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1. INTRODUÇÃO

Projeto Integrado do curso de Engenharia de Computação com
intuito de iniciar o desenvolvimento de projetos. Capacitando o aluno a
não ter tantas dificuldades ao entrar no mercado de trabalho.

O grupo formado para o desenvolvimento do projeto foram os
alunos Gregory Luan, João Henrique Deszaunet e Raphael Ramos
Nogueira.

A idéia é modificar o simples autorama, para melhor comodidade
com controles que não gastassem pilha, mais opções como, medidor
de velocidade, marcador do tempo da volta, quantas voltas cada
competidor deu com seu carrinho, tudo isso para deixar esse
brinquedo ainda mais sensacional.

A partir disso começou a ser desenvolvido o projeto e o nome
AUTORAMA PLUS foi adotado.

1.1 JUSTIFICATIVAS

O avanço da tecnologia trouxe muita comodidade para as pessoas, e
pensando nisso o projeto do autorama promete deixar o brinquedo
mais agradável, confortável e ainda mais atraente através da
tecnologia, onde os controles não terão mais pilhas e ainda será o
computador que trará informações sobre a corrida, para quem for
utilizar esse brinquedo ter a vantagem de não utilizar pilhas, ainda ter
informações como por exemplo tempo da volta. No mercado
encontramos autoramas de vários tipos, tamanhos e materiais, mais
não há registros de autoramas com o sistema tão elaborado de
informações sobre a corrida. Esse sistema tem como características
principais o conforto em primeiro lugar, e o computador mostrando
informações sobre a corrida.

http://www.pdfdesk.com


1.2 METODOLOGIA

Com base no ensino de circuitos elétricos, sistemas digitais e de física,
o grupo fará modificações no autorama, para isso forão utilizados o
programa Visual Studio para desenvolver a parte de software do
projeto em C++, também foi necessário para o desenvolvimento do
software o microcontrolador Z8F642 onde as informações de um
detector infravermelho eram repassadas para esse microcontrolador e
assim por comunicação serial enviadas para o computador e
decodificadas pelo programa em C++. Para o desenvolvimento da
parte de hardware do projeto foi necessário a disponibilidade dos
laboratórios da PUC para que as placas fossem corroídas e testes
feitos.

1.3 RESPONSIBILIDADES

Cada integrante tinha a sua responsabilidade e deveria ter o máximo
de comprometimento para com ela. Os professores estavam aptos a
responder todas as nossas dúvidas em relação ao projeto, e nos
ajudaram, deram novas idéias e apoio. E também dependíamos das
estruturas da PUC, que se tornou a principal responsabilidade, pois
são nos laboratórios com os devidos equipamentos que conseguimos
levar o projeto adiante.
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2. OBJETIVOS

O projeto “AUTORAMA PLUS” teve como objetivos, “ensinar” o grupo
a fazer pesquisas, documentações, cronogramas, apresentações, ou
seja, tudo que envolve um bom gerenciamento de projetos, assim
como utilizar teorias usadas em sala de aula já em aplicações mais
próximas da engenharia propriamente dita.
O sistema tem o controle sem pilha para comodidade dos praticantes,
existem dois quadros no computador, um para cada competidor, que
marcará o tempo da volta de cada carrinho, a quantidade de voltas q
ele deu e a velocidade que cada carrinho atinge, tudo isso para deixar
o autorama ainda melhor.

3. NÃO ESTÁ INCLUSO NO ESCOPO DO DESTE PROJETO

- Display
- Sinaleiro, pelo fato de ser uma mera futilidade em meio de tanto

trabalho.
- Controles sem fio.
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4. EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

A equipe de desenvolvimento contou com Gregory Luan, João
Henrique Deszaunet e Raphael Ramos Nogueira.

♣ Gregory Luan

- Implementação e desenvolvimento do software em linguagem C
do microcontrolador Z8F642.

♣ João Henrique Deszaunet

- Desenvolvimento e implementação na pista do sensor
infravermelho.

♣ Raphael Ramos Nogueira

- Desenvolvimento do programa em C++.
- Fontes de alimentação do sensor e controles.
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5. O PROJETO

5.1 DESCRIÇÃO DO CONTROLE DO AUTORAMA PLUS

O projeto consiste em monitorar os carros de um autorama.
Primeiramente existe um sensor infravermelho instalado na pista o
qual vai detectar a passagem do carro. Após detectado essa
informação é enviada para o microcontrolador Z8F642, o qual tema
função de processar essas informações em tempo real e repassá-las
via serial para o PC. No PC a informação é decodificada em um
programa C++, onde através de operações matemáticas é calculado
velocidade média, tempo da volta, quantas voltas o carro já percorreu
e a duração da corrida.
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5.2 DIÁRIO DE ACONTECIMENTOS

Semana Datas Atividades
1ª De 10/03 à 17/03 Análise dos materiais necessários e orçamento dos

gastos com o projeto.
2ª De 17/03 à 24/03 Elaboração do site, compra de materiais, fontes de

tensão, circuito de infravermelho no Protoboard.
3ª De 24/03 à 31/03 Estudo da Ferramenta Z8f642 e interface do

programa.
4ª De 31/03 à 07/04 Páscoa! Semana de estudos para provas de

Circuitos, Física, Tap e Sinais e Sistemas.
5ª De 07/04 à 14/04 Inicio da programação do software.
6ª De 14/04 à 21/04 Software.
7ª De 21/04 à 28/04 Software.
8ª De 28/04 à 05/05 Desenvolvimento do programa e dos sensores.
9ª De 05/05 à 12/05 Estudos para desenvolver o sensor e o placar de

velocidade, número de voltas, etc.
10ª De 12/05 à 19/05 Desenvolvimento do programa e dos sensores.
11ª De 19/05 à 26/05 Desenvolvimento do programa e dos sensores.
12ª De 26/05 à 02/06 Confecção do vídeo.
13ª De 02/06 à 09/06 Edição, testes e documentação escrita do projeto

com suas características..
14ª De 09/06 à 16/06 Testes finais.
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6. CONCLUSÃO

O Projeto Integrado tendo como objetivo principal a integração das
diversas disciplinas do curso, relacionando assim teoria com prática.
Alguns acontecimentos devem ser ressaltados, acontecimentos estes
que fizeram muita diferença na execução do projeto. Porém já eram
esperadas algumas dificuldades com o projeto.
Primeiramente houve dificuldade na programação do PIC12F675 por
reflexão e como ajustava a sensibilidade do sendor, pois no site do
professor Afonso o material não se encontrava completo e a revista
onde estava publicado um artigo exemplificando como fazer foi
roubada do laboratório, isso nos fez gastar dinheiro com PIC, os quais
não conseguíamos programar certo e tempo, com isso atrasando o
projeto.
A segunda dificuldade foi em programar o microcontrolador Z8F642,
pela documentação inteira dele ser em inglês e apenas poucos
arquivos encontrados foram aproveitados.
Mas essas duas dificuldades foram resolvidas com êxito.
Ainda foi encontrada uma terceira dificuldade, como decodificar os
dados com o programa em C++, essa dificuldade não foi ultrapassada
e nos impediu de concluir o trabalho, pois não conseguimos identificar
um parâmetro de recepção de informações pela porta serial.
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7. ANEXOS

7.1 ANEXOS I – DICIONÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Para facilitar a leitura para quem possa a vir a fazer leitura do mesmo,
foi feito este dicionário básico contendo alguns dos termos usados
neste projeto. Este dicionário serve apenas para dar uma noção
básica sobre do que se trata cada palavra em especifico.
CAPACITOR
Um capacitor ou condensador é um componente que armazena
energia num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de
carga elétrica. Os formatos típicos consistem em dois eletrodos ou
placas que armazenam cargas opostas. Estas duas placas são
condutoras e são separadas por um isolante ou por um dielétrico. A
carga é armazenada na superfície das placas, no limite com o
dielétrico. Devido ao fato de cada placa armazenar cargas iguais,
porém opostas, a carga total no dispositivo é sempre zero.
CAPACITÂNCIA
A propriedade que estes dispositivos têm de armazenar energia
elétrica sob a forma de um campo eletrostático é chamada de
capacitância ou capacidade (C) e é medida pelo quociente da
quantidade de carga (Q) armazenada pela diferença de
potencial ou tensão (V) que existe entre as placas:
Pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), um capacitor tem a
capacitância de um Farad (F) quando um Coulomb de carga causa
uma diferença de potencial de um volt (V) entre as placas. O farad é
uma unidade de medida considerada muito grande para circuitos
práticos, por isso, são utilizados valores de capacitâncias expressos
em microFarads (µF), nanoFarads (nF) ou picoFarads (pF). A equação
acima é exata somente para valores de Q muito maiores que a carga
do elétron (e = 1,602 × 10-19 C). Por exemplo, se uma capacitância de
1 pF fosse carregada a uma tensão de 1 µV, a equação perderia uma
carga Q = 10-19 C, mas isto seria impossível já que seria menor do
que a carga em um único elétron. Entretanto, as experiências e as
teorias recentes sugerem a existência de cargas fracionárias.
A capacitância de uma capacitor de placas paralelas constituído de
dois eletrodos planos idênticos de área A separados à distância
constante d é aproximadamente igual a:
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onde
C é a capacitância em Farads
E0 é a permissividade eletrostática do vácuo ou espaço livre

ENERGIA
A energia (no SI, medida em Joules) armazenada em um capacitor é
igual ao trabalho feito para carregá-lo. Considere um capacitor com
capacitância C, com uma carga +q em uma placa e -q na outra.
Movendo um pequeno elemento de carga dq de uma placa para a
outra contra a diferença de potencial V = q/C necessita de um
trabalho dW:

Nós podemos descobrir a energia armazenada em um capacitor
integrando essa equação. Começando com um capacitor
descarregado (q=0) e movendo carga de uma placa para a outra até
que as placas tenham carga +Q e -Q, necessita de um trabalho W:

Capacitores Comuns
Apresenta-se com tolerâncias de 5 % ou 10 %.
Capacitores são freqüentemente classificados de acordo com o
material usados como dielétrico. Os seguintes tipos de dielétricos são
usados:
cerâmica (valores baixos até cerca de 1 µF)
C0G or NP0 - tipicamente de 4,7 pF a 0,047 uF, 5 %. Alta tolerância e
performance de temperatura. Maiores e mais caros
X7R - tipicamente de 3300 pF a 0,33 uF, 10 %. Bom para acoplamento
não-crítico, aplicações com timer.
Z5U - tipicamente de 0,01 uF a 2,2 uF, 20 %. Bom para aplicações em
bypass ou acoplamentos. Baixo preço e tamanho pequeno.
Poliestireno (geralmente na escala de picofarads).
Poliéster (de aproximadamente 1 nF até 1000000 µF).
Polipropileno (baixa perda. alta tensão, resistente a avarias).
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Tântalo (compacto, dispositivo de baixa tensão, de até 100 µF
aproximadamente).
Eletrolítico (de alta potência, compacto mas com muita perda, na
escala de 1 µF a 1000 µF)
Propriedades importantes dos capacitores, além de sua capacitância,
são a máxima tensão de trabalho e a quantidade de energia perdida
no dielétrico. Para capacitores de alta potência a corrente máxima e a
Resistência em Série Equivalente (ESR) são considerações
posteriores. Um ESR típico para a maioria dos capacitores está entre
0,0001 ohm e 0,01 ohm, valores baixos preferidos para aplicações de
correntes altas.
Já que capacitores têm ESRs tão baixos, eles têm a capacidade de
entregar correntes enormes em circuitos curtos, o que pode ser
perigoso. Por segurança, todos os capacitores grandes deveriam ser
descarregados antes do manuseio. Isso é feito colocando-se um
resistor pequeno de 1 ohm a 10 ohm nos terminais, isso é,
criando um circuito entre os terminais, passando pelo resistor.
Capacitores também podem ser fabricados em aparelhos de circuitos
integrados de semicondutores, usando linhas metálicas e isolantes
num substrato. Tais capacitores são usados para armazenar sinais
analógicos em filtros chaveados por capacitores, e para armazenar
dados digitais em memória dinâmica de acesso aleatória (DRAM).
Diferentemente de capacitores discretos, porém, na maior parte
do processo de fabricação, tolerâncias precisas não são possíveis (15
% a 20 % é considerado bom).

RESISTOR
Um resistor (chamado de resistência em alguns casos) é um
dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, com a finalidade de
transformar energia elétrica em energia térmica (efeito joule), a partir
do material empregado, que pode ser por exemplo carbono.
Um resistor ideal é um componente com uma resistência elétrica que
permanece constante independentemente da tensão ou corrente
elétrica que circular pelo dispositivo. Os resistores podem ser fixos ou
variáveis. Neste caso são chamados depotenciômetros ou reostatos.
O valor nominal é alterado ao girar um eixo ou deslizar uma alavanca.
O valor de um resistor de carbono pode ser facilmente determinado de
acordo com as cores que apresenta na cápsula que envolve o material
resistivo, ou então usando um ohmímetro.
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Alguns resistores são longos e finos, com o material resistivo colocado
ao centro, e um terminal de metal ligada em cada extremidade. Este
tipo de encapsulamento é chamado de encapsulamento axial. A
fotografia a direita mostra os resistores em uma tira geralmente
usados para a pré formatação dos terminais. Resistores usados
em computadores e outros dispositivos são tipicamente muito
menores, freqüentemente são utilizadas tecnologia de montagem
superficial (Surface-mount technology), ou SMT, esse tipo de resistor
não tem perna de metal. Resistores de potência maior são feitos mais
robustos para dissipar calor de maneira mais eficiente, mas eles
seguem basicamente a mesma estrutura.
Os resistores são sim como parte de um circuito elétrico e
incorporados dentro de dispositivos microeletrônicos ou
semicondutores. A medição crítica de um resistor é a resistência, que
serve como relação de voltagem para corrente é medida em ohms,
uma unidade SI. Um componente tem uma resistência de 1 ohm se
uma voltagem de 1 volt no componente fazer com que percorra, pelo
mesmo, uma corrente de 1 Ampère, o que é equivalente à circulação
de 1 Coulomb de carga elétrica, aproximadamente 6.241506 x 1018
elétrons por segundo.
Qualquer objeto físico, de qualquer material é um tipo de resistor. A
maioria dos metais são materiais condutores, e opõe baixa resistência
ao fluxo de corrente elétrica. O corpo humano, um pedaço de plástico,
ou mesmo o vácuo têm uma resistência que pode ser mensurada.
Materiais que possuem resistência muito alta são chamados isolantes
ou isoladores A relação entre tensão, corrente e resistência, através
de um objeto é dada por uma simples equação, Lei de Ohm:
Onde V é a voltagem em volts, I é a corrente que circula através de
um objeto em Ampères, e R é a resistência em ohms. Se V e I tiverem
uma relação linear -- isto é, R é constante -- ao longo de uma gama de
valores, o material do objeto é chamado de ôhmico. Um resistor ideal
tem uma resistência fixa ao longo de todas as freqüências e
amplitudes de tensão e corrente.
Materiais supercondutores em temperaturas muito baixas têm
resistência zero.
Isolantes (tais como ar, diamante, ou outros materiais não-condutores)
podem ter
resistência extremamente alta (mas não infinita), mas falham e
admitem que ocorra um grande fluxo de corrente sob voltagens
suficientemente altas.
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A resistência de um componente pode ser calculada pelas suas
características físicas. A resistência é proporcional ao comprimento do
resistor e à resistividade do material (uma propriedade do material), e
inversamente proporcional à área da secção transversal. A equação
para determinar a resistência de uma seção do material é:
Onde é a resistividade do material, é o comprimento, e é a área da
secção transversal. Isso pode ser estendido a uma integral para áreas
mais complexas, mas essa fórmula simples é aplicável a fios
cilíndricos e à maioria dos condutores comuns. Esse valor está sujeito
a mudanças em altas freqüências devido ao efeito skin, que diminui a
superfície disponível da área.
Resistores padrões são vendidos com capacidades variando desde
uns poucos miliôhms até cerca de um gigaôhms; apenas uma série
limitada de valores, chamados valores preferenciais, estão isponíveis.
Na prática, o componente discreto vendido como "resistor" não é um
resistor perfeito como definido acima.
Resistores são freqüentemente marcados com sua tolerância (a
variação máxima esperada da resistência marcada). Em resistores
codificados com cores, uma faixa mais à direita demonstra uma
tolerância de 10%, uma faixa dourada significa 5% de tolerância, uma
faixa vermelha marca 2% e uma faixa marrom significa 1% de
tolerância. Resistores com tolerância menores, também chamados de
resistores de precisão, também estão disponíveis.
Um resistor tem uma voltagem e corrente máximas de trabalho, acima
das quais a resistência pode mudar (drasticamente, em alguns casos)
ou o resistor pode se danificar fisicamente (queimar, por exemplo).
Embora alguns resistores tenham as taxas de voltagem e corrente
especificadas, a maioria deles são taxadas em função
de sua potência máxima, que é determinada pelo tamanho físico. As
taxas mais comuns para resistores de composição de carbono e filme
de metal são 1/8 watt, ¼ watt e 1/2 watt. Resistores de filme de metal
são mais estáveis que os de carbono quanto a mudanças de
temperatura e a idade. Resistores maiores são capazes de
dissipar mais calor por causa de sua área de superfície maior.
Resistores dos tipos wire-wound e sand-filled são usados quando se
necessita de taxas grandes de potência, como 20 Watts.
Além disso, todos os resistores reais também introduzem alguma
indutância e capacitância, que mudam o comportamento dinâmico do
resistor da equação ideal.
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CORRENTE ELÉTRICA
Na Física, corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas
portadoras de carga elétrica. Sabe-se que, microscopicamente, as
cargas livres estão em movimento aleatório devido a agitação térmica.
Apesar desse movimento desordenado, ao estabelecermos um campo
elétrico na região das cargas, verificase um movimento ordenado que
se apresenta superposto ao primeiro. Esse movimento recebe o nome
de movimento de deriva das cargas livres.
Raios são exemplos de corrente elétrica, bem como o vento solar,
porém a mais conhecida, provavelmente, é a do fluxo de elétrons
através de um condutor elétrico, geralmente metálico.
O símbolo convencional para representar a intensidade de corrente
elétrica (ou seja, a quantidade de carga Q que flui por unidade de
tempo t) é o I, original do alemão Intensität, que significa intensidade.

A unidade padrão no SI para medida de intensidade de corrente é o
ampère. A corrente elétrica é também chamada informalmente de
amperagem. Embora seja um termo válido, alguns engenheiros
repudiam o seu uso.

MICROCONTROLADOR
Um microcontrolador (também denominado MCU ou µC) é um
computador num chip, contendo um processador, memória e funções
de entrada/saída. É um microprocessador que enfatiza a alta
integração, em contraste com os microprocessadores de uso geral (do
tipo usado em computadores pessoais). Além dos componentes
lógicos e aritméticos usuais dum microprocessador de uso geral, o
microcontrolador integra elementos adicionais tais como memória
RAM, EEPROM ou Memória flash para armazenamento de dados ou
programas, dispositivos periféricos e interfaces de E/S que podem ir
de um simples pino digital do componente a uma interface USB ou
Ethernet nos mais avançados (como o ARM LPC2368).
Com freqüências de clock de poucos MHz ou ainda mais baixas
microcontroladores são considerados lentos se comparados aos
microprocessadores modernos, mas isso é perfeitamente adequado
para aplicações típicas. Eles consomem relativamente pouca energia
(miliwatts), e geralmente possuem a capacidade de "hibernar"
enquanto aguardam que aconteça algum evento interessante
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provocado por um periférico, tal como o pressionar dum botão, que os
colocam novamente em atividade. O consumo de energia enquanto
estão "hibernando" pode ser de nanowatts, tornando-os ideais para
aplicações de baixa energia e que economizem bateria.
De forma oposta aos microprocessadores, onde se super dimensiona
ao máximo tendo como limite o preço que o usuário deseja investir, a
escolha do microcontrolador é feita pelo projetista do equipamento. É
erro de projeto super dimensionar. Cada desperdício será multiplicado
pelo numero de equipamentos fabricados (às vezes milhões). Por isso
existem duas linhas de pesquisa paralelas, mas opostas uma criando
microcontroladores mais capazes, para atender produtos de mais
tecnologia como os novos celulares ou receptores de TV digital e outra
para criar microcontroladores mais simples e baratos, para aplicações
elementares (como um chaveiro que emite sons).
De forma diferente da programação para microprocessadores, que em
geral contam com um sistema operacional e um BIOS, o programador
ou projetista que desenvolve sistemas com microcontroladores tem
que lidar com uma gama muito grande de desafios, fazendo muitas
vezes todo o processo construtivo do aparelho: BIOS, firmware e
circuitos.

Microcontrolador PIC

Os PIC (PICmicro) são uma família de microcontroladores fabricados
pela Microchip Technology, que processam dados de 8 bits e de 16
bits, mais recentemente 32, com extensa variedade de modelos e
periféricos internos, com arquitetura Harvard e conjunto de instruções
RISC (conjuntos de 35 instruções e de 76 instruções), com recursos
de programação por Memória flash, EEPROM e OTP. Os
microcontroladores PIC têm famílias com núcleos de processamento
de 12 bits, 14 bits e 16 bits e trabalham em velocidades de 0kHz (ou
DC) a 48MHz, usando ciclo de instrução mínimo de 4 períodos de
clock, o que permite uma velocidade de no máximo 10 MIPS. Há o
reconhecimento de interrupções tanto externas como de periféricos
internos. Funcionam com tensões de alimentação de 2 a 6V e os
modelos possuem encapsulamento de 6 a 100 pinos em diversos
formatos (SOT23, DIP, SOIC, TQFP, etc)
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TRANSISTOR
O transistor (ou transistor) é um componente eletrônico que começou
a se popularizar na década de 1950 tendo sido o principal responsável
pela revolução da eletrônica na década de 1960, e cujas funções
principais são amplificar e chavear sinais elétricos. O termo vem de
transfer resistor (resistor de transferência), como era conhecido pelos
seus inventores.
O processo de transferência de resistência, no caso de um circuito
analógico, significa que a impedância característica do componente
varia para cima ou para baixo da polarização pré-estabelecida. Graças
à esta função, a corrente elétrica que passa entre coletor e emissor do
transistor varia dentro de determinados parâmetros pré-estabelecidos
pelo projetista do circuito eletrônico; esta variação é feita através da
variação de corrente num dos terminais chamado base, que
conseqüentemente ocasiona o processo de amplificação de sinal.
Entende-se por "amplificar" o procedimento de tornar um sinal elétrico
mais fraco em mais forte. Um sinal elétrico de baixa intensidade, como
os sinais gerados por um microfone, é injetado em um circuito
eletrônico (transistorizado por exemplo), cuja função principal é
transformar este sinal fraco gerado pelo microfone em sinais elétricos
com as mesmas características mas com potência suficiente para
excitar os alto-falantes, a este processo todo se dá o nome de ganho
de sinal.
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7.2 ANEXOS II – CÓDIGO FONTE DOS SOFTWARES

Z8f642

Main do código fonte do kit Z8.

#include <eZ8.h>
#include <stdio.h>
#include <sio.h> // non-standard I/O
#include "main.h"
#include "timer.h"
#include "test_button.h"
#include "uart.h"

// Default user flash optionbits.
FLASH_OPTION1 = 0xFF;
FLASH_OPTION2 = 0xFF;

///////////////////////////////////////////////////////
// Global - Variable
int ProgStat = BUSY; // Program status
int ProgDir = UP;
int button_push = 0; // 0-1 Wait State 2 > Change State
int sensor1 = 0;
char sensor2 = '';
////////////////////////////////////////////////////////
// A Simple status routine that gets called by the ISR to
// Change status
void setStatus( int status )
{

ProgStat = status; //Program status
}

////////////////////////////////////////////////////////
// A Simple routine that toggles the direction of
// leds
void toggle_uart( void )
{

getch();
button_push = 2; //Program status

}

////////////////////////////////////////////////////////
// A Simple routine that toggles the direction of
// leds
void toggle_port( void )
{

button_push = button_push+1;
}

////////////////////////////////////////////////////////
// Main program beings here
// This program blinks LED-3 on the evaluation board
void main ()
{
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unsigned char teste;
unsigned char teste2;

init_led_gpio(); // Initializes LED ports (Port
A)

{
PEADDR = 0x80; // PC Data Dir = input: updated
PECTL = 0xFF; // PC input Ctrl = Pin 0
PDADDR = 0x64; // PC Data Dir = input: updated
PECTL = 0xFF; // PC input Ctrl = Pin 0

}
init_timer0(); // Intialize Timer-0
init_uart0(); // Intialize Uart

while(1) // Infinte while loop
{

teste2 = PDIN;
teste = PEIN;
if(teste)
{

sensor1=1;
PAOUT = 0xFE; // Turn On LED Green

}
else
{
sensor1=0;
}
if(teste2)
{

sensor2='A';
PAOUT = 0xFB; // Turn On LED Red

}
else
{
sensor2='B';
}

printf("%i%c\n",sensor1, sensor2); // Write to
uart0

}
}

// End of main program
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7.2 – Timer do kit z8, código fonte.

#include <eZ8.h>
#include "main.h"
#include "timer.h"

//////////////////////////////////////////////////////////
//Interrupt routine

#pragma interrupt
void isr_timer0(void)
{

setStatus(RUN);
}

//////////////////////////////////////////////////////////
//Intialize Timer-0
void init_timer0(void)
{

SET_VECTOR(TIMER0, isr_timer0);
T0H = 0x0F; // Timer High
T0L = 0x01; // Timer Low
T0RH = 0x0F; // Reload Compare High
T0RL = 0x01; // Reload Compare Low
T0CTL = 0xF9; // Continous/Prescale
IRQ0ENH |= 0x20; // Set Interrupt Priority Nominal
IRQ0ENL &= 0xDF; // Set Interrupt Priority Nominal

}
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