
include <p16F876.inc> 

__CONFIG 3F33           ;; configura automaticamente os bits do ocilador, watchdog timer, etc     

         

        ;VARIÁVEIS 

        CBLOCK  0x20           ; iniciando registradores que vão ser usados no programa 

        ENDC 

        tempo    EQU    0x21    ;variável tempo 

        p    EQU 0x22        ;variável problema 

        cel    EQU    0x23        ;variavel que armazena o tempo para desligamento da tecla do celular 

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

        ORG     0x000              

        clrf    PCLATH             

main 

        BANKSEL TRISB 

        bcf    TRISB,0        ;integração entre os Processadores (pino 21) 

        bcf    TRISB,1        ;aquecedor RB0 

        bcf    TRISB,2        ;celular 

        bcf TRISB,6 

        bcf TRISB,7 

        BANKSEL    PORTB     

        ;ZERA AS SAIDAS 

        bcf    PORTB,0 

        bcf    PORTB,1         

        bcf    PORTB,2 

 

        ;inicializa o valor da variavel p (ZERA P) 

 

        movlw .0     

        movwf    p 

         

        BANKSEL ADCON1         

        clrf    ADCON1 

        bsf    ADCON1,ADFM        ; seta AD para VCC, GND e entradas analogicas, setando o bit ADFM configura como 

justificado a direita 

         

        BANKSEL ADCON0 

        clrf    ADCON0        ; seleciona RA0 como entrada, Fosc/2 

        bsf    ADCON0, 0         ; liga conversor analogico digital 

 

     

    ;Configura o Display 

        principal: 

         BANKSEL TRISC 

         clrf    TRISC           ;; setando como saida todas as Portas C 

         BANKSEL TRISB 

         bcf     TRISB,6         ;; porta de saida usada para o pino E do display 

         bcf     TRISB,7         ;; porta de saida usada para o pino RS do display 

         

           

         BANKSEL PORTB 

         bsf     PORTB,6         ;; setando como 1 ( high ) o pino que será ligado no pino 6 ( E ) do display LCD que inicializa 

o envio de comandos 

                                                

         BANKSEL PORTC              ;; configurando o display LCD 

         movlw b'00001100'         ;; comando para ligar o display sem cursor 

         movwf PORTC           

         call envia_comando 

 

 

         movlw b'00111000'          ;; comando para configurar como entrada de 8 bits, 2 linhas e 5x7 

         movwf PORTC 

         call envia_comando 

 

         movlw b'10000000'       ;; inicia a frase na primeira posição 

         movwf PORTC 

         call envia_comando  



 

     

inicio 

        BANKSEL ADCON0 

        movlw    .20            ;20 em decimal (tempo para esperar a aquisição do valor convertido no CAD) 

        call    pausa        ; pausa para iniciar aquisicao 

        bsf    ADCON0,GO        ; iniciar conversao 

        bcf    STATUS,0        ;zera o carry         

 

aguarda_conversao 

        btfss    ADCON0,GO    ; testa fim da conversao 

        goto    fim_conversao 

        goto     aguarda_conversao 

         

fim_conversao 

         

        BANKSEL ADRESL 

        movf    ADRESL, W    ; coloca o valor dentro do registrador 

                 

        ;verifica se é menor que 25 GRAUS 

        sublw    .51            ;literal menos w (valor de CAD de 25 graus) 

        btfsc    STATUS,0    ;se nao houver transbordo pula a próxima instrução 

        goto    alerta1         

        bcf    STATUS,C        ;zera o carry para realizar outra operação 

         

        ;verifica se é menor que 28 GRAUS 

        BANKSEL ADRESL 

        movf    ADRESL, W 

        sublw    .57            ;literal menos w (valor de CAD de 28 graus) 

        btfsc    STATUS,0        ;se houver transbordo vai para o alerta 1 

        goto    alerta2 

        bcf    STATUS,C        ;zera o carry para realizar outra operação 

 

        ;caso a temperatura seja maior que 28 GRAUS  

        BANKSEL ADRESL 

        movf    ADRESL, W 

        sublw    .57            ;literal menos w (valor de CAD de 28 graus) 

        btfss    STATUS,0        ;se nao houver transbordo vai para o alerta 2 

        goto    alerta3  

 

        bcf    STATUS,C            ;zera o carry para realizar outra operação 

         

         

fim_verificacao 

        BANKSEL ADCON0     

        goto    inicio            ; volta a solicitar nova aquisicao 

 

pausa 

        movwf    tempo 

pausa1 

        decfsz    tempo,F            ; decrementa tempo 

        goto    pausa1 

        return 

 

pausa_cel 

        movwf    cel            ;espera o tempo para o desativamento do celular 

pausa_cel1 

        decfsz    cel,F 

        goto    pausa_cel1 

        return 

 

 

;........................... ALERTA    1 - Temperatura baixa     

alerta1 

        BANKSEL PORTB 

        bcf    STATUS,C            ;zera o carry para realizar outra operação 



        ;exibe mensagem: temperatura baixa 

         movlw b'01010100'     ;; T 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD          

         movlw b'01000101'     ;; E 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD           

         movlw b'01001101'     ;; M 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

         movlw b'01010000'     ;; P 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

 

          movlw b'00100000'      ;; espaço 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

 

         movlw b'01000010'     ;; B 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD. 

         movlw b'01000001'     ;; A 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

         movlw b'01001001'     ;; I 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

         movlw b'01011000'     ;; X 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

         movlw b'01000001'     ;; A 

         movwf PORTC 

         call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

 

 

        ;liga o aquecedor 

        bsf    PORTB,1         

 

        ;incrementa p 

        incfsz    p,F 

 

        ;verifica se p é igual ao valor máximo (valor maximo == 100) 

        movf    p,w 

        sublw    .100 

        btfss    STATUS,0 

        goto    alarme_1 

fim_A1    bcf        STATUS,C 

        goto fim_verificacao 

 

;............................ ALERTA 2 - Temperatura Normal         

alerta2 

         

        BANKSEL    PORTB 

        bcf    STATUS,C        ;zera o carry para realizar outra operação 

        ;mostra mensagem temperatura normal 

        movlw b'01010100'     ;; T 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD          

        movlw b'01000101'     ;; E 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD           

        movlw b'01001101'     ;; M 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01010000'     ;; P 

        movwf PORTC 



        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

 

         movlw b'00100000'      ;; espaço 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

 

        movlw b'01001110'     ;; N 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01001111'     ;; O 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01010010'     ;; R 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01001101'     ;; M 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD         

        movlw b'01000001'     ;; A 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01001100'     ;; L 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD         

         

        bcf PORTB,0            ;desliga luz alerta 

        movlw    .0            ;Zera a variável problema         

        movwf    p 

        goto fim_verificacao 

 

;........................... ALERTA 3 - Temperatura Alta 

alerta3 

        BANKSEL PORTB 

        bcf    STATUS,C            ;zera o carry para realizar outra operação 

        ;exibe mensagem: temperatura alta 

        movlw b'01010100'     ;; T 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD          

        movlw b'01000101'     ;; E 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD           

        movlw b'01001101'     ;; M 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01010000'     ;; P 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01000101'     ;; E 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01010010'     ;; R 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01000001'     ;; A 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01010100'     ;; T 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD     

        movlw b'01010101'     ;; U 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01010010'     ;; R 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01000001'     ;; A 



        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD     

 

         movlw b'00100000'      ;; espaço 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

 

        movlw b'01000001'     ;; A 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01001100'     ;; L 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

        movlw b'01010100'     ;; T 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD         

        movlw b'01000001'     ;; A 

        movwf PORTC 

        call envia_caracter2    ;; chama função que irá enviar o caracter ao display LCD 

     

        ;desliga o aquecedor 

        bcf    PORTB,1     

 

        ;incrementa p 

        incfsz    p,F 

 

        ;verifica se p é igual ao valor máximo (valor maximo == 100) 

        movf    p,w 

        sublw    .100 

        btfss    STATUS,0 

        goto    alarme_3 

fim_A3    bcf        STATUS,C 

        goto fim_verificacao 

 

;........................... ALARME (celular e luz alerta) 

 

alarme_1 

        BANKSEL PORTB 

        bsf    PORTB,2            ;aciona celular 

        movlw    .10     

        call    pausa_cel    ;espera uns segundos e desliga o relé 

        bsf PORTB,0            ;acende luz alerta 

        movlw    .0            ;Zera a variável problema         

        movwf    p 

        goto    fim_A1 

 

alarme_3 

        BANKSEL PORTB 

        bsf    PORTB,2            ;aciona celular 

        movlw    .10     

        call    pausa_cel    ;espera uns segundos e desliga o relé 

        bsf PORTB,0            ;acende luz alerta 

        movlw    .0            ;Zera a variável problema         

        movwf    p 

        goto    fim_A3 

             

 

envia_caracter: 

         BANKSEL PORTB 

         bsf  PORTB,2            ;; seta o RS em 1 para enviar caracter 

          

         BANKSEL PORTC 

         movwf PORTC 

         call high2low 

 

         BANKSEL PORTC 



         movwf PORTC  

         call high2low 

         return 

envia_caracter2: 

         BANKSEL PORTB 

         bsf  PORTB,2            ;; seta o RS em 1 para enviar caracter 

         call high2low 

         return 

envia_comando: 

         BANKSEL PORTB;         

         bcf  PORTB,2            ;; seta o RS em 0 para enviar comando 

high2low:  

         BANKSEL PORTB                     

         bcf  PORTB,1            ;; alterna a porta E entre high e low para poder enviar comando  

         bsf  PORTB,1 

         bcf  PORTB,1 

         return 

high3low:  

         BANKSEL PORTB                             

         bcf  PORTB,1            ;; alterna a porta E entre high e low para poder enviar comando      

         bsf  PORTB,1 

 

         bcf  PORTB,1 

         return 

        

    END     


