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Een tijd geleden waren er development 

boardjes voor de PIC16F877A te koop. Er 

was toen beloofd dat er een cursus voor 

geschreven ging worden voor de basis dingen in 

picbasic. Het heeft een tijdje geduurd maar hier 

is de cursus dan toch.  

In dit eerste deel komt de uitleg over de demo 

code aan bod. De fuses en hoe de leds worden 

aangestuurd, komt hier niet aanbod om de 

simpele reden dat dit allemaal op picbasic.nl 

heel goed is uitgelegd.  

Het eerste deel van de code is de 7 segment 

displays aansturen. Dit gebeurd in een subroutine met de volgende code:

Dispuit:                  'Subroutine begi
    If digitbit = 0 Then  'Als de display selectiebit 0 is dan 
        Low DigitSel      'Het rechste display selecteren
        digitval = digit1 'De waarde die op het rechtse display moet 
                          'komen in digitval zetten 
        digitbit = 1      'De digit selectie bit op 1 zetten voor het 
                          'linkse display bij de volgende keer dat deze 
                          'subroutine wordt aangeroepen
    Else                  'Als de display selectiebit 1 is dan
        High DigitSel     'Het linkse display selecteren
        digitval = digit2 'De waarde die op het linkse display moet 
                          'komen in digitval zetten 
        digitbit = 0      'De digit selectie bit op 0 zetten voor het 
                          'rechtse display bij de volgende keer dat deze 
                          'subroutine wordt aangeroepen
    EndIf     
    Select digitval       'De uitgangen aansturen
                          'In digitval
                          'moet gaan weergeven. met de case structuur wordt n u 
                          'het stukje code dat bij dat getal uitgevoerd
        Case 0            'Bijvoorbeeld voor 0 wordt dit stukje uitgev
            High Digita   'aan de volgende case
            High Digitb   'De displays zijn op de volgende manier opgebouwd:
            High Digitc   ' 
            High Digitd   '       a
            High Digite   '     #####
            High Digitf   '     #   # 
            Low Digitg    '   f # g # b
        Case 1            '     #####
            Low Digita    '     #   # 
            High Digitb   '   e # d # c
            High Digitc   '     #####
            Low Digitd                 
            Low Digite 
            Low Digitf 
            Low Digitg        
        Case 2 
            High Digita 
            High Digitb 
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Het eerste deel van de code is de 7 segment 

displays aansturen. Dit gebeurd in een subroutine met de volgende code: 

'Subroutine begi n 
'Als de display selectiebit 0 is dan  
'Het rechste display selecteren  
'De waarde die op het rechtse display moet 
'komen in digitval zetten  
'De digit selectie bit op 1 zetten voor het 
'linkse display bij de volgende keer dat deze 
'subroutine wordt aangeroepen  
'Als de display selectiebit 1 is dan  
'Het linkse display selecteren  
'De waarde die op het linkse display moet 
'komen in digitval zetten  
'De digit selectie bit op 0 zetten voor het 
'rechtse display bij de volgende keer dat deze 
'subroutine wordt aangeroepen  

'De uitgangen aansturen  
'In digitval  zit nu de waarde dat het display
'moet gaan weergeven. met de case structuur wordt n u 
'het stukje code dat bij dat getal uitgevoerd
'Bijvoorbeeld voor 0 wordt dit stukje uitgev
'aan de volgende case  
'De displays zijn op de volgende manier opgebouwd:

'       a  
'     #####  
'     #   #  
'   f # g # b  
'     #####  
'     #   #  
'   e # d # c  
'     #####  

Digitd                  

Digitg         

            Low Digitc
            High Digitd
            High Digite
            Low Digitf
            High Digitg        
        Case 3 
            High Digita
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'De waarde die op het rechtse display moet  

'De digit selectie bit op 1 zetten voor het  
'linkse display bij de volgende keer dat deze  

'De waarde die op het linkse display moet  

'De digit selectie bit op 0 zetten voor het  
'rechtse display bij de volgende keer dat deze  

zit nu de waarde dat het display  
'moet gaan weergeven. met de case structuur wordt n u  
'het stukje code dat bij dat getal uitgevoerd  
'Bijvoorbeeld voor 0 wordt dit stukje uitgev oerd tot 

'De displays zijn op de volgende manier opgebouwd:  

Digitc 
Digitd 
Digite 

Digitf 
Digitg         

Digita 
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            High Digitb 
            High Digitc 
            High Digitd 
            Low Digite 
            Low Digitf 
            High Digitg          
        Case 4 
            Low Digita 
            High Digitb 
            High Digitc 
            Low Digitd 
            Low Digite 
            High Digitf 
            High Digitg          
        Case 5 
            High Digita 
            Low Digitb 
            High Digitc 
            High Digitd 
            Low Digite 
            High Digitf 
            High Digitg          
        Case 6 
            High Digita 
            Low Digitb 
            High Digitc 
            High Digitd 
            High Digite 
            High Digitf 
            High Digitg          
        Case 7 
            High Digita 
            High Digitb 
            High Digitc 
            Low Digitd 
            Low Digite 
            Low Digitf 
            Low Digitg          
        Case 8 
            High Digita 
            High Digitb 
            High Digitc 
            High Digitd 
            High Digite 
            High Digitf 
            High Digitg          
        Case 9 
            High Digita 
            High Digitb 
            High Digitc 
            High Digitd 
            Low Digite 
            High Digitf 
            High Digitg          
        Case 10 'A 
            High Digita 
            High Digitb 
            High Digitc 
            Low Digitd 
            High Digite 
            High Digitf 
            High Digitg          
        Case 11 'B 
            Low Digita 
            Low Digitb 

            High Digitc 
            High Digitd 
            High Digite 
            High Digitf 
            High Digitg          
        Case 12 'C 
            High Digita 
            Low Digitb 
            Low Digitc 
            High Digitd 
            High Digite 
            High Digitf 
            Low Digitg          
        Case 13 'D 
            Low Digita 
            High Digitb 
            High Digitc 
            High Digitd 
            High Digite 
            Low Digitf 
            High Digitg          
        Case 14 'E 
            High Digita 
            Low Digitb 
            Low Digitc 
            High Digitd 
            High Digite 
            High Digitf 
            High Digitg          
        Case 15 'F 
            High Digita 
            Low Digitb 
            Low Digitc 
            Low Digitd 
            High Digite 
            High Digitf 
            High Digitg 
        Case Else 
            Low Digita 
            Low Digitb 
            Low Digitc 
            Low Digitd 
            Low Digite 
            Low Digitf 
            High Digitg         
    EndSelect          
    DelayMS 1             '1 mS wachten 
met display opgelicht 
    Low Digita            'Alle 
segmenten terug uitzetten 
    Low Digitb 
    Low Digitc 
    Low Digitd 
    Low Digite 
    Low Digitf 
    Low Digitg            
Return                    'Terugkeren 
uit subroutine 



Dit stuk code wordt in het hoodprogramma (main) aangeroepen door de volgende regel: 
GoSub Dispuit 

Telkens als deze sub routine wordt aangeroepen wordt er naar 1 van de 2 displays weggeschreven. Bij sommige 

programma’s is dat zo echter niet heel handig. Daarvoor kan er nog een 2
de

 subroutine gemaakt worden. 

Bijvoorbeeld: 
Dispaanst: 
    GoSub Dispuit 
    GoSub Dispuit 
Return 

 

Aangezien de displays om de beurt worden aangestuurd moet de dispuit sub regelmatig aangeroepen worden. 

Anders gaan de displays knipperen of eventueel zelfs uitblijven. 

 

Een tweede deel van het demo programma vormt een knightrider. Dit deelprogramma zit ook in een subroutine. 

Maar omdat de knightrider veel te snel zou gaan als de subroutine bij elke cyclus wordt aangeroepen is er een 

vertragingslusje met een teller tussen gezet. Dit kan hier omdat de leds niet gemultiplext zijn. 

 
If vertraging = 100 Then    'Als vertraging de waarde 100 heeft 
    GoSub Knightrider       'bereikt dan de subroutine knightrider 
                            'uitvoeren 
    vertraging = 0          'Vertraging terug op 0 zetten 
Else                        'Als de waarde van 100 nog niet bereikt 
    Inc vertraging          'is dan vertraging +1 doen 
EndIf  

 

De knightrider subroutine ziet er alsvolgt uit: 

 
Knightrider:                    'Subroutine voor knightrider 
    If knightbit = 0 Then       'Leds naar links verplaatsen 
        Inc KnightTel           'Waarde knightrider +1 doen 
        If KnightTel = 7 Then   'Als de waarde 7 is (hoek) dan  
            knightbit = 1       'knightbit op 1 zetten zodat bij de volgende  
        EndIf                   'cyclus de leds de andere kant opgaan 
    Else                        'Leds naar rechts verplaatsen 
        Dec KnightTel           'Waarde knightrider -1 doen 
        If KnightTel = 1 Then   'Als de waarde 1 is (hoek) dan volgende 
            knightbit = 0       'cyclus de leds de andere kant opgaan 
        EndIf                   'Leds naar rechts verplaatsen 
    EndIf 
    Select KnightTel            'De leds aansturen volgens de waarde van  
                                'KnightTel 
        Case 1                  'Bijvoorbeeld bij de waarde 1 wordt Led1  
            High    Led1        'hoog gemaakt en de rest van de leds laag 
            Low     Led2 
            Low     Led3  
            Low     Led4  
            Low     Led5  
            Low     Led6     
            Low     Led7 
        Case 2 
            Low     Led1  
            High    Led2  
            Low     Led3  
            Low     Led4  
            Low     Led5  
            Low     Led6     
            Low     Led7 
        Case 3 
            Low     Led1  
            Low     Led2  
            High    Led3  
            Low     Led4  
            Low     Led5  
            Low     Led6     
            Low     Led7 
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        Case 4 
            Low     Led1  
            Low     Led2  
            Low     Led3  
            High    Led4  
            Low     Led5  
            Low     Led6     
            Low     Led7 
        Case 5 
            Low     Led1  
            Low     Led2  
            Low     Led3  
            Low     Led4  
            High    Led5  
            Low     Led6     
            Low     Led7 
        Case 6 
            Low     Led1  
            Low     Led2  
            Low     Led3  
            Low     Led4  
            Low     Led5  
            High    Led6     
            Low     Led7 
        Case 7 
            Low     Led1  
            Low     Led2  
            Low     Led3  
            Low     Led4  
            Low     Led5  
            Low     Led6     
            High    Led7  
        Case Else 
            High    Led1  
            High    Led2  
            High    Led3  
            High    Led4  
            High    Led5  
            High    Led6     
            High    Led7          
    EndSelect 
Return                          'Terugkeren naar waar de subroutine is  
                                'opgeroepen 
 

Een laatste deel van de code bestaat uit de seriële interface en het lcd aansturen. De seriële interface moet bij het 

opstarten van de pic worden ingesteld. We gebruiken hier de interne uart van de pic. 

 
HSERIAL_CLEAR    = On         'Zorgt ervoor dat de buffer automatisch  
                              'leeg wordt gemaakt v oordat er data wordt  
                              'ontvangen 
Declare HSERIAL_BAUD    9600  'Snelheid op 9600 bits/seconde instellen 
HSERIAL_RCSTA    = %10010000  'Hardware seriële poort opzetten in  
                              'continue mode 
HSERIAL_TXSTA    = %00100000  'Verzenden via uart opzetten in asynchrone 
                              'mode 
INTCON = %11000000   'Interrupt opzetten 
ON_INTERRUPT     GoTo SeriIn  'Bij interrupt naar SeriIn springen  
PIE1.5 = 1                    'Interrupt voor usart opzetten 
 

De interrupt routine ziet er als volgt uit: 

 
SeriIn:                       'Interrupt routine 
    HSerIn [serdata]          'ontvangen data in serdata zetten 
    Print serdata             'ontvangen data op het lcd printen 
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    HSerOut [serdata]         'Data terug naar pc sturen ter bevestiging 
Context Restore               'Data herstellen en teruggaan 

 

De tekst die bij het opstarten naar de pc wordt verzonden gebeurd met het volgende stukje code: 
 
SerUit: 
      HSerOut ["***********************************", 13,10] 
      HSerOut ["* SchemaTheek.Net                 *", 13,10] 
      HSerOut ["* PIC16F877A ontwikkelbordje      *", 13,10] 
      HSerOut ["* Demo programma V1.2             *", 13,10] 
      HSerOut ["* Laatste update: 23/12/2008      *", 13,10] 
      HSerOut ["***********************************", 13,10] 
      HSerOut ["Type hier uw tekst voor op het lcd:", 13,10] 
Return 

 

De  “, 13,10” op het einde van de data zorgt ervoor dat de volgende tekst op een nieuwe regel komt in de terminal. 

 

Dit was het grootste deel van de demo code uitgelegd. Als er nog vragen zijn dan mogen die altijd op het 

SchemaTheek forum gesteld worden. De complete code is op de site te downloaden bij de pagina van dit artikel. 

 

 

  


