la de bifurcació. 

 
3ª. El format de totes les instruccions te la mateixa longitud. 

Totes les instruccions dels microcontroladors de la gamma baixa tenen 
una longitud de 12 bits. Les de la gamma mitjana tenen 14 bits i més les de 
la gamma alta. Aquesta característica és molt avantatjosa en l’optimització 
de la memòria d’instruccions i facilita enormement la construcció 
d’ensambladors i compiladors. 

 
4ª. Processador RISC. 

Els models de la gamma baixa disposen d’un repertori de 33 instruccions, 
35 els de gamma mitjana i gairebé 60 els de l’alta. 

 
 
 
                                            

2 Un cicle d’instruccions equival a quatre cicles de rellotge. 
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5ª. Totes les instruccions son ortogonals. 
Qualsevol instrucció pot fer servir qualsevol element de l’arquitectura com 

a font o com a destí. 
 
6ª. Arquitectura basada en un “banc de registres”. 

Això significa que tots els objectes del sistema (portes de E/S, 
temporitzadors, posicions de memòria, etc.) estan implementades físicament 
com a registres. 

 
7ª. Diversitat de models de microcontroladors amb prestacions i recursos 
diferents. 

La gran varietat de models de microcontroladors PIC permet que l’usuari 
pugui seleccionar el més convenient per al seu projecte. 

 
8ª. Eines de suport potents i econòmiques. 

Tant l’empresa Microchip com d’altres que fan servir els PIC posen a 
disposició dels usuaris nombroses eines per desenvolupar hardware i 
software. Son molt abundants els programadors, els simuladors software, els 
emuladors en temps real, Ensambladors, Compiladors C, Intèrprets i 
Compiladors BASIC, etc. 

 

3.4 LA FAMÍLIA DELS PIC. 
Per resoldre aplicacions senzilles es precisen pocs recursos; en canvi, les 

aplicacions grans requereixen de nombrosos i potents. Per aquest motiu 
Microchip agrupa els seus microcontroladors en tres gammes depenent de les 
seves capacitats. 

Entre els fabricants hi han dues tendències per resoldre les necessitats dels 
usuaris: 

 
1ª. microcontroladors d’arquitectura tancada. 

Cada model es construeix amb una determinada UCP, certa capacitat de 
memòria de dades, cert tipus i capacitat de memòria d’instruccions, un 
nombre de E/S i un conjunt de recursos auxiliars molt concrets. El model no 
admet variacions ni ampliacions. L’aplicació a la qual es destina ha de trobar 
en la seva estructura tot el que necessita o buscar un altre microcontrolador. 

 
2ª. Microcontroladors d’arquitectura oberta. 

Aquests microcontroladors es caracteritzen perquè, a més de disposar 
d’una estructura interna determinada, poden fer servir les seves línies de E/S 
per treure a l’exterior els bussos de dades, direccions i control, amb la qual 
cosa es possibilita l’ampliació de la memòria i de les E/S amb circuits 
integrats externs. 
 

3.4.1 Gamma baixa. 
En aquests PIC la memòria de programa pot contenir 512, 1 k i 2 k de 

paraules de 12 bits, i ser de tipus ROM o EPROM. També hi han models amb 
memòria OTP, que només poden ser gravats un sol cop. La memòria de dades 
sol tenir una capacitat compresa entre 25 i 73 bytes. Només disposen d’un 
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temporitzador (TMR0), un repertori de 33 instruccions i un nombre de potes per 
suportar les E/S compreses entre 12 i 20. El seu voltatge d’alimentació admet 
un rang molt flexible comprés entre 2 i 6,25 V, la qual cosa permet el seu 
funcionament mitjançant la utilització de piles considerant el seu baix consum 
(menys de 2 mA a 5 V i 4 MHz). 

 

3.4.2 Gamma mitjana. 
En aquesta gamma els seus components afegeixen noves prestacions a les 

que ja posseïen els de la gamma baixa, fent-los més adequats a les aplicacions 
complexes. Admeten interrupcions, posseeixen comparadors de magnituds 
analògiques, convertidors A/D, portes sèrie i diversos temporitzadors, el seu 
repertori d’instruccions és de 35 de 14 bits cadascuna i compatible amb el de la 
gamma baixa. 

Hi han models d’aquesta gamma que disposen d’una memòria d’instruccions 
tipus EEPROM o FLASH, que, el ser esborrables elèctricament, som molt més 
fàcils de reprogramar que les EPROM. 

 

3.4.3 Gamma alta. 
En aquesta gamma s’arriben a les 58 instruccions de 16 bits en el repertori i 

els seus models disposen d’un sistema de gestió d’interrupcions vectoritzades 
molt potent. També inclouen diversos controladors de perifèrics, portes de 
comunicació sèrie i paral·lel amb elements externs i un multiplicadors de 
hardware de gran velocitat. 

La característica més rellevant dels components d’aquesta gamma és que, a 
diferència dels de gamma baixa o mitjana, disposen d’una arquitectura oberta 
que possibilita l’ampliació amb elements externs. 

 

3.5 EL PIC 16F87x. 
Sota la denominació de PIC16F87x es fa referència a una subfamília de 

microcontroladors PIC de gamma mitjana, que s’identifica per tenir una 
memòria de programa tipus FLASH i una sèrie de recursos semblants als 
models més potents, com per exemple els PIC16C73/4. 

Aquesta subfamília es presenta en encapsulats amb 28 potes o amb 40 
potes, sent la principal diferència el nombre de línies de E/S disponibles (3 
portes amb 22 línies de sortida pels de 28 potes i 5 portes i 33 línies en el cas 
dels de 40 potes). 

Els principals recursos dels PIC16F87x son: 
 

Recursos fonamentals: 
• Processador d’arquitectura RISC avançada. 
• Joc de 35 instruccions amb 14 bits de longitud. 
• Freqüència de 20 MHz. 
• Fins a 8 K paraules de 14 bits per a la Memòria de Codi. 
• Fins a 368 bytes de Memòria de Dades RAM. 
• Fins a 256 bytes de Memòria de Dades EEPROM. 
• Fins a 14 fonts d’interrupció internes i externes. 
• Pila amb 8 nivells. 
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• Modes de direccionament directe, indirecte i relatiu. 
• Gos guardià (WDT). 
• Codi de protecció programable. 
• Mode SLEEP de baix consum. 
• Programació sèrie en circuit amb dues potes. 
• Voltatge d’alimentació comprés entre 2 i 5.5 V. 
• Baix consum (menys de 2 mA a 5 V i 5 MHz). 

 
 
Dispositius perifèrics 
• Timer0: temporitzador-comptador de 8 bits amb pre-divisor de 8 bits. 
• Timer1: temporitzador-comptador de 16 bits amb pre-divisor. 
• Timer2: temporitzador-comptador de 8 bits amb pre-divisor i post-

divisor. 
• Dos mòduls e Captura-Comparació-PWM. 
• Conversor A/D de 10 bits. 
• Port Sèrie Síncron (SSP) amb SPI e I2C. 
• USART. 
• Porta Paral·lela Esclava (PSP), Només en els encapsulats de 40 potes. 

  

3.5.1 Processador RISC amb arquitectura Hardvard. 
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’arquitectura aplicada per Microchip en 

els PIC permet la independència entre la memòria de codi i la de dades. Així, 
tant la capacitat com la mida dels bussos de cada memòria s’adapten 
estrictament a les necessitats de disseny. La filosofia RISC es fa patent en el 
reduït nombre d’instruccions que formen el seu repertori.  

En la Figura 3-3 es mostra una primera aproximació a l’arquitectura interna 
dels PIC16F87x. Com es pot observar la memòria de codi està direccionada pel 
PC (Comptador de Programa) en connexió amb la Pila de 8 nivells. La memòria 
de dades RAM conté el Banc de Registres Específics i el Banc de Registres de 
Propòsit General i transfereix informació bidirrecional pel bus de dades de 8 
línies que interconnecta tots els elements. Finalment, el Camí de Dades està 
format per una ALU3 de 8 bits que treballa conjuntament amb el Registre de 
Treball W. 

                                            
3 ALU: Unitat Aritmética Lógica. 
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Figura 3-3 

 

3.5.2 Organització de la memòria de programa. 
La memòria FLASH, en la qual es grava el programa d’aplicacions dels 

PIC16F87x, pot tenir una capacitat de 4 K o 8 K paraules de 14 bits cadascuna. 
Aquesta memòria està dividida en pàgines de 2 K paraules i està direcionada 
pel PC, que te una mida de 13 bits. La Pila, que conté 8 nivells de profunditat, 
és transparent per l’usuari, és a dir, funciona automàticament i no disposa 
d’instruccions per a guardar o treure informació d’ella. Al posseir la Pila només 
8 nivells li correspon al programador preocupar-se dels anidaments en les 
subrutines per a no sobrepassar aquest valor. El vector de Reset ocupa la 
direcció 0000h i el vector d’interrupcions la 0004h (Figura 3-4). 
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MEMÒRIA DE CODIG 

0000h VECTOR DE RESET 

 

 

 

 
Figura 3-4 

  

3.5.3 Organització de la memòria de dades RAM. 
La memòria de dades te posicions implementades en RAM i d’altres en 

EEPROM. En la secció RAM, s’allotgen els registres operatius fonamentals en 
el funcionament del processador i en la utilització de tots els seus perifèrics, a 
més de registres que el programador pot fer servir per informació de treball 
pròpia de l’aplicació. 

La RAM estàtica consta de 4 bancs amb 128 bytes cadascun. En les 
posicions inicials de cada banc s’ubiquen els Registres Específics que 
governen al processador i els seus recursos.  

Per seleccionar el banc al que es desitja accedir en la RAM es fan servir els 
bits 6 i 5 del Registre d’Estat, denominats RP1 i RP0 respectivament, segons el 
codi següent: 

 
BANC RP1 RP0 

0 0 0 
1 0 1 
2 1 0 
3 1 1 

 
Per manipular adequadament els elements interns dels PIC s’ha de conèixer 

la missió dels bits dels Registres Específics. 
 

VECTOR D’INTERRUPCIONS 0004h 
 

0005h  
PÀGINA 0 

2 K 

 
PÀGINA 1 

2 K 

 
*PÀGINA 2 

2 K 

 
*PÀGINA 3 

2 K 

07FFh 
 

0800h 

0FFFh 
 

1000h 

17FFh 
 

1800h 

1FFFh 

PC 

12 0 
Direcció 

NIVELL 1 

  

 

 

 

  

NIVELL 8 

12 0 

12 0 

13 

PILA LIFO 

13 

12 0 

*Només implementades en els models de 8 K 
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Control de la memòria de dades: 
Per seleccionar la memòria RAM de dades, estructurada en  4 bans de 128 

bytes cadascuna, existeixen dos modes diferents: 
Direcionament directe: els bits RP1 i RP0 del Registre d’Estat, 

s’encarreguen de seleccionar el banc, mentre que la direcció dins del banc la 
determinen 7 bits procedents del codi OP de la instrucció. 

Direcionament indirecte: es fa servir el registre FSR, en el qual els seus 7 
bits de menor pes senyalen la direcció, i el banc el determina el bit de major 
pes de FSR, concatenat amb el bit IRP del registre d’estat (Figura 3-5). 

 

 
Figura 3-5 

3.5.4 Diagrama de connexions. 
A continuació es mostra el diagrama de distribució i assignació típic dels 

PIC16F876 utilitzat en aquest projecte. 
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3.5.5 Característiques del la família dels PIC16F87x 
 

Característiques  16F873  16F874  16F876  16F877  
Freqüència Màxima  DC-20Mhz  DX-20Mhz  DX-20Mhz  DX-20Mhz  
Memòria de programa 
FLASH Paraules de 14 bits  

4KB  4KB  8KB  8KB  

Posicions RAM de dades  192  192  368  368  
Posicions EEPROM de 
dades  

128  128  256  256  

Ports E/S  A, B y C  A, B, C y D  A, B y C  A, B, C y D  
Nº de Pins  28  40  28  40  
Interrupcions  13  14  13  14  
Timers  3  3  3  3  
Mòduls CCP  2  2  2  2  
Comunicacions Sèrie  MSSP, USART MSSP,USART  MSSP,USART  MSSP, USART 
Comunicació Paral·lel -  PSP  -  PSP  
Línies d’entrada en 
Convertidor A/D de 10 bits  

5  8  5  8  

Joc d’Instruccions  35 instruccions  35 instruccions  35 instruccions  35 instruccions  
Longitud de la instrucció 14 bits  14 bits  14 bits  14 bits  
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4 MODE SPI. 
La comunicació sèrie és una forma molt apreciada per transferir dades 

digitals entre sistemes i circuits integrats, donada la reduïda quantitat de línies 
que necessita. 

En els PIC16F87x, Microchip ha implantat en el silici dels seus chips, el 
mòdul MSSP4, que proporciona un excel·lent interface de comunicació amb 
altres microcontroladors i diversos perifèrics, entre els quals destaquen les 
memòries EEPROM sèrie, els conversors A/D, els controladors de display, etc. 

El mòdul MSSP admet dues alternatives molt utilitzades en la comunicació 
sèrie síncrona, el mode SPI i el mode I2C.  Nosaltres ens centrarem més 
concretament en el mode SPI. 

 
El mode SPI permet la transferència de dades de 8 bits en sèrie, que poden 

ser transmesos i rebuts de forma síncrona i simultània. Per a l’establiment de la 
comunicació es fan servir tres fils de connexió: 

1. Serial Data Out (SDO): Sortida de dades sèrie. 
2. Serial Dada In (SDI): Entrada dades sèrie. 
3. Serial Clock (SDK): Rellotge de sincronització. 

Addicionalment, es pot utilitzar un quart pin treballant en mode de 
funcionament esclau. 

4. Slave Select (#SS): Selecció d’esclau. 
 

4.1 MODE DE TREBALL. 
Al iniciar-se el mòdul SPI, diverses especificacions necessiten ser 

configurades. Això es fa en els registres SSPSTAT (<7:6>) i SSPCON (<5:0>) 
amb les quals es seleccionen les diverses modalitats de treball: 

• Mode Master: on el senyal de rellotge serà de sortida. 
• Mode Esclau: on el senyal de rellotge serà d’entrada. 
• Polaritat de rellotge: canvi d’estat per flanc ascendent o descendent 

de SCK, i el seu mode d’inactivitat. 
• Fase de dades d’entrada: hem de precisar el moment en el que es 

pren la mostra de la dada d’entrada, que pot ser a la meitat o al final 
de l’impuls. 

• Selecció del flanc de rellotge: transmissió per flanc de pujada o de 
baixada. 

• Velocitat de SCK: només en mode Master. 
• Selecció del mode Esclau: només si treballem d’aquesta forma. 

En la Figura 4-1 es mostra el diagrama de blocs del mòdul SSP, on es 
poden apreciar els quatre pins que intervenen en las comunicacions. 
 

                                            
4 Master Synchronous Serial Port 
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Figura 4-1 

 
En el mode de recepció, les dades rebudes s’introdueixen en sèrie en el 

registre de desplaçament SSPSR que, un cop ha rebut el vuitè bit, passaran al 
registre SSPBUF en paral·lel, posant-se en aquest moment els bits SSPSTAT 
<0> BF i PIR1 <3> (del registre SSPIF) a 1, indicant el primer d’ells que el 
buffer està ple i el segon per indicar que la recepció/transmissió ha finalitzat. 

El registre SSPSR no es pot llegir ni escrit directament, i només es pot 
accedir a ell a través del registre SSPBUF. Per tant per el registre SSPBUF han 
de passar necessàriament totes les dades tant en transmissió com en recepció. 

La Figura 4-2 ens mostra la connexió entre dos PIC, on només un pot actuar 
com a master cada vegada. El circuit que treballa com a Master (Processador 
1) inicia la transferència de dades amb la senyal de rellotge. Cada bit es 
desplaçat en el registre per cada flanc programat de rellotge; en el flanc oposat 
es enclavat en el latch.  
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Figura 4-2 

 

4.2 MODE MASTER. 
Quan el microcontrolador es configura com a Master, les dades son 

transmeses/rebudes cada vegada que s’escriu en el registre SSPBUF. Si el 
mòdul actua com a esclau, la pota CLK haurà de configurar-se com entrada per 
que la senyal, present en la pota SDI, es vagi desplaçant en el registre SSPSR 
per cada impuls de rellotge rebut. El rang programable per al rellotge amb els 
bits SSPM3:SSPM0 es de: 

FOSC/4 
FOSC/16 
FOSC/64 
Timer2 (Sortida/2) 

La Figura 4-3 ens mostra el cronograma en mode Master. Segons sigui el 
valor de CKP i CKE, la dada de SDO es vàlida si és anterior a un flanc de 
rellotge de SCK.  

 

 
Figura 4-3 
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4.3 MODE ESCLAU. 
Com ja s’ha comentat, en aquest mode de treball, les dades son transmeses 

o rebudes amb el control de la senyal externa de rellotge. Quan l’últim bit ha 
estat enclavat, el flag d’interrupcions SSPIF (PIR<3>) es posarà a un. En 
aquest cas, com la font de rellotge és externa, la pota SCK haurà de 
programar-se com entrada. 

El pin #SS permet sincronitzar el mode esclau. Quan aquest mode es 
habilitat (SSPCON<3:0> = 0110), el pin #SS es comporta com una entrada. 
Forçant aquesta pota a nivell alt, el mòdul SPI es reseteja i el bit SSPEN 
s’esborra (Figura 4-4). 

 

 

 
Figura 4-4 
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5 MODE USART. 
El mòdul transmissor (USART5) és un altre dels dos ports sèrie de que 

disposa la família dels PIC. El USART pot configurar-se com asíncron full 
dúplex6, podent-se comunicar amb els dispositius perifèrics com els monitors 
CRT i els ordinadors personals, o pot configurar-se com un sistema síncron half 
dúplex7, que pot comunicar amb altres microcontroladors, amb dispositius 
perifèrics com A/D o D/A, circuits integrats, EEPROM sèrie, etc. 

5.1 CONFIGURACIÓ SÈRIE ASÍNCRONA. 
En aquesta forma de comunicació sèrie, es fa servir la norma RS-232-C, on 

cada paraula de informació o dada s’envia independentment de les altres. En 
aquest mode de comunicació es fa servir una configuració estàndard de un bit 
de Start, vuit o nou bits de dades, i un bit de Stop, d’acord amb les normes del 
format estàndard NZR (NonReturn-to-Zero). Els bits es transfereixen a una 
freqüència fixa i determinada. 

Els quatre blocs que configuren l’arquitectura USART en mode asíncron son: 
1.. Circuit de mostreig. 
2n. Generador de baudis. 
3r. Transmissor asíncron 
4t. Receptor asíncron. 

 
El circuit de mostreig actua sobre la pota RC7/RX/DT, que és per on es rep 

el bit d’informació o control i s’encarrega de mostrejar tres vegades el seu valor, 
per decidir aquest per majoria. 

 

5.2 GENERADOR DE BAUDIS RATE (BRG). 
En el protocol asíncron RS-232-C, la freqüència en baudis (bits per segon) a 

la que es realitza la transferència s’ha d’efectuar a un valor normalitzat. Per 
generar aquesta freqüència, el USART disposa d’un Generador de Freqüència 
de Baudis, BRG, el valor del qual és controlat per el contingut gravat en el 
registre SPBRG. 

A més del valor X carregat en el registre SPBRG, la freqüència en baudis del 
generador depèn del bit BRGH del registre TXSTA <2>. En el cas de que sigui 
0 es treballa a baixa velocitat i si BRGH=1 es treballa a alta velocitat. Segons 
aquest bit s’obtindrà el valor d’una constant K necessària en la determinació de 
la freqüència de funcionament. 

 
Freqüència en Baudis = FOSC / (K · (X+1)) 

 
X és el valor carregat en el registre SPBRG 
 

Si BRGH=0, baixa velocitat → K=64. 
Si BRGH=1, alta velocitat → K=16. 

 
 
                                            

5 Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. 
6 Full Duplex: Completament Bidireccional, és a dir, transmet i rep al mateix simultàniament. 
7 Half Duplex: Comunicació bidireccional però no simultània. 
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D’aquí es desprèn que: 
X= (FOSC / (K · Freqüència)) - 1 

 
 
El valor X serà el que es carregarà al registre SPBRG, però degut a que el 

divisor és de 8 bits, no es pot tenir qualsevol velocitat de transmissió desitjada, 
ja que X s’haurà d’arrodonir a l’enter més proper de forma que es pot produir un 
cert percentatge d’error. 

 

5.3 TRANSMISSIÓ. 
En línies general, la dada que es desitja transmetre es diposita al registre 

TXREG i a continuació es desplaça automàticament al registre de 
desplaçament TSR, que va traient els bits seqüencialment i a la freqüència 
establerta. 

El nucli de l’aplicació està constituït pel registre TSR, que obté les dades des 
del registre TXREG i després les va desplaçant i traient bit a bit, en sèrie, per la 
porta RC6/TX/CK. El primer bit que surt és el de menor pes. La dada a 
transferir es carrega per software en TXREG i es transfereix al TSR en el 
moment que s’hagi transmès el bit de parada de la dada anterior. La 
transferència entre els dos registres es realitza en un cicle i llavors el 
senyalitzador TXIF es posa a 1, per advertir que el registre de transmissió s’ha 
buidat. També en aquest moment pot produir-se una interrupció si s’ha 
possibilitat programant el bit TXIE = 1 en el registre PIE1<4>. Quan s’escriu un 
altre dada sobre TXREG, el senyalitzador TXIF es posa a 0. El bit TRMT 
serveix per indicar l’estat del registre TSR i val 1 quan està buit (mirar Figura 
5-1 i Figura 5-2). 

 

 
Figura 5-1 
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Figura 5-2 

 
Els passos necessaris per a realitzar una transmissió asíncrona son els 

següents: 
• Configurar la línia RC6/TX/CK com a sortida. 
• Posar SYNC = 0 i SPEN = 1 per activar USART en mode asíncron. 
• Habilitar la interrupció (si es desitja) posant a un el bit TXIE. 
• Posar a zero o a un el bit TX9 (8 o 9 bits). 
• Es carrega el valor X adequat en el registre SPBRG. 
• Habilitar la transmissió posant TXEN = 1, el qual posarà a un el bit 

TXIF. 
• Si s’han seleccionat 9 bits, el novè es posarà en el bit TX9D. 
• Carregar la dada en el registre TXREG (comença la transmissió). 

 

5.4 RECEPCIÓ. 
En el mode recepció, les dades son rebudes per la pota RC7/RX/DT i 

s’introdueixen en sèrie en el registre RSR que funciona a una freqüència 16 
vegades més gran que la de treball. Desprès de rebre el bit de Stop les dades 
acumulades en aquest registre es carreguen en el de dades RCREG (si està 
buit). Quan la transferència s’ha completat, el bit RCIF (PIR1 <5>) puja a 1. El 
bit RCIF s’esborra quan el registre RCREG s’ha llegit (es “buida” el registre) 
(Figura 5-3 i Figura 5-4). 

 

 
Figura 5-3 
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Figura 5-4 

 
 
En cas de que hi hagin més d’un microcontrolador connectat, el processador 

mestre primer envia un byte amb la direcció que identifica a l’usuari. El byte de 
direcció s’identifica perquè el bit RX9D que arriba val 1. Si el bit ADDEN = 1, 
l’esclau ignora tots els bits de dades. Però si el novè bit val 1, vol dir que es 
tracta d’una direcció i l’esclau provocarà una interrupció, carregarà el byte al 
registre RSR i en cas que la direcció sigui la seva posarà ADDEN = 0 per 
permetre la recepció de dades. 

Per configurar el port com a receptor s’han de configurar el registre RCSTA: 
• Es carrega el valor X adequat en el registre SPBRG. 
• Posar SYNC = 0 i SPEN = 1 per activar USART en mode asíncron. 
• Habilitar la interrupció (si es desitja) posant a un el bit RCIE (PIE1). 
• Posar a zero o a un el bit RX9 (8 o 9 bits). 
• Per detectar la direcció posar ADDEN = 1. 
• Habilitar la recepció posant CREN = 1, el qual posarà a 1 el bit RCIE 

al completar-se la recepció. 
• Llegir el registre RCREG i comprovar si s’ha produït un error. 
• Llegir els 8 bits del registre RCREG per determinar si el dispositiu ha 

estat direcionat. 
• Si s’ha produït un error posar CREN = 0. 
• Si s’ha direcionat el dispositiu, posar ADDEN = 0, per permetre una 

nova recepció. 
 

5.5 INTERFACE RS-232 
Una aplicació molt interessant que aporten els microcontroladors és la 

comunicació amb dispositius intel·ligents, com pot ser un computador. 
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La norma de comunicació sèrie RS-232 és una de les més utilitzades. Una 
de les seves característiques és la dels rangs de tensió que fa servir per 
representar els nivells lògics. El nivell alt es representa com una tensió 
compresa entre -3 V i -15 V, mentre que el nivell baix utilitza el reng de +3 V a 
+15 V. 

El MAX232 de l’empresa MAXIM disposa de dos canals d’entrada per nivells 
TTL, que son el T1IN i el T2IN, amb els seus corresponents sortides R1OUT i 
R2OUT. Igualment, posseeix dos canals d’entrada per a nivells RS-232, el 
R1IN i el R2IN i les seves sortides TTL, T1OUT i T2OUT. El dispositiu RS-232 
s’alimenta a +5 V. 

Una línia de sortida del PIC (TxD) aplica la informació a transmetre (TTL) per 
la pota T1IN del MAX232. Aquesta informació surt per la pota R1OUT, però 
convertida a nivells RS-232, enviant-se per la pota 3 (TxD) d’un connector 
estàndard DB25. 

La línia de recepció RS-232 (RxD) correspon amb la pota 2 del DB25. La 
informació que es rep s’introdueix per la pota R1IN del MAX232, que la 
converteix a nivells TTL que surten per T1OUT a un altra pota del PIC. 

En l’interior del PIC ha d’existir un programa que gestioni l’entrada i sortida 
de la informació sèrie. 

La Figura 5-5 ens mostra el diagrama de connexió típic del chip MAXIM RS-
232. 
 

 
Figura 5-5 
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6 TIMER0 
Una de les labors més habituals en els programes de control de dispositius 

sol ser determinar intervals concrets de temps, i rep el nom de temporitzador 
(timer) l’element encarregat de realitzar aquesta funció. 

Els PIC16F87x disposen d’un temporitzador/comptador de 8 bits, anomenat 
TMR0, que actua de dues formes diferents: 

1,ª Com a comptador de successos, que estan representats pels impulsos 
que s’apliquen a la pota RA4/T0CKI. Al arribar al valor FFh es desborda el 
comptador i, amb el següent impuls, passa a 00h, advertint aquesta 
circumstància activant un senyalitzador o provocant una interrupció. 

2.ª Com temporitzador, quan es carrega en el registre que implementa al 
recurs un valor inicial s’incrementa a cada cicle d’instrucció (FOSC/4) fins 
que es desborda, o sigui, passa de FFh a 00h, i avisa posant a 1 un bit 
senyalitzador o provocant una interrupció. 

 
El mòdul TIMER0 és un temporitzador/comptador amb les següents 

característiques: 
• Disposa de 8 bits. 
• Pot llegir-se i escriure’s. 
• Preescaler programable per Software de 8 bits. 
• Pot treballar amb el rellotge intern o amb una senyal de rellotge 

externa. 
• Disposa d’una interrupció per desbordament al passar de FFh a 00Hh. 
• Selecció de flanc ascendent o descendent per al flanc de rellotge 

extern. 
Moltes vegades els timers precisen de llargs intervals de temps i necessiten 

augmentar la duració dels impulsos de rellotge que les incrementa. Per cobrir 
aquesta necessitat es disposa d’un circuit programable anomenat Divisor de 
freqüència o preescaler (Figura 6-1) que divideix la freqüència utilitzada per 
diversos rangs. 

Per programar el comportament del TMR0 i el Divisor de freqüència 
s’utilitzen alguns bits del registre OPTION i de la Paraula de Configuració. 
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Figura 6-1 

  
 
El TMR0 pot ser llegit i escrit en qualsevol moment ja que es troba connectat 

al bus de dades. Funciona com un comptador ascendent de 8 bits. Quan 
funciona com a temporitzador convé carregar-ho amb el valor dels impulsos 
que es volen temporalitzar, però expressats en complement a 2. D’aquesta 
forma, quan arriba el número d’impulsos desitjat es desborda i al passar per 
00h s’activa el senyalitzador TOIF i/o es produeix una interrupció. 

 
Per calcular els temps a controlar amb el TMR0, s’utilitzen les següents 

formules: 
 
 Temporitzador = 4 · TOSC · (Valor carregat en TMR0) · (Rang del divisor) 
 
 Valor a carregar en TMR0 = Temporitzador/4 · TOSC · Rang del Divisor 

 
 
Tal i com s’ha vist, la missió del registre OPTION és la de controlar el TMR0 i 

el Divisor de freqüència. El bit TOCS selecciona la procedència dels impulsos 
de rellotge, que poden ser de l’oscil·lador intern (FOSC/4) o els que s’apliquen 
des del exterior per la pota T0CKI. 

El bit PSA del registre OPTION assigna el Divisor de freqüència al TMR0 
(PSA = 0) o al WDT (PSA = 1). 

Els 3 bits de menor pes de OPTION seleccionen el rang pel qual divideix el 
Divisor de freqüència els impulsos que se li apliquen a la seva entrada. 
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7 ICSP: IN CIRCUIT SERIAL PROGRAM. 
Una de les característiques que destaquen dels PIC16F87x, és la facilitat de 

programació, aquests microcontroladors disposen d’un protocol de programació 
sèrie, que utilitza un nombre se senyals mínimes i a més és programable en 
circuit podent actualitzar el software en la pròpia tarja. A aquest protocol de 
programació se li denomina ICSP o programació sèrie en circuit. 

Es tracta d’un sistema de programació sèrie síncrona en el qual intervenen 2 
senyals,  una d’entrada i sortida per a la transmissió i recepció de dades (pin 
RB7/PGD)i un altre per la sincronització de la transmissió i recepció de les 
dades (RB6/PGC). 

El protocol treballa a dues tensions, una d’alimentació (VDD), el rang de 
valors del qual està comprès entre 4.5 i 5.5 volts, i altre de programació (VPP) el 
rang de la qual oscil·la entre 12 i 14 volts respectivament.  

7.1 PIC-PG1 
El PIC-PG1 (Figura 7-1) és un programador basat en el disseny JDM, que 

pren totes les senyals necessàries i l’alimentació des del port sèrie RS-232. No 
precisa alimentació externa ja que la obté del port RS-232. 

 

 
Figura 7-1 

Aquest gravador treballa juntament amb el software ICPROG de lliure 
distribució.8

Fa servir un connector ICSP de 6 pins per connectar a la placa amb el 
microcontrolador o programar, sobre el circuit. 

 

                                            
8 http://www.iceprog.com 
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Per connectar el programador PIC-PG1 a la placa del microcontrolador és 
necessari muntar un petit circuit. 

 
 
Les resistències connectades a les potes RB6 i RB7 només son necessàries 

si l’aplicació fa servir aquestes potes. 
 
Circuit intern del programador PIC PG1 

 
 

7.2 CONFIGURACIÓ DEL PROGRAMA IC-PROG 
A l’hora de fer servir el programa Ic-Prog cal tenir en compte que si el 

sistema operatiu amb que es treballa és Windows NT/2000 o XP serà necessari 
descarregar-se els drivers del port sèrie i s’haurà de posar en el mateix directori 
que l’arxiu executable del IC-PROG, el fitxer icprog.sys., ja que el programa els 
te, per defecte, definits pel Windows 98. D’altra banda per un correcte 
funcionament és recomanable que l’usuari disposi de totes les autoritzacions 
del sistema. 

Un cop carregat el programa el pas següent consisteix en configurar el 
hardware necessari per poder gravar els microcontroladors PIC. 
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En la placa de programació/utilització que s’ha realitzat, la part del circuit que 
s’encarrega de la programació, està basada en el programador tipus JDM. 

En pantalla principal de IC-PROG, podem accedir a la configuració del 
hardware mitjançant la pestanya Ajustes y després la comanda Tipo 
Hardware, o be polsant la tecla de funció F3, de qualsevol de las maneres 
accedirem a la pantalla següent:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquesta és la configuració que hem d’escollir per al correcte funcionament 

del programador. Una cop escollit el tipus de programador com JDM y 
seleccionat el port sèrie adequat, és important no oblidar-se d’escollir el tipus 
de Interface com Direct I/O si es treballa amb Windows 98 o Windows 
API si el sistema operatiu és Windows NT/2000 o XP. 

 
L’últim pas a realitzar consistirà en activar la opció de Habilitar Driver 

NT/2000, que es troba en la pestanya de Miscelánea, dins la opció de Ajustes. 
En la mateixa pestanya també s’activarà la opció Controlar VCC para JDM. 
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8 EL PROGRAMA. 
Enunciat i objectius. 

Es proposa realitzar una comunicació entre dos PC fent servir dos 
microcontroladors, que seran els encarregats de gestionar la comunicació 
mitjançant un protocol implementat per software. 

La principal utilitat d’aquesta aplicació, és la de conèixer a fons els PIC, el 
seu funcionament, recursos i forma de programació, ja que per a la 
comunicació en si, en l’actualitat existeixen cables (p.ex. el cable de ethernet) 
que garanteixen una comunicació ràpida i segura sense necessitat de 
connectar entre els dos computadors cap aparell regulador. Tot i això, si que 
resulta molt útil per a possibles comunicacions entre el PC i d’altres perifèrics. 

Cada un dels PIC està connectat a un dels PC a través del port sèrie 
d’aquest, fent servir un dispositiu RS-232 i el mode USART del 
microcontrolador; al mateix temps els microcontroladors es comuniquen entre si 
a partir del mode SPI. 

 
Degut al fet que en el mode SPI el microcontrolador que actua com a esclau 

ha d’esperar a que el mestre generi el pols de rellotge per poder transmetre, i 
per evitar d’haver d’augmentar el nombre de línies necessàries, el PIC mestre 
es programa perquè produeixi una interrupció del TMR0 de forma periòdica, 
moment en que transmet un byte nul (byte DLE9) i que pot ser aprofitat per 
l’esclau per posar la seva dada en la línia de transmissió (RC5).  

Per a facilitar la feina, es creen quatre registres, de 8 bits cadascun. que 
serviran per emmagatzemar dades o actuar de control posant algun dels seus 
bit a 1 o a 0. Aquests registres son: 

• DADA_SERIE: emmagatzema les dades rebudes pel port USART. 
• DADA_SPI: emmagatzema les dades rebudes pel port SPI. 
• DUPL: el bit de menor pes, es posa a 1 per indicar que s’ha rebut el 

byte STX i que al tractar-se d’un byte duplicat, el següent serà un byte 
bo que s’ha d’enviar pel port USART. 

• BIT_CONTROL: es fan servir els tres bits de menor pes d’aquest 
registre. El bit 0 indica que s’ha rebut pel port sèrie una dada 
qualsevol; el bit 1 s’activa quan la dada rebuda s’ha de duplicar i 
finalment el bit 2 es posa a nivell alt quan un cop s’ha enviat el byte de 
control STX10, el següent byte a enviar és el byte correcte. 

A més d’aquest registres, a l’inici del programa es defineixen un seguit de 
macros que simplificaran el programa ja que actuen com petits subprogrames 
que es requereixen sovint en la resta de l’aplicació. 

 
Inicialment, el programa no realitza cap operació, es manté en espera fins 

que es produeix una interrupció, que pot provenir del port USART, del mode 
SPI o del TMR0.  

Durant la interrupció del TMR0, que es produeix cada cert temps, el 
microcontrolador comprova, a través del registre BIT_CONTROL, si hi ha cap 
dada per enviar, en cas afirmatiu examina si aquesta dada s’ha de duplicar o 
no, i si s’ha de fer, en primer lloc envia el byte STX i activa el registre DUPL per 

                                            
9 En codi ASCII correspón al byte 10 en hexadecimal. 
10 En codi ASCII correspón al byte 03 en hexadecimal. 
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comunicar que en la següent transmissió la dada a enviar serà 
l’emmagatzemada. En el cas de que no hi hagi cap dada per enviar, el 
programa enviarà la dada predeterminada com a dolenta (byte DLE). 

 
Cada cop que un dels PC ha d’enviar una dada es produeix una interrupció 

de recepció sèrie, la dada es emmagatzemada en el registre DADA_SERIE i 
mitjançant la comanda XOR es determina si és una dada que s’hagi de duplicar 
o no, segons quin resultat s’obtingui, s’activa un bit o un altre del registre 
BIT_CONTROL. 

 
Quan finalitza la transmissió pel mode SPI, s’activa el bit PIR1 del registre 

SSPIF que indica que el buffer de recepció està ple. S’emmagatzema el byte 
rebut en el registre DADA_SPI i es comprova de quin tipus de dada es tracta 
amb l’ordre XOR, operació que posa a 1 el registre STATUS sempre que els 
operands siguin els mateixos.  

Si és el byte DLE no fa res, si rep un STX, espera a la següent transmissió i 
la dada que rep l’envia pel port sèrie del PC i finalment si no es cap d’aquests 
bytes els envia directament pel USART. 

 
El fet que de tant en tant s’hagin d’enviar dues dades en lloc d’una, pot 

provocar una pèrdua d’eficàcia en el programa ja que requereix fer dos cicles 
de transmissió en lloc d’un. Per evitar possibles errors, s’ha programat el mode 
SPI perquè vagi a més del doble de velocitat a la que va el port sèrie. 
D’aquesta forma, en els casos en que hagi d’enviar un byte duplicat, tindrà 
temps suficient per fer-ho sense que afecti el cicle normal. Així tenim que el 
port USART funciona a una velocitat de 115200 bps mentre que el port SPI del 
microcontrolador envia o rep les dades fins a 288000 bps. 

 
Finalment es farà servir un díode 1N4148 i una resistència de 10 K, 

juntament amb les potes MCLR#/VPP, VDD, VSS, RB7/PGD, RB6/PGC I 
RB3/PGM per poder gravar el microcontrolador directament sobre la placa de 
circuit imprès. 

 
 
Materials per al projecte: 

1.. Dos PIC16F876. 
2n. Dos oscil·ladors de quars. 
3r. Quatre condensadors de 22 pF 
4t. Dos díode 1N4148. 
5è. Dues resistències de 10 k. 
6è. Dos MAX RS-232. 
7è. Dos condensadors de 1 µF. 
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Foto del muntatge. 
 

 
Figura 8-1 

 

8.1 PIC MESTRE. 

8.1.1 Configuració. 
En el PIC mestre s’han de configurar com entrada o com a sortida les 

següents potes: 
RA5/AN4/ss# → Entrada. 
RC3/SCK/SCL → Sortida dels polsos de rellotge del mode SPI. 
RC4/SDI/SDA → Entrada de dades del mode SPI. 
RC5/SDO → Sortida de dades del mode SPI. 
RC6/TX/CK → Sortida de dades del port USART. 
RC7/RX/DT → Entrada de dades del port USART. 

 
Configuració mode SPI: 

Registre SSPSTAT 
• SMP = 0 → La dada es mostreja a la meitat de l’impuls de rellotge. 
• CKE = 1 → La dada es transmet en el flanc ascendent de SCK. 

Registre SSPCON. 
• CKP = 0 → El mode d’inactivitat del rellotge és el baix. 
• SSPM3_ SSPM0 = 0010 → Mode mestre SPI, amb rellotge a FOSC / 

64. 
Velocitat de treball = 18.432 MHz / 64 = 288000 bps 
Per transmetre els 8 bits el mode SPI triga: 0.27 µs. 

• SSPEN = 1 → Habilita  mode SPI. 
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Registre PIE1 
• RCIE = 1 → Permís d’interrupció per al receptor USART quan el 

buffer es plena. 
 

Configuració mode USART: 
Registre RCSTA 

• SPEN = 1 → Port sèrie habilitat. 
• RX9 = 0 → Selecciona 8 bits en recepció. 
• CREN = 1 → Habilita mode de recepció contínua. 

Registre TXSTA 
• TX9 = 0 → Selecciona transmissió de 8 bits. 
• TXEN = 1 → Transmissió activada. 
• SYNC = 0 → Mode asíncron. 
• BRGH = 1 → Bit de selecció de la velocitat de baudis en alta 

velocitat. 
Registre PIE1 

• SSPIE = 1 → Permís d’interrupció per a la porta sèrie asíncrona 
(SPI). 

Generador de Baudis. 
BRGH = 0 → K = 16  
FOSC = 18.4232 MHz 
Freqüència = 115200 bps. 
 

X = (FOSC / (K · Freqüència))-1 
X = (18.432 MHz / (16 · 115200)) - 1 

X = 9 
Configuració TMR0: 

Registre OPTION_REG 
• PS2:PS0  = 000 → Divisor del TMR0 a 1:2 
• PSA = 0 → El divisor de freqüència és assignat al TMR0. 
• TOSE = 0 → Increment del TMR0 cada flanc ascendent. 
• TOCS = 0 → Polsos de rellotge intern FOSC / 4 (temporitzador). 

Amb aquests valors obtenim els següents temps: 
Temporització = 4 · TOSC · (Valor carregat al TMR0) · (Rang del Divisor) 

Temporització = 15.8 µs. 

 
Figura 8-2 Polsos generats pel mode SPI. Mesures preses a 5 V/divisió i a una 

freqüència de 1 µs/divisió. 
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Registre INTCON 

• T0IE = 1 → Bit de permís d’interrupció del TMR0. 

8.1.2 Codi del programa. 
;******MACROS********************************************************** 
 
movlf macro literal,fichero 
 movlw  literal 
 movwf  fichero 
 endm 
 
movff macro fichero1,fichero2 
 movf fichero1,w 
 movwf fichero2 
 endm 
 
Bank0 macro 
 bcf STATUS,RP0 
 bcf STATUS,RP1 
 endm 
 
Bank1 macro 
 bsf STATUS,RP0 
 bcf STATUS,RP1 
 endm 
 
SAVE macro     ; Macro para guardar l'estat. 
 movwf W_temp 
 swapf STATUS,W 
 movwf STATUS_temp 
 movf FSR,W 
 movwf FSR_temp 
 bcf STATUS,RP0   ; Asseguro que a l’entrar en les interrupcions 
 bcf STATUS,RP1   ; estic en el BANK0. 
 endm 
 
RECU macro     ; Macro para recuperar l'estat. 
 movf FSR_temp,W 
 movwf FSR 
 swapf STATUS_temp,W 
 movwf STATUS 
 swapf W_temp,F 
 swapf W_temp,W 
 endm 
 
 
;******DEFINICION DE VARIABLES*********************************************** 
 
ESTAT   EQU 0x70  ; Variable d'estat del programa. 
W_temp   EQU 0x71  ; Variable per salvar l'estat de les interrupcions. 
STATUS_temp  EQU 0x72 
FSR_temp  EQU 0x73 
 
DADA_SERIE  EQU  0x74  ; Registre temporal USART. 
DADA_SPI  EQU  0x75  ; Registre temporal SPI. 
BIT_CONTROL  EQU 0x76  ; Registre de control. 
DUPL   EQU 0x77  ; Registre 
 
 
;******DEFINICION DE BIT****************************************************** 
RS232_bps  EQU .9   ; Velocitat del port sèrie a 11520 bps. 
 
;******INCUDE FILES*********************************************************** 
 list      p=16f876               ; List directive to define processor. 
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 #include <p16f876.inc>          ; Processor specific variable definitions. 
  
 __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & 
_WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF  
 
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file. 
; The lables following the directive are located in the respective .inc file. 
; See respective data sheet for additional information on configuration word. 
 
;***************************************************************************** 
  ORG      0x00   ; Processor reset vector. 
  clrf     PCLATH  ; Ensure page bits are cleared. 
    goto     main0   ; Go to beginning of program. 
 
  ORG      0x04   ; Interrupt vector location. 
  SAVE 
  goto entra_int 
 
  ORG 0x0F 
main0 
  goto main 
 
;******SUBPROGRAMA DE INTERRUPCIONES***************************************** 
 
entra_int 
  Bank0 
  btfsc PIR1,RCIF  ; Interrupció recepció port sèrie? 
  goto RX_SERIE 
  btfsc PIR1,SSPIF  ; Interrupció buffer recepció SPI? 
  goto SPI_Int 
  btfsc INTCON,T0IF  ; Interrupció TMR0? 
  goto Timer_INT 
 
Recupera_estat 
  RECU 
  retfie 
 
RX_SERIE 
  bcf PIR1,RCIF 
  movff RCREG,DADA_SERIE ; Guardo byte rebut pel USART. 
  movf DADA_SERIE,W  ; XOR entre byte rebut 
  xorlw 0x10   ; i el byte DLE. 
  btfsc STATUS,Z 
  goto BIT_DUP 
  movf DADA_SERIE,W 
  xorlw 0x03   ; XOR entre el byte rebut  
  btfsc STATUS,Z  ; i el byte STX. 
  goto BIT_DUP 
  bsf BIT_CONTROL,0  ; Indico que es un byte bo. 
  goto Recupera_estat 
BIT_DUP 
  bsf BIT_CONTROL,1  ; Indico que es un byte que s'ha de duplicar. 
  goto Recupera_estat 
 
 
SPI_Int 
  movff SSPBUF,DADA_SPI ; Guardo el byte rebut pel SPI. 
  btfsc DUPL,0   ; Miro si és un byte duplicat. 
  goto Buf_TX   ; Miro si ja s'ha enviat el byte duplicat. 
  movf DADA_SPI,W 
  xorlw 0x03   ; XOR entre byte rebut SPI 
  btfsc STATUS,Z  ; i el byte STX. 
  goto ACTIVAR_DUP  
  movf DADA_SPI,W 
  xorlw 0x10   ; XOR entre el byte rebut SPI 
  btfsc STATUS,Z  ; i el byte DLE. 
  goto Surt_SPI 
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Buf_TX 
  btfss PIR1,TXIF  ; Buffer TX USART buit? 
  goto Buf_TX   ; No 
  movff DADA_SPI,TXREG ; Envia el byte rebut per l'USART 
  bcf DUPL,0    
  goto Surt_SPI 
ACTIVAR_DUP 
  bsf DUPL,0   ; Indico que es un byte duplicat. 
Surt_SPI 
  bcf PIR1,SSPIF 
  goto Recupera_estat 
 
 
Timer_INT 
  btfsc BIT_CONTROL,2  ; S'ha enviat el byte duplicat? 
  goto Envia_Dada 
  btfsc BIT_CONTROL,1  ; El byte s'ha de duplicar? 
  goto Envia_DUP 
  btfss BIT_CONTROL,0  ; És una dada bona? 
  goto  Envia_AA 
  goto  Envia_Dada 
Envia_AA 
  movlf 0x10,SSPBUF  ; Envio el byte DLE. 
  goto Sortir 
Envia_DUP 
  movlf 0x03,SSPBUF  ; Envio el byte STX. 
  bcf BIT_CONTROL,1 
  bsf BIT_CONTROL,2  ; Indico que s'ha enviat el byte duplicador. 
  goto Sortir 
Envia_Dada 
  bcf BIT_CONTROL,0 
  bcf BIT_CONTROL,2 
  movff DADA_SERIE,SSPBUF ; Envio el byte. 
Sortir movlw d'235 
  movwf TMR0   ; Reinici del temporitzador TMR0. 
  bcf INTCON,T0IF    
  goto  Recupera_estat 
 
;******PROGAMA PRINCIPAL******************************************************* 
main 
; Inicialitzaciió de variables. 
  clrf DADA_SERIE 
  clrf BIT_CONTROL 
  clrf DUPL 
  clrf DADA_SPI 
; I/O ports 
  Bank0 
  clrf PORTA 
  clrf PORTB 
  clrf PORTC 
 
;PORT A 
  Bank1 
  bsf TRISA,5 
 
;PORT C 
  bcf TRISC,3   ; Rellotge SPI (SCK) -> Sortida. 
  bsf TRISC,4   ; Dades SPI input (SDI) -> Entrada. 
  bcf TRISC,5   ; Dades SPI output (SDO) -> Sortida. 
  bcf TRISC,6   ; TX port sèrie -> Sortida. 
  bsf TRISC,7   ; RX port sèrie -> Entrada. 
 
;Modo SPI **** 
  Bank1 
  bcf  SSPSTAT,SMP  ; La dada d'entrada es mostreja a la meitat impuls 
rellotge. 
  bsf  SSPSTAT,CKE  ; Dato se transmet en flanc ascendent de rellotge. 
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  Bank0 
  bcf SSPCON,CKP  ; Mode inactivitat de rellotge es baix 
 
  bcf SSPCON,SSPM3 ; MASTER 
  bcf SSPCON,SSPM2 ; 
  bcf SSPCON,SSPM1 ; 
  bsf SSPCON,SSPM0 ; 0001-->clock FOSC/16 
  bsf SSPCON,SSPEN ; enable MSSP 
;Modo SPI **** 
 
;USART RS232 
  Bank0 
  bsf RCSTA,SPEN  ; Habilito port sèrie. 
  bcf RCSTA,RX9  ; 8 bits. 
  bsf RCSTA,CREN  ; Mode recepció contínua. 
 
  Bank1 
  bsf TXSTA,TXEN  ; Transmissió activada. 
  bcf TXSTA,TX9  ; 8 bits en transmissió. 
  bcf TXSTA,SYNC  ; Mode asíncron 
  bsf TXSTA,BRGH  ; Alta velocitat 
 
  movlf RS232_bps,SPBRG ; Velocitat del port sèrie a 115200bps 
 
; TMR0 
  movlf 0x00,OPTION_REG 
  movlf 0x06,ADCON1 
 
; Init done -- Turn on interrupts 
; Puerto serie 
  Bank1 
  bsf PIE1,RCIE  ; Habilita INT en recepció. 
  bsf PIE1,SSPIE  ; Habilita INT en SSP 
  bsf INTCON,T0IE  ; Habilita INT del TMR0 
; Periferics 
  bsf INTCON,PEIE  ; Habilita interrupció de perifèrics. 
 
; Global 
  bsf INTCON,GIE  ; Habilita interrupcions globals. 
 
;********************************************************************** 
loop 
  nop 
  goto loop 
   
;********************************************************************** 
  END    ; directive 'end of program' 

 

8.1.3 Comentari de les interrupcions. 
 Interrupció TMR0 

Un cop s’ha produït una interrupció deguda al desbordament del TMR0, el 
primer pas que realitza el programa és comprovar si hi ha cap bit del registre 
BIT_CONTROL activat i en el cas en que n’hi hagi algun, determinar quin és. 
Així tenim quatre possibilitats: 

1. BIT_CONTROL,2 = 1→ si el 3er bit de menor pes està a nivell alt, en 
primer lloc s’esborra i es carrega la dada rebuda i emmagatzemada al 
registre DADA_SERIE al registre de transmissió del mode SPI, el 
SSPBUF, que automàticament s’encarregarà d’enviar la dada 
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2. BIT_CONTROL,1 = 1 → en aquest cas es posa el byte de control STX 
dins del registre SSPBUF, s’esborra el bit 1 i es posa a 1 el tercer bit 
per advertir que s’ha de duplicar.  

3. BIT_CONTROL,0 = 1 → Si el bit val 1, és degut a que hi ha una dada 
bona per enviar però que no cal duplicar-la. Així és fa com en el 
primer cas, s’esborren els bits del registre i es carrega el registre 
DADA_SERIE en el registre SSPBUF. 

4. Si cap dels bits del registre està actiu indica que no hi ha cap dada 
bona per enviar i per tant s’envia el byte DLE a través del mode SPI. 

Una vegada ha finalitzat un d’aquests passos, el següent consisteix en 
carregar el valor 235 decimal (EBh) en el registre TMR0 per actualitzar el 
temporitzador, s’esborra el flag d’interrupció del timer (bit T0IF del registre 
INTCON), es recupera l’estat en que es trobava el programa i es surt de la 
interrupció. 
 
 Interrupció USART 

Quan es produeix una interrupció deguda a la recepció d’una dada pel port 
sèrie, es comença per restaurar el flac de recepció (PIR1 <6>), el byte rebut es 
carrega en un registre temporal (DADA_SERIE) es fa una operació de XOR 
primer amb el byte DLE i després amb el STX comprovant, cada vegada que es 
fa l’operació, si es tracta d’una d’aquesta dades consultant quin és el valor del 
bit Z del registre STATUS, en cas afirmatiu s’activa el segon bit de menor pes 
del registre BIT_CONTROL, si no es tracta de cap dels dos bits que s’han de 
duplicar, s’activa el bit 0 del registre. Finalment es recupera l’estat inicial i es 
surt de la interrupció. 
 
 Interrupció SPI 

La tercera interrupció possible és la del mode SPI, aquesta es produeix quan 
el buffer de recepció està ple. 

Primerament la dada rebuda en el registre SSPBUF es emmagatzemada en 
el registre DADA_SPI per a la seva posterior utilització. A continuació es 
comprova quin és el valor del primer bit del registre DUPL, si val 1 vol dir que ja 
s’ha rebut el byte de control del duplicador per tant la dada rebuda és bona, el 
programa s’espera a que el port USART estigui en condicions d’enviar dades i 
quan això passa, carrega el registre DADA_SPI en el registre de transmissió 
del port sèrie, el TXREG; s’esborra el bit del DUPL i surt. 

Si DUPL <0> es igual a zero es fa una XOR entre el byte rebut i el byte de 
control STX, si el resultat es 1, s’activa el bit del registre DUPL finalitzant 
seguidament la interrupció; i si no ho es fa un altre XOR, aquest cop amb el 
byte DLE. En cas de que no coincideixin, es fa el mateix que en el primer cas, 
es a dir, s’envia la dada cap al ordinador. Quan el byte rebut és el mateix que el 
byte DLE, el programa senzillament surt de l’estat d’interrupció i retorna al 
programa principal.11

 
  

                                            
11 Mirar els organigrames de les interrupcions en el següent apartat. 
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8.1.4 Organigrames. 
 Interrupció TMR0 
 

Inici 

 

BIT_CONTROL,2 
= 0? 

BIT_CONTROL,1 
= 0? 

BIT_CONTROL,0 
=1? 

Recupera l’estat 
inicial 

Sortir 

Esborrar el bit 
T0IF del reg. 

INTCON 

Carregar el byte 
STX (03h) en el 
reg. SSPBUF 

BIT_CONTROL,1 
= 0 

BIT_CONTROL,2 
= 1 

Carregar el byte 
DEL (10h) en el 
reg. SSPBUF 

BIT_CONRTOL,0 
=0 

BIT_CONTROL,2 
= 0 

Carregar  el reg. 
DADA_SERIE en 
el  reg. SSPBUF. 

No 

Carregar el valor 
d’235 en el reg. 

TMR0. 

Si 

No 

Si 

Si 

No 
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Interrupció USART. 

 
 
 

Esborrar bit 
RCIF del registre 

PIR1 

Carregar el byte 
rebut en el reg. 
DADA_SERIE 

XOR entre byte 
rebut y el byte 

DLE (10h) 

Registre 
STATUS val 0? 

BIT_CONTROL,1 
= 1 

No 

XOR entre byte 
rebut y el byte 

STX (03h) 

Registre 
STATUS val 0? 

BIT_CONTROL,0 
= 0 

Recupera l’estat 
inicial 

No 

Si 

Inici 

Si 

Sortir 
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 Interrupció SPI 

 

Carregar el reg. 
SSPBUF en el 

reg. DADA_SPI 

El reg. DUPL 
val 0? 

No 

XOR entre byte 
rebut y el byte 

STX (128) 

Registre 
STATUS val 0? 

Esborrar el bit 
SSPIF del reg. 

PIR1 

No 

Si 

Si 

El bit TXIF del 
reg. PIR1 val 0?  

Carrego el reg. 
DADA_SPI en el 

reg. TXREG 

XOR entre byte 
rebut y el byte 

DLE (10h) 

Registre 
STATUS val 0? 

Posar a 1 el reg. 
DUPL 

Si 

Si 

Inici 

No 

Posar a 0 el reg. 
DUPL 

No 

Recupera l’estat 
inicial 

Sortir 
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8.1.5 Esquema elèctric. 

 

 

8.1.6 Esquema PROTEL DXP 
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8.2 PIC ESCLAU. 

8.2.1 Configuració. 
En el PIC mestre s’han de configurar com entrada o com a sortida les 

següents potes: 
RC3/SCK/SCL → Entrada dels polsos de rellotge del mode SPI. 
RC4/SDI/SDA → Entrada de dades del mode SPI. 
RC5/SDO → Sortida de dades del mode SPI. 
RC6/TX/CK → Sortida de dades del port USART. 
RC7/RX/DT → Entrada de dades del port USART. 

 
Configuració mode SPI: 

Registre SSPSTAT 
• SMP = 0 → La dada es mostreja a la meitat de l’impuls de rellotge. 
• CKE = 1 → La dada es transmet en el flanc ascendent de SCK. 

Registre SSPCON. 
• CKP = 0 → El mode d’inactivitat del rellotge és el baix. 
SSPM3_ SSPM0 = 0101 → Mode esclau SPI, amb rellotge igual a la 

pota SCK, SS# no actiu i lliure per usar-se com E/S. 
• SSPEN = 1 → Habilita  mode SPI. 

Registre PIE1 
• RCIE = 1 → Permís d’interrupció per al receptor USART quan el 

buffer es plena. 
 
Configuració mode USART: 

Registre RCSTA 
• SPEN = 1 → Port sèrie habilitat. 
• RX9 = 0 → Selecciona 8 bits en recepció. 
• CREN = 1 → Habilita mode de recepció contínua. 

Registre TXSTA 
• TX9 = 0 → Selecciona transmissió de 8 bits. 
• TXEN = 1 → Transmissió activada. 
• SYNC = 0 → Mode asíncron. 
• BRGH = 1 → Bit de selecció de la velocitat de baudis en alta 

velocitat. 
Registre PIE1 

• SSPIE = 1 → Permís d’interrupció per a la porta sèrie asíncrona 
(SPI). 

Generador de Baudis. 
BRGH = 0 → K = 16  
FOSC = 18.4232 MHz 
Freqüència = 115200 bps. 
 

X = (FOSC / (K · Freqüència))-1 
X = (18.432 MHz / (16 · 115200)) - 1 

X = 9 
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8.2.2 Codi del programa. 
;******MACROS********************************************************** 
 
movlf macro literal,fichero 
 movlw  literal 
 movwf  fichero 
 endm 
 
movff macro fichero1,fichero2 
 movf fichero1,w 
 movwf fichero2 
 endm 
 
Bank0 macro 
 bcf STATUS,RP0 
 bcf STATUS,RP1 
 endm 
 
Bank1 macro 
 bsf STATUS,RP0 
 bcf STATUS,RP1 
 endm 
 
SAVE macro     ; Macro para guardar l’estat. 
 movwf W_temp 
 swapf STATUS,W 
 movwf STATUS_temp 
 movf FSR,W 
 movwf FSR_temp 
 bcf STATUS,RP0   ; Asseguro que al entrar en les interrupcions 
 bcf STATUS,RP1   ; estic en el BANK0. 
 endm 
 
RECU macro     ; Macro para recuperar l'estat. 
 movf FSR_temp,W 
 movwf FSR 
 swapf STATUS_temp,W 
 movwf STATUS 
 swapf W_temp,F 
 swapf W_temp,W 
 endm 
 
 
;******DEFINICION DE VARIABLES*********************************************** 
 
ESTAT   EQU 0x70  ; Variable d'estat del programa. 
W_temp   EQU 0x71  ; Variable per salvar l'estat de les interrupcions. 
STATUS_temp  EQU 0x72 
FSR_temp  EQU 0x73 
 
DADA_SERIE  EQU  0x74  ; Registre temporal USART. 
DADA_SPI  EQU  0x75  ; Registre temporal SPI. 
BIT_CONTROL  EQU 0x76  ; Registre de control. 
DUPL   EQU 0x77  ; Registre. 
 
;******DEFINICION DE BIT****************************************************** 
RS232_bps  EQU .9   ; Velocitat del port sèrie a 11520 bps. 
 
;******INCUDE FILES*********************************************************** 
 list      p=16f876               ; List directive to define processor. 
 #include <p16f876.inc>          ; Processor specific variable definitions. 
  
 __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & 
_WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF  
 
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file. 
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; The lables following the directive are located in the respective .inc file. 
; See respective data sheet for additional information on configuration word. 
 
;*****************************************************************************  ORG     0x00  
  ; Processor reset vector. 
  clrf     PCLATH  ; Ensure page bits are cleared. 
    goto     main0   ; Go to beginning of program. 
 
  ORG      0x04   ; Interrupt vector location. 
  SAVE 
  goto entra_int 
 
  ORG 0x0F 
main0 
  goto main 
 
;******SUBPROGRAMA DE INTERRUPCIONES***************************************** 
 
entra_int 
  Bank0 
  btfsc PIR1,RCIF  ; Interrupció recepció port sèrie 
  goto RX_SERIE 
  btfsc PIR1,SSPIF  ; Interrupció buffer recepció SPI 
  goto SPI_INT 
 
Recupera_estat 
  RECU 
  retfie 
 
RX_SERIE 
  bcf PIR1,RCIF 
  movff RCREG,DADA_SERIE ; Guardo byte rebut pel USART. 
  movf DADA_SERIE,W  ; XOR entre byte rebut 
  xorlw 0x10   ; i byte DLE. 
  btfsc STATUS,Z 
  goto BIT_DUP 
  movf DADA_SERIE,W 
  xorlw 0x03   ; XOR entre el byte rebut 
  btfsc STATUS,Z  ; i el byte STX. 
  goto BIT_DUP 
  bsf BIT_CONTROL,0  ; Indico que es un byte bo 
  goto Recupera_estat 
BIT_DUP 
  bsf BIT_CONTROL,1  ; Indico que és un byte que s'ha de duplicar. 
  goto Recupera_estat 
 
 
SPI_INT 
  movff SSPBUF,DADA_SPI ; Guardo el byte rebut pel SPI. 
  btfsc DUPL,0   ; Miro si ja s'ha enviat el byte duplicat. 
  goto Buf_TX 
  movf DADA_SPI,W 
  xorlw 0x03   ; XOR entre el byte rebut SPI 
  btfsc STATUS,Z  ; i el byte STX. 
  goto ACTIVAR_DUP 
  movf DADA_SPI,W 
  xorlw 0x10   ; XOR entre el byte rebut pel SPI 
  btfsc STATUS,Z  ; i el byte DLE. 
  goto Envia 
Buf_TX 
  btfss PIR1,TXIF  ; Buffer TX USART buit? 
  goto Buf_TX   ; No 
  movff DADA_SPI,TXREG ; Envia el byte rebut per l'USART 
  movff DADA_SPI,PORTB 
  bcf DUPL,0 
Envia 
  btfsc BIT_CONTROL,2  ; S'ha enviat el byte duplicat? 
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  goto Envia_Dada    
  btfsc BIT_CONTROL,1  ; El byte s'ha de duplicar? 
  goto Envia_DUP 
  btfss BIT_CONTROL,0  ; És una dada bona? 
  goto Envia_AA 
  goto Envia_Dada 
Envia_AA 
  movlf 0x10,SSPBUF  ; Envio el byte DLE. 
  goto Sortir 
Envia_DUP 
  movlf 0x03,SSPBUF  ; Envio el byte STX. 
  bcf BIT_CONTROL,1 
  bsf BIT_CONTROL,2 
  goto Sortir 
Envia_Dada 
  bcf BIT_CONTROL,0 
  bcf BIT_CONTROL,2 
  movff DADA_SERIE,SSPBUF ; Envio el byte. 
Sortir 
  bcf PIR1,SSPIF 
  goto Recupera_estat 
ACTIVAR_DUP 
  bsf DUPL,0 
  goto Envia 
 
;******PROGAMA PRINCIPAL******************************************************* 
main 
; Inicialització de variables. 
  clrf DADA_SERIE 
  clrf DADA_SPI 
  clrf BIT_CONTROL 
  clrf DUPL 
 
 
; I/O ports 
  Bank0 
  clrf PORTA 
  clrf PORTB 
  clrf PORTC 
 
;PORT A 
  Bank1 
  bsf TRISA,0 
  bcf TRISA,1 
  bsf TRISA,5 
 
;PORT B 
  clrf TRISB   
 
;PORT C 
  bsf  TRISC,3   ; Rellotge (SCK) -> Entrada. 
  bsf  TRISC,4   ; Dades input (SDI) -> Entrada. 
  bcf  TRISC,5   ; Dades output (SDO) - Sortida. 
  bcf  TRISC,6   ; TX port sèrie -> Sortida. 
  bsf  TRISC,7      ; RX port sèrie -> Entrada. 
 
; Modo SPI **** 
  Bank1 
  bcf  SSPSTAT,SMP  ; En l'esclau sempre ha de ser 0. 
  bcf  SSPSTAT,CKE  ; Dato se transmet en flanc ascendent de rellotge. 
   
  Bank0 
  bcf SSPCON,CKP  ; Mode inactivitat de rellotge es baix 
 
  bcf SSPCON,SSPM3 ; SLAVE 
  bsf SSPCON,SSPM2 ; 
  bcf SSPCON,SSPM1 ; 
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  bsf SSPCON,SSPM0 ; 0101: SS disabled (RA5 com E/S) 
  bsf SSPCON,SSPEN ; Enable MSSP 
 
; Modo SPI **** 
 
;USART RS232 
  Bank0 
  bsf RCSTA,SPEN 
  bcf RCSTA,RX9 
  bsf RCSTA,CREN 
 
  Bank1 
  bsf TXSTA,TXEN 
  bcf TXSTA,TX9 
  bcf TXSTA,SYNC 
  bsf TXSTA,BRGH 
 
  movlf RS232_bps,SPBRG ; Velocitat del port sèrie a 115200bps 
 
; TMR0 
  movlf 0x00,OPTION_REG 
 
; Init done -- Turn on interrupts 
; Port sèrie 
  Bank1 
  bsf PIE1,RCIE  ; Habilita INT en recepció. 
  bsf PIE1,SSPIE  ; Habilita INT en SSP 
 
; Periferics 
  bsf INTCON,PEIE  ; Habilita interrupció de perifèrics. 
 
; Global 
  Bank0 
  bsf INTCON,GIE  ; Habilita interrupcions globals. 
 
;********************************************************************** 
loop 
  nop 
  goto loop 
   
;********************************************************************** 
  END    ; directive 'end of program' 

 
 

8.2.3 Comentari de les interrupcions. 
Interrupció USART. 

Tant el PIC mestre com l’esclau actuen de la mateixa manera quan es 
produeix una interrupció produïda pel port sèrie. Per a més informació consulti 
l’apartat 8.1.3 la secció dedicada a la Interrupció USART del PIC mestre 
(apartat 8.1.3) i el organigrama del següent apartat. 

 
Interrupció SPI. 

Com que el SPI en el seu funcionament en mode esclau no pot generar per 
si mateix el pols necessari per transmetre i rebre les dades i ha d’esperar a que 
sigui el mestre el que el generi, no requereix de cap interrupció del TMR0, 
senzillament un cop ha rebut una dada i ha entrat en la interrupció del buffer de 
recepció del SPI ple, determinar que fer amb la dada que ha rebut i posar una 
dada nova en el registre de transmissió que s’enviarà en el moment en que es 
produeixi la interrupció del TMR0 al PIC master i es generi els polsos de 
rellotge. 
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Així tenim que primerament la dada rebuda en el registre SSPBUF es 
emmagatzemada en el registre DADA_SPI per a la seva posterior utilització. A 
continuació es comprova quin és el valor del primer bit del registre DUPL, si val 
1 vol dir que ja s’ha rebut el byte de control del duplicador per tant la dada 
rebuda és bona, el programa s’espera a que el port USART estigui en 
condicions d’enviar dades i quan això passa, carrega el registre DADA_SPI en 
el registre de transmissió del port sèrie. 

Si DUPL <0> es igual a zero es fa una XOR entre el byte rebut i el byte de 
control STX, si el resultat es 1, s’activa el bit del registre DUPL finalitzant 
seguidament la interrupció; i si no ho es fa un altre XOR, aquest cop amb el 
byte DLE. En cas de que no coincideixin, es fa el mateix que en el primer cas, 
es a dir, s’envia la dada cap al ordinador. Quan el byte rebut és el mateix que el 
byte DLE,  o després de finalitzar qualsevol de les situacions descrites 
anteriorment, es procedeix a mirar els diferents bits del registre BIT_CONTROL 
per saber si el port USART ha rebut alguna dada i quina ha s’ha d’enviar. Com 
succeïa en la interrupció del TMR0 que es produïa en el PIC mestre tenim 
quatre possibilitats a l’hora d’enviar una dada: 

1. BIT_CONTROL,2 = 1→ si el 3er bit de menor pes està a nivell alt, en 
primer lloc s’esborra i es carrega la dada rebuda i emmagatzemada al 
registre DADA_SERIE al registre de transmissió del mode SPI, el 
SSPBUF, que automàticament s’encarregarà d’enviar la dada. 

2. BIT_CONTROL,1 = 1 → en aquest cas es posa el byte de control STX 
dins del registre SSPBUF, s’esborra el bit 1 i es posa a 1 el tercer bit 
per advertir que s’ha de duplicar.  

3. BIT_CONTROL,0 = 1 → Si el bit val 1, és degut a que hi ha una dada 
bona per enviar però que no cal duplicar-la. Així és fa com en el 
primer cas, s’esborren els bits del registre i es carrega el registre 
DADA_SERIE en el registre SSPBUF. 

4. Si cap dels bits del registre està actiu indica que no hi ha cap dada 
bona per enviar i per tant s’envia el byte DLE a través del mode SPI. 

Una vegada han finalitzat aquests passos,  es procedeix a esborrar el bit 
SSPIF del registre PIR1 per permetre una nova interrupció, es recupera l’estat 
inicial i se surt de la interrupció.12

 

                                            
12 Mirar els organigrames de les interrupcions en el següent apartat. 
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8.2.4 Organigrames. 
Interrupció USART. 

 
  

Esborrar bit 
RCIF del registre 

PIR1 

Carregar el byte 
rebut en el reg. 
DADA_SERIE 

XOR entre byte 
rebut y el byte 

DLE (10h) 

Registre 
STATUS val 0? 

BIT_CONTROL,1 
= 1 

No 

XOR entre byte 
rebut y el byte 

STX (03h) 

Registre 
STATUS val 0? 

BIT_CONTROL,0 
= 0 

Recupera l’estat 
inicial 

No 

Si 

Inici 

Si 

Sortir 
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 Interrupció SPI 
Inici 

Carregar el reg. 
SSPBUF en el reg. 

DADA_SPI 

 

El reg. DUPL 
val 0? 

El bit TXIF del 
reg. PIR1 val 0?  

Carrego el reg. 
DADA_SPI en el 

reg. TXREG 

Posar a 0 el reg. 
DUPL 

XOR entre byte 
rebut y el byte STX 

(128) 

Registre 
STATUS val 0? 

Posar a 1 el reg. 
DUPL 

XOR entre byte 
rebut y el byte DLE 

(10h) 

Registre 
STATUS val 0? 

BIT_CONTROL,2 
= 0? 

BIT_CONTROL,1 
= 0? 

BIT_CONTROL,0 
=1? 

Carregar el byte 
STX (03h) en el reg. 

SSPBUF 

BIT_CONTROL,1 =0 

BIT_CONTROL,2 =1 
BIT_CONRTOL,0 =0

BIT_CONTROL,2 =0

Carregar  el reg. 
DADA_SERIE en el  

reg. SSPBUF. 

Esborrar el bit 
SSPIF del reg. PIR1

Recupera l’estat 
inicial Sortir 

NO 

NO

Carregar el byte 
DEL (10h) en el reg. 

SSPBUF 

SI 
SI 

NO

SI

SI 

NO 

NO 
SI

NO 

SI

NO

SI
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8.2.5 Esquema elèctric. 

 
 

8.2.6 Esquema PROTEL DXP. 
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9 INFORME DE PROBLEMES I INCIDÈNCIES. 
PROBLEMES INICIALS: 

A l’hora de plantejar la realització d’aquesta aplicació i un cop decidit que 
havia de fer, el primer pas consisteix en decidir quin microcontrolador faria 
servir. Hem vaig decantar per la família dels PIC no només perquè son una 
eina molt potent que permet una amplia gamma de funcionament, sinó que el 
seu ús és força fàcil i també permet un nombre de gravacions molt elevat al 
mateix temps que resulta força econòmic. Finalment existeixen una gran 
varietat de programes de lliure distribució a Internet per programar aquests 
microcontroladors. 

Seguidament, i un cop decidit quins recursos dels microcontroladors es 
farien servir i que aquestes no utilitzessin elements o potes comuns, calia 
determinar quin tipus de protocol hauria d’implementar l’aplicació.  
 
PROTOCOL A ESCOLLIR: 

Degut al fet que un dels modes escollits, el SPI, actuava en forma de mestre-
esclau i que aquest últim solament podia enviar informació quan el mestre 
generava els polsos de rellotge, la millor solució que vaig trobar va ser la de 
enviar contínuament i de forma periòdica una dada qualsevol (el byte DLE) i 
que el PIC que rebés les dades les anés ignorant mestre sigues aquest BYTE 
DLE. En el cas de que realment el que es vol enviar fos aquesta dada, duplicar-
la amb un byte marcador davant (byte STX) perquè l’altra terminal, en rebre el 
marcador, sàpigues que la següent dada era bona. Això va provocar que en el 
cas que la dada a enviar fos la del marcador, aquesta també s’enviés de forma 
duplicada. D’aquesta forma tenim que per enviar un DLE s’hagi d’enviar la 
seqüència STX-DLE mentre que per enviar un STX serà STX-STX. 

D’aquesta forma, s’aconsegueix que la transmissió sigui el més ràpida 
possible i solament es perd temps en les dues dades que s’han de duplicar, 
situació en la que calen dos cicles de transmissió en comtes d’un. 
 
PROBLEMES DE SINCRONITZACIÓ: 

Inicialment, el programa realitzava totes les tasques directament des del 
programa principal, generant un pols del mode SPI cada cert temps mitjançant 
un bucle d’espera i només feia servir la interrupció del port sèrie. Això 
presentava molts inconvenients, ja que mentre se seguia el cicle normal 
d’execució no hi havia cap problema, però depenent del moment en que el port 
USART es volia comunicar amb el microcontrolador, sobretot si succeïa durant 
l’execució del bucle, es perdia la sincronització entre els dos microcontroladors 
i el programa deixava de transmetre les dades. 

Aquest problema, el vaig solucionar mitjançant interrupcions, en comptes de 
executar-se la major part dins del programa principal, aquest no fa res i només 
s’espera a que es produeixi alguna de les interrupcions programades, de forma 
que els processos no interfereixen entre ells. Per poder generar el pols de 
rellotge que el mode SPI requereix per la transmissió/recepció ara es fa servir 
el temporitzador del TMR0 que genera interrupcions periòdiques sense que es 
produeixin talls en la seva realització. 
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VELOCITATS DE TRANSMISSIÓ: 
Tot i haver resolt els problemes en la transmissió i la recepció, aquesta no és 

perfecta ja que si el port sèrie transmet les dades de forma molt continuada, 
com per exemple durant la transmissió d’un arxiu gran, els temps necessaris 
per poder atendre per poder atendre tots els passos resulta massa llarg i es 
produeixen pèrdues de dades. Una possible solució a aquest problema seria 
afegir-hi un buffer actiu per a les dades que ens arriben a través del port 
USART i mitjançant una línia més poder fer que el port sèrie de l’ordinador aturi 
la transmissió i emmagatzemi les dades al seu buffer intern mentes els PIC 
acaben de processar les seves dades. 
 
PROGRAMACIÓ EN SERIE 

Com una segona part del projecte, hi ha la possibilitat de programar 
directament el microcontrolador sobre la placa de circuit imprès, aquesta part, 
no va donar gaires problemes, ja que al mercat hi existeixen una gran varietat 
de programadors sèrie. Hem vaig decantar pel programador PIC PG-1 de 
l’empresa Spark Fun13 perquè no requereix alimentació externa ni cap altre 
element i només fa falta un petit díode i una resistència connectades al 
microcontrolador a més d’un senzill software de programació. A més l’empresa 
disposa a la seva pàgina web d’un gran nombre d’exemples i utilitats, així com 
enllaços a d’altres pàgines d’interès. 

                                            
13 Spark Fun Electronics: pàgina web http://www.sparkfun.com 
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