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Inledning 
 
Bakgrund 
Jag gjorde mitt examensarbete åt ett företag här i Växjö som heter Adductor. De ägnar sig 
bland annat åt att tillverka övervakningsutrustning till industrin för att kunna effektivisera 
produktionen och optimera användandet av maskiner. 
 
Uppgiften 
Uppgiften var att konstruera ett program för igenkänning av objekt på bilden från en 
videokamera. Bildanalysen ska göras med hjälp av en PIC-processor och en enkel 
färgvideokamera. Sensorn ska kunna ge information om: 
 
� Antal objekt på bilden 
� Koordinater och storlek för varje enskilt objekt 
� Hastighet och riktning för ett valt objekt 
 
Resultatet ska skickas till en PC där det presenteras grafiskt. Härifrån ska det även gå att 
konfigurera sensorns inställningar (tex tröskelvärde, kontrast och upplösning). 
 
Det tänkta användningsområdet är för bevakning av tillverkningsprocesser inom industrin, 
men den kan även användas till exempelvis: 
� Räkna antalet personer som passerar en entré. 
� Beräkning av trafikflöden. 
 
Uppgiften kan delas upp i tre delar: 
� Konstruktion av kretskort 
� Programmering av PIC-processorn 
� Programmering av ett grafiskt gränssnitt på PC 
 
För att optimera användandet av PIC-processorns begränsade resurser, ska programmeringen 
ske i Assembler. PC-programmet görs förslagsvis med Visual Basic eller liknande. 
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Principlösning 
 
Då är frågan hur vi ska kunna urskilja objekten som vi vill identifiera? En färgbild innehåller 
alldeles för mycket information (luminans, färgton och färgmättnad) så vi måste avgränsa oss 
på något sätt. Vi väljer att göra om bilden till svart/vit, vilket gör att färgton och färgmättnad 
försvinner. Det som återstår är luminansen (ljusstyrka). På en svart/vit bild representerar 
luminansen gråskalan, vilket gör att vi enkelt kan urskilja objekt från bakgrunden genom att 
kontrollera om luminansen överstiget ett visst tröskelvärde. Detta görs med hjälp av 
mikroprocessorns inbyggda komparator. På bild 1.1 nedan ser vi ett blockschema över 
uppkopplingen. 
 

 
 
Bild 1.1. Blockschema över uppkopplingen. 

 
Som vi ser är kretsen är uppdelad i tre delar: 
 
� Videoupptagning 
� Bildanalys 
� Kommunikation med PC 
 
De olika delarna beskrivs i kapitel 3, 4 och 5. Kapitel 2 är en översikt över mikroprocessorn. 
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Mikroprocessorn 
 
Mikroprocessorn jag använde var en PIC16F877A från Microchip. Här är en sammanfattning 
av de viktigaste funktionerna. 

 
� 20 MHz klockingång 
� 5 MIPS – 200 ns cykel 
� 8kB FLASH programminne 
� 368 byte RAM 
� 256 byte EEPROM dataminne 
 
� 35 kommandon 
� 33 in- och utgångar 
� 3 timers 
� 2 analoga komparatorer 
� USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) 
 
2.1. Oscillatorkonfiguration 
För att processorn ska fungera krävs någon slags extern oscillator. Processorn jag valde kan 
köras i 4 olika oscillatorlägen: 
 
� LP  Lågenergikristall 
� XT  Kristall/resonator 
� HS  Kristall/resonator (hög hastighet) 
� RC  RC-nät 
 
Förutom kristall/resonator går det i LP, XT och HS-läge även att använda en klockpuls från 
ett extern system. För att utnyttja processorn fulla kapacitet väljer vi HS-läge och en kristall 
på 20MHz. På bilden nedan ser vi hur uppkoppling ser ut. 
 

  
 
 Bild 2.1. Uppkoppling av kristall/resonator i HS-läge. 
 
Lämpliga värden på kapacitanserna C1 och C2 hämtas ur en tabell i manualen. För 20MHz 
ska de väljas till 15-33pF. Om kristallen är BT-slipad som i detta fallet, behövs normalt sett 
inte seriemotståndet (RS). 
 
2.2. Minneshantering 
Processorn har 3 olika minnen. FLASH, RAM och EEPROM. 
 
2.2.1. FLASH 
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Flash-minnet är på totalt 8KB (14-bitars ord) och används i huvudsak för lagring av 
programkod. Skrivningsprocessen tar relativt lång tid och man måste skriva 4 byte i taget. 
FLASH-minnet har dessutom bara en livstid på ca 100 000 skrivningar/raderingar. 
 
2.2.2. RAM 
RAM-minnet är på 512 byte och är uppdelat i 4 olika banker. De första 32 byten på bank 0 
och 1 samt de 16 första på bank 2 och 3 är reserverade för specialfunktionsregisterna. De sista 
16 byten på bank 0 är speglade på alla bankerna och används med fördel till de viktigaste 
variablerna, eftersom de hela tiden är åtkomliga utan att behöva byta bank. Totalt finns det 
alltså 368 byte ledigt att använda efter eget tycke.  
 
2.2.3. EEPROM 
EEPROM-minnet är endast på 256 byte, tar lång tid att skriva till och har en livstid på ca 
1 000 000 skrivningar/raderingar. 
 
2.3. Avbrottshantering 
Processorn har 15 olika källor som kan orsaka avbrott: 
 
� EEPROM 
� Parallel Slave Port Read/Write 
� A/D Converter 
� USART Receive 
� USART Transmit 
� Synchronous Serial Port 
� Capture/Compare 1 
� Timer 2 
� Timer 1 
� Capture/Compare 2 
� Bus Collision 
� Comparator 
� Timer 0 
� External 
� Port B Change 
 
De två vi är intresserade av i detta fallet är External och Port B Change. Port B Change ger ett 
avbrott varje gång värdet ändras på någon av portarna B4-B7. External är kopplad till port B0 
och man väljer själv om avbrottet ska ges på positiv eller negativ flank. 
 
External kopplar vi till videosynkseparatorns kompositsynkutgång och Port B Change till dess 
vertikalsynkutgång. 
 
2.4. Komparatorn 
Komparatormodulen består av 2 analoga komparatorer. De går att använda separat, med 
gemensam referensspänning, med multiplexerade ingångar samt med eller utan 
utgångspinnar. Sammanlagt finns det 8 olika lägen. I detta fall använder vi bara en 
komparator, med utgångspinnen aktiverad. Se bild. 2.2. 
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 Bild 2.2.  Komparator 1 med utgångspinne. Komparator 2 avstängd. 

 
För att kunna använda utgångspinnen på komparator 1 måste man använda ett pull-up 
motstånd, dvs ett 10kΩ motstånd mellan utgången och +5V. I detta fall används bara 
utgångspinnen för att få ut signalen på oscilloskopet. Hur komparatorn fungerar ser vi på bild 
2.2 nedan. Inspänningen (VIN+) jämförs med en referensspänning (VIN-). Den digitala 
utgången blir 1 om inspänningen är större än referensspänningen och 0 om den är mindre. I 
detta fall har vi använt en extern referensspänning, men det går även att använda en intern 
referensspänning med hjälp av processorns ”Voltage Reference Module”. 
 

  
 Bild 2.3.  Visar hur utgången beror av inspänningen (VIN+) relativt referensnivån (VIN-). 
 
 
 
2.5. USART 
USART är den ena av processorns två seriekommunikationsmoduler och står för Universal 
Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Den kan arbeta i tre olika lägen: 
 
� Asynkront (full duplex) 
� Synkront - Master (halv duplex) 
� Synkront - Slave (halv duplex) 
 
Synkron överföring används mest vid kommunikation med enklare kretsar, såsom A/D-
omvandlare, EEPROM-minnen m.m. För kommunikation med en PC som i detta fallet 
används med fördel asynkron överföring eftersom det möjliggör full duplex, dvs samtidig 
kommunikation åt båda hållen. 
 
Bithastigheten kan ställas in mellan 1.2 och 57.6 KBaud. Man bör dock tänka på att 
precisionen minskar med ökad bithastighet. Vid 38.4 KBaud som jag valde blir felet mellan 
önskad och verklig bithastighet 1.36 %, jämfört med 3.34 % för 57.6 KBaud. 
 
För att kunna kommunicera med datorn via RS232 krävs förutom USART:en en RS232 
drivkrets för att göra om TTL/CMOS-nivåerna till RS232-nivåer. 
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Videoupptagning 
 
Videokameran som användes är en enkel CMOS färgkamera med en upplösning på 628x576 
bildpunkter och PAL-standard. Utsignalen är en kompositvideosignal. För att 
mikroprocessorn ska kunna tolka signalen måste man ha en videosynkseparator som 
behandlas närmare i avsnitt 3.3. 
 
3.1. PAL 
PAL står för Phase Alternating Lines och den vanligast förekommande standarden för 
analoga tv-apparater i världen. Bilden i ett PAL-system är uppbyggd av 625 horisontella linjer 
(varav 576 synliga) som är uppdelade i 2 fält, ett med udda linjer (fält 1) och ett med jämna 
(fält 2). Max upplösning i vertikalled är alltså 576 bildpunkter. I horisontalled bestäms 
upplösningen av hur ofta signalen samplas i mottagaren. För att få en högupplöst bild behövs 
alltså en snabb mottagare, vilket tyvärr inte är fallet med mikroprocessorn som användes i 
detta fallet. Mer om detta i avsnitt 3.4. 
 
3.2. Kompositvideo 
Kompositvideo är en komplex analog videosignal som är sammansatt av 3 grundsignaler: Y, 
U och V. Y innehåller synkpulser och luminans (ljusstyrka), U och V innehåller krominans 
(färgton + färgmättnad). Kompositvideosignalen bildas genom att först kvadraturmodulera U 
och V och sedan addera resultatet till Y. Y ensam innehåller tillräckligt med information för 
att kunna visa en svart/vit bild med bibehållen detaljrikedom.  
 

 
Bild 3.1. En linje i en kompositvideosignal. Innehåller synkpulser, luminans (ljusstyrka), färgton och 
färgmättnad. 
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Hur gråskalorna representeras ser vi på bild 3.2 nedan. Av bilden framgår hur amplituden 
representerar luminansen (ljusstyrka). På en svart/vit bild är luminansen direkt proportionell 
mot gråskalan. Där ser vi även att färgton och färgmättnad är överlagrade på luminansen. 
 

 
Bild 3.2. En linje i en kompositvideosignal med luminans, färgton, färgmättnad, färgreferens 
samt kompositsynk. Amplituden representerar luminansen (ljusstyrka), där 0,339 V är 0% och 
1.000 V är 100%. 

 
Som vi ser finns det förutom en svart och en vit referensnivå även en blank referensnivå, som 
skiljer bildinformationen från synksignalerna. Som vi tidigare nämnt är det bara 576 av de 
625 linjerna som är synliga. På bild 3.3 nedan ser vi att varje fält inleds med 21 linjer som inte 
innehåller någon bildinformation. Här hittar vi istället vertikalsynk- och  korrigerings-
information samt ett antal tomma linjer som går att använda till exempelvis text-tv. 
 

 
Bild 3.3. Här ser vi de 21 första linjerna i fält 1 som inte innehåller någon bildinformation. 

 
3.3. Videosynkseparatorn 
För att mikroprocessorn ska kunna ta emot bilden korrekt krävs någon slags synkronisering. I 
vårt fall innehåller videosignalen 4 synkningar: 
 
� Vertical sync. Talar om när det kommer ett nytt fält (en bild består av 2 fält). 
� Horizontal/Composite sync. Talar om när det kommer en ny linje. 
� Odd/Even. Talar om huruvida fältet är udda eller jämnt. 
� Burst/Back porsch. Innehåller färgreferenser. 
 
Eftersom mikroprocessorn i huvudsak är gjord för digitala signaler och synkningarna ligger 
inbakade i en komplex analog signal, så krävs en videosynkseparator. Den har till uppgift att 
separera synkningarna från videosignalen och göra om dem till digitala signaler så att dem 
enkelt kan tolkas av mikroprocessorn. 
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Videosynkseparatorn som användes är kompatibel med ett flertal olika videostandarder (PAL, 
NTCS, SECAM, VGA m.m.) med olika linjetider. Tidsinställningarna görs med hjälp av ett 
motstånd. För att passa PAL används ett 680kΩ motstånd. 
 
3.4. Konvertering till svart/vitt 
Som vi tidigare nämnt ska bilden göras om till svart/vit innan videosignalen samplas. Detta 
görs i två steg. Först filtreras den överlagrade färginformationen (se bild 3.2) bort med hjälp 
av ett lågpassfilter, vilket ger en gråskalebild.  
 
Gråskalebilden görs sedan om till svart/vit genom att man låter en komparator jämföra 
videosignalen med en referensspänning. Komparatorn ger en etta ut om videosignalens 
amplitud ligger under referensspänningen och en nolla om den ligger över. Eftersom 
amplituden representerar ljusstyrkan (gråskala), så kommer utsignalen från komparatorn att 
ge en svart/vit bild, där referensspänningen fungerar som ett tröskelvärde som bestämmer 
vilka gråskalor som blir vita respektive svarta. Referensspänningen ställs in mellan 0.339 V 
(svart) och 1.000 V (vitt). Se bild 3.4 nedan. Referensspänningen var från början tänkt att 
väljas med hjälp av en D/A-omvandlare, men pga. tidsbrist fick vi istället nöja oss med en 
potentiometer.  
 

 
Bild. 3.4. Komparatorns utsignal relativt videosignalen och referensspänningen. 

 
3.5. Sampling 
Att sampla en videosignal med en PIC-processor visade sig vara en väldigt svår uppgift. 
Som tidigare nämnts bestäms upplösningen i horisontalled av hur ofta signalen samplas i 
mottagaren. Hög upplösning kräver en hög samplingshastighet. Linjetiden i det här fallet är 
63,56 us (15,734 kHz), varav 4,7 us är horisontal synk och 4 us är färgreferensbursten, så för 
att hinna sampla 628 bildpunkter per linje (kamerans upplösning) krävs att man tar ett sampel 
var 87 ns ((63,56 - 4,7 – 4)/628 us), dvs en samplingshastighet på 11,45 MHz (1 / 87·10-9). 
Mikroprocessorn som används i detta fallet klarar dock inte mer än 2,5 MHz, vilket medför en 
maximal upplösning på 137 bildpunkter per linje (628 x 2,5/11,45). 
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Förutom en hög samplingshastighet kräver hög upplösning även mycket lagringsutrymme och 
en snabb skrivningsprocess till minnet. Då är frågan var man ska lagra samplena?  
 
Ser man till lagringsutrymmet, så verkar FLASH-minnet vara det enda alternativet. Ser man 
däremot till tidsaspekten, konstateras enkelt att skrivningsprocessen tar alldeles för lång tid 
för att det ska gå att använda till lagring av sampel. Som tidigare nämnts har dessutom 
FLASH-minnet bara en livslängd på 100 000 skrivningar/raderingar. 
 
Här används därför RAM-minnet. Det har lång livslängd och är snabbt och enkelt att skriva 
till. Skrivningsprocessen tar bara en instruktionscykel. Här begränsas man av 
lagringsutrymmet som bara är 368 byte, vilket även ska räcka till programvariabler och 
bildanalysresultat. Vi väljer en upplösning på 40x40 pixlar (200 byte). 
 
En fördel med den låga upplösningen är att vi bara behöver använda ett av fälten (se avsnitt 
3.1) när vi samplar signalen, vilket gör att vi får mer tid för bildanalysen mellan varje bild.  
 

  
 Bild 3.5. Visar hur bilden lagras i RAM-minnet, uppdelad på bank 2-3. 
 
På bilden här ovanför ser vi hur bilden lagras i RAM-minnet. För att få plats måste bilden 
delas upp på 3 banker (se avsnitt 2.2.2.). Det gör att vi hela tiden måste hålla reda på vilken 
bank vi befinner oss på när vi samplar signalen. 
 
Innan samplingen påbörjas måste vi dels initiera adresspekaren till en startadress (0xE6) och 
dels initiera två räknare, en som räknar ner antalet kompositsynkpulser som ska hoppas över 
innan första samplingen och en som håller koll på vilken linje vi är på. När vi får ett 
vertikalsynkavbrott kollar vi vilket fält vi är på genom att läsa av odd/even-signalen. Är det 
fält 1, så gör vi ovan nämnda initiering och inväntar kompositsynkavbrottet för den första 
synliga linjen. Komparatorutgången läses av och om resultatet är 1 sätts en bit i första byten. 
Adresspekaren flyttas fram var 8:e pixel och när hela linjen har lästs in avvaktar vi tills nästa 
kompositsynkavbrott. Hela proceduren upprepas tills vi har läst in hela bilden, men eftersom 
vi bara vill ha 40 linjer per bild så samplar vi bara var sjunde linje (576/2/40) När vi har läst 
in hela bilden avaktiverar vi kompositsynkavbrotten och börjar med analysen. 



 12 

Bildanalys 
 
Bildanalysen görs helt och hållet i mikroprocessorn. Den var från början tänkt att förutom 
identifiering av objektens koordinater även beräkna riktning och hastighet för ett valt objekt, 
men eftersom vi bara har plats att lagra en bild i taget i minnet så får vi nöja oss med 
objektidentifieringen. Analysen har i huvudsak 3 uppgifter: 
 
� Leta upp objekten. 
� Avgränsa objekten genom att följa konturerna. 
� Spara koordinaterna för objekten. 
 

 
Bild 4.1.  Blockschema över hur analysen går till. 

 
På bild 4.1. ovanför ser vi hur analysen går till. 
1. Vi börjar med att skapa en markör så att vi enkelt kan hoppa runt bland pixlarna på bilden. 

Markören använder sig av en adresspekare som pekar på en adress i minnet där den del av 
bilden som vi ska analysera är lagrad (se bild 3.5). När markören och adresspekaren är 
initierade befinner sig markören i bildens övre vänstra hörn. 

2. Första uppgiften är att hitta ett objekt så vi kontrollerar att pixeln som markören står på är 
svart, samt att den inte har någon angränsande svart pixel uppåt eller till vänster. Annars 
hoppar vi till punkt 5. 

3. Nu vet vi att pixeln är startpunkt för ett nytt objekt. För att undvika skräp på bilden tar vi 
bara med objekt som är större än en pixel, så vi kontrollerar att det finns någon 
angränsande svart pixel åt höger eller nedåt (eftersom det är tomt uppåt och till vänster). 
Annars hoppar vi till punkt 5. 
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4. Nu har vi hittat ett objekt som är större än en pixel. För att försäkra oss om att vi inte 
redan har analyserat objektet, kontrollerar vi att koordinaterna för pixeln inte redan finns i 
en lista där tidigare hittade objekts startpunkter är sparade. Är objektet redan analyserat så 
hoppar vi till punkt 5, annars lägger vi till startpunkten i listan. 

5. Om något av kraven i punkt 2-4 inte uppfylls flyttar vi markören åt höger tills vi stöter på 
en ny startpunkt. När vi når slutet på linjen hoppar vi ner till första pixeln på raden 
nedanför. Proceduren upprepar sig tills vi nått slutet på bilden eller tills minnet där vi 
lagrar koordinaterna för startpunkter och objekt är fyllt. Listan med startpunkter innehåller 
förutom riktiga startpunkter även pixlar som ser ut som en startpunkt (svart pixel samt 
tomt uppåt och till vänster). 

6. Vi uppdaterar objektets två ytterkoordinater. Första gången finns det bara en pixel så då är 
objektets koordinater samma som för startpunkten. 

7. Nu kontrollerar vi om pixeln som markören står på ser ut som en startpunkt. Gör den inte 
det så hoppar vi till punkt 10. 

8. Spara koordinater för pixeln i listan med hittade startpunkter. 
9. Vi kontrollerar om ”startpunktens” koordinater är samma som för objektets riktiga 

startpunkt, i så fall har vi hittat hela konturen på objektet och kan hoppa vidare till punkt 
15. 

10. Om det inte är en ”startpunkt” så riktar vi markören uppåt. 
11. Finns det en angränsande svart pixel i markörens riktning? Hoppa i så fall till punkt 13. 
12. Fanns det ingen angränsande svart pixel i markörens riktning så vrider vi markören 90° 

medurs. 
13. Flytta markören ett steg i dess riktning. 
14. Vrid tillbaka markören 90° moturs. Börja om på punkt 6. 
15. När vi har hittat hela konturen för objektet, sparar vi undan koordinaterna och hoppar till 

punkt 5 för att fortsätta leta efter nästa objekt. 
 
Bild. 4.2. nedan visar ett exempel på hur markören följer konturerna på ett objekt. 
 

  
Bild 4.2. Här ser vi hur markören följer konturerna. De inringade rutorna representerar ett objekt 
(svarta pixlar). De grå pilarna visar i vilken riktning markören letar efter angränsande svarta 
pixlar, och de svarta hur markören flyttar sig mellan pixlarna. 
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Kommunikation med PC 
 
5.1. Överföring med RS232 
Överföringen av data mellan PIC-processorn och PC:n sker med RS232. För att överföringen 
ska fungera krävs ett par saker: 
 
� Interface för seriekommunikation i PIC-processorn. 
� Drivkrets för RS232 samt yttre komponenter. 
� Kontaktdon av typ D-sub. 
� En rak serieportskabel med D-sub kontaktdon. 
� En PC med serieport. 
 
RS232 arbetar med nivåer på -15V till +15V, så för att vanliga TTL- och CMOS-kretsar ska 
kunna kommunicera via RS232 krävs en drivkrets som konverterar TTL/CMOS-nivåerna till 
RS232-nivåer. På bild 5.1 nedan ser vi hur uppkopplingen av drivkretsen går till. 
 

 
Bild 5.1. Kretsschema över RS232-interfacet på kretskortet. 

 
Transmit-utgången på mikroprocessorn kopplas till transmit-ingången på drivkretsen. 
Signalen görs om till RS232-nivåer och skickas ut på transmit-utgången som kopplas till 
pinne 2 på D-Sub-kontakten. Receive-ingången kopplas på samma sätt fast till pinne 3 på D-
Sub-kontakten. Vad de olika pinnarna används till ser vi på bild 5.2 nedan. 
 

 
Bild 5.2. D-sub 9-poligt hylsdon. 
 

DTE Ready, DCE Ready, Clear to Send och Request to Send används för handskakning. För 
enheter som inte stödjer handskakning brukar man koppla ihop DTE Ready och DCE Ready 
med Receive Line Signal Detect, samt Clear to Send och Request to Send. Detta gör att 
sändare med handskakning aktiverad hela tiden tror att enheten är redo för mottagning.  
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5.2. Sändaren – PIC-processorn 
PIC-processorn har två seriekommunikationsmoduler. USART är den som lämpar sig bäst för 
kommunikation med PC, så det är den vi kommer att använda oss av (se avsnitt 3.5). Som 
tidigare nämnts stödjer inte PIC-processorn handskakning, så för att vi ska kunna 
synkronisera överföringen måste vi förutom bild och analysresultat även skicka med någon 
slags synkroniseringsinformation. Vi behöver också en kontrollsumma för att verifiera att 
ingen information gått förlorad under överföringen.  
 
Synkroniseringen löser vi genom att skicka med en unik textsträng i början på bilden. 
Kontrollsumman skapar vi på enklast möjliga sätt genom att bara summera ihop alla byten.   
 
5.3. Mottagaren – PC:n 
PC-programmets uppgift är att ta emot bilden samt resultatet från bildanalysen och presentera 
det grafiskt. Från början var det även tänkt att man skulle kunna ställa in komparatorns 
referensnivå via PC:n, men detta hanns inte med så inställningen görs istället med en 
potentiometer på kretskortet. Bild 5.3 nedan visar en skärmdump från programmet. 
 

 
 
Bild 5.3. Skärmdump från PC-programmet. 
 

Till vänster ser vi själva bilden. Bilden är i detta exempel är tagen på ett vitt papper med två 
vertikala svarta remsor. Att de smalnar av upptill beror på att den övre delen av pappret är    
längre från kameran. De svarta pixlarna längs ut i hörnen beror på att vi ser en del av det som 
är utanför pappret. Till höger i programmet ser vi koordinaterna för objekten. 
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Kretskortet 
 
6.1. Kretsschema 
Kretsschemat gjordes med hjälp av EDWin Xp, som även användes till mönsterkortslayouten. 
 

 
Bild 6.1. Kretsschema 
 

 
 
 
 
6.2. Mönsterkortstillverkning 
Den vanligaste metoden för att tillverka mönsterkort är att använda ett laminat med ett tunt 
kopparskikt som är belagt med en positiv fotoresist, som är känsligt för ultraviolett strålning 
(UV-ljus). Tillverkningsprocessen sker i 4 steg: 
 
1. Layout. Layouten görs på vanligt papper, antingen på frihand eller med hjälp av ett CAD-

program. 
2. Exponering. Layouten fästes på skiktsidan av det fotoresistiva laminatet, varpå laminatet 

belyses i en UV-ljuslåda. 
3. Framkallning. Laminatet framkallas genom att lägga det i ett bad av natriumhydroxid och 

vatten. När framkallningen är klar sköljs laminatet noggrant i vatten och mönstret 
framträder tydligt. 

4. Etsning. För att bli av med den belysta delen av kopparskiktet sänks laminatet ner i en 
etstank med natriumperoxidsulfat löst i vatten, som är uppvärmt till ca 50°. 

 
Slutligen återstår bara att borra alla hålen innan komponenterna lödes fast. 
 
Layouten gjordes med hjälp av EDWin XP, som är ett kraftfullt CAD-program för 
elektronikkonstruktioner. På bild 6.2 på nästa sida ser vi hur resultatet blev. 
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Bild. 6.2. Mönsterkortslayouten. Till vänster har vi komponentlagret och till höger komponenttrycket. 
 

I tabell 6.1 nedan ser vi vilka komponenter som användes samt en summering av priset. 
 
Beteckning Komponent Pris 

C1, C2, C3, C4, C5 Radiell elektrolytkondensator 1uF 5.95 kr 

C6, C7, C14 Radiell elektrolytkondensator 10uF 4.47 kr 

C8, C9 Kondensator 0,1uF 3.06 kr 

C10 Keramiskt kondensator 22nF 3.85 kr 

C11, C12 Keramisk kondensator 22pF  8.48 kr 

C13 Radiell elektrolytkondensator 0,1uF 0.53 kr 

D1 Zenerdiod BZX55C4V7 1.32 kr 

J1 D-sub hylsa 9p 30.5 kr 

J2 DC-jack 2,1 mm 13.40 kr 

J3 Phonokontakt 11.10 kr 

POT1 Vridpotentiometer 10k 20varv 21.10 kr 

R1 Motstånd 680kΩ 2.53 kr 

R2 Motstånd 75Ω 2.53 kr 

R3, R4 Motstånd 10kΩ 2.53 kr 

R5 Motstånd 100Ω 2.53 kr 

T1 Kristall 20MHz 11.00 kr 

U1 Videosynkseparator LM1881 46.40 kr 

U2 RS232 styrkrets MAX232CPE 25.80 kr 

U3 Mikroprocessor PIC16F877A 98.10 kr 

U5 5V regulator LD1117 27.70 kr 

 8-pinnars IC-sockel 4.28 kr 

 16-pinnars IC-sockel 7.71 kr 

 40-pinnars IC-sockel 19.50 kr 

Summa:  443 kr 

 
Tabell 6.1. Komponentlista. 
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6.3. Färdigt kretskort 
På bild 6.3 nedan ser vi hur det färdiga resultatet blev. 
 

 
 
Bild 6.3. Här ser vi kretskortet och videokameran. 
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Diskussion 
 
Metoden att urskilja objekt fungerade bra. 
 
Mikroprocessorn som jag fick till uppgift att använda visade sig dock inte alls vara lämplig 
för videoapplikationer på grund av dess mycket begränsade prestanda. Dels begränsas man av 
den låga samplingshastigheten, dels av dess låga lagringskapacitet och den långsamma 
skrivningsprocessen till FLASH- och EEPROM-minnena. Dessa minnen har dessutom en 
relativt kort livslängd. Detta resulterar i att man måste använda RAM-minnet, vilket begränsar 
upplösningen till ca 40x40 pixlar. 
 
Den dåliga prestandan gjorde det också omöjligt att använda en timer för att räkna tiden 
mellan samplingarna. Detta fick istället lösas genom att räkna antalet instruktionscykler. 
 
Ett annat problem var att mikroprocessorn var instabil. Felet trodde jag berodde på att den 
gick i standbyläge, att den stängdes av pga. för låg ström eller att det var fel i 
konfigurationsinställningarna. Så var inte alls fallet, utan det berodde på att oscillatorn var 
placerad för långt från mikroprocessorn. Detta framgår inte av manualen. 
 
Här är några förslag på förbättringar: 
� Externt minne – möjliggör högre upplösning och bättre bildanalys 
� Externt 8-bitars shiftregister – 8 gånger snabbare sampling 
� D/A-omvandlare istället för potentiometer för inställning av tröskelvärde. Värdet kan tex 

väljas m.h.a. en färgkarta. 
� Två tröskelvärden, ett undre och ett övre – gör det lättare att avgränsa vilka objekt man 

vill analysera. 
� Tre ihopkopplade mikroprocessorer, en för luminans, en för färgton och en för 

färgmättnad – möjliggör urskiljning av färger. 
� Kompensering av bildförvrängning p.g.a. vidvinkel hos kamerans objektiv. 
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Sammanfattning 
 
Uppgiften att konstruera en sensor för igenkänning av objekt på bilden från en videokamera 
löstes. Sensorn kan identifiera och beräkna koordinater för upp till 16 olika objekt. Två av 
önskemålen var jag dock tvungen att prioritera bort eftersom tiden inte räckte till. 
 
Det första var att beräkna riktning och hastighet för ett objekt. Detta kräver nämligen att man 
kan lagra koordinater för mer än en bild i taget, vilket var en omöjlighet på grund av 
mikroprocessorns mycket begränsade lagringsutrymme. Lösningen på detta problem är att 
använda sig av ett externt minne. 
 
Det andra var att sensorns tröskelvärde för luminans skulle kunna ställas in via PC-
programmet med hjälp av en D/A-omvandlare på kretskortet. 
 
Kretskortet blev bra. Det enda som möjligtvis saknas är en lysdiod så att man ser om 
strömmen är på.  
 
De tänkta inställningsmöjligheterna i PC-programmet saknas, men i övrigt fungerar 
programmet bra.   
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#include <p16f877A.inc> ;Processor specific variable definitions. 
 
;<--VARIABLE DEFINITIONS----------------------------------------------> 
 
;Pixel Status = VFxxLBRA 
; V=Value 
; F=Found 
; L=Black pixel to the Left 
; B=Black pixel Below 
; R=Black pixel to the Right 
; A=Black pixel Above 
PixStatus  EQU 0x20 ;Contains status of current pixel. 
;Cursor Status = xxxx LBRU 
; L = Left edge 
; B = Bottom edge 
; R = Right edge 
; U = Upper edge 
CursStatus  EQU 0x21 ;Contains status of current location of the cursor. 
CursorAddr  EQU 0x22 ;Address to current location of cursor. 
CursorDir  EQU 0x23 ;Cursor direction. 
PixMask  EQU 0x24 ;Mask used to find current pixel. 
CountPixels  EQU 0x25 ;Number of pixels in current object. 
PixNum  EQU 0x26 ;Current pixelnumber. 
LineNum  EQU 0x27 ;Current linenumber. 
ObjectCoordAddr EQU 0x28 ;Address to object coordinates. 
StartPointAddr EQU 0x29 ;Address to start point coordinates. 
ObjectStartX  EQU 0x2A ;X-coordinate of current object's startpoint. 
ObjectStartY  EQU 0x2B ;Y-coordinate of current object's startpoint. 
ObjectCoordX1  EQU 0x2C ;X1-coordinate of current object. 
ObjectCoordY1  EQU 0x2D ;Y1-coordinate of current object. 
ObjectCoordX2  EQU 0x2E ;X2-coordinate of current object. 
ObjectCoordY2  EQU 0x2F ;Y2-coordinate of current object. 
;  EQU 0x30 ;X1-coordinate of object 1. 
;  EQU 0x31 ;Y1-coordinate of object 1. 
;  EQU 0x32 ;X2-coordinate of object 1. 
;  EQU 0x33 ;Y2-coordinate of object 1. 
;  EQU 0x34-6F ;Coordinates of object 2-15. 
 
w_temp  EQU 0x71 ;Variable used for context saving . 
status_temp  EQU 0x72 ;Variable used for context saving. 
pclath_temp  EQU 0x73 ;Variable used for context saving.  
AnalyzeTimeoutCntr1 EQU 0x74 ;Analyze Timeout Counter 1. 
AnalyzeTimeoutCntr2 EQU 0x75 ;Analyze Timeout Counter 2. 
CountCPulse   EQU 0x76 ;Counts Comp.Sync pulses when loading frame. 
Count_lines  EQU 0x77 ;Counts Lines when loading frame. 
Count_bytes  EQU 0x78 ;Counts Bytes when transmiting to PC. 
Flags  EQU 0x79 ;x:x:x:Busy:Wait:IRP:Load:Send. 
LineAddr  EQU 0x7A ;Address to current line. 
TXTimeoutCounter EQU 0x7B ;Transmit Timeout Counter. 
TXByte  EQU 0x7C ;Databyte to transmit. 
TXRetryCounter EQU 0x7D ;Transmit Retry Counter. 
TXDelayCounter EQU 0x7E ;Transmit Delay Counter. 
;  EQU 0xA0 ;Start point 1 (x-coordinate). 
;  EQU 0xA1 ;Start point 1 (y-coordinate). 
;  EQU 0xA2-E5 ;Start points 2-35. 
;  EQU 0xE6-EF  ;Reservated for Line 1-2. 
;  EQU 1x10-6E  ;Reservated for Line 3-21. 
;   EQU 1x90-EE  ;Reservated for Line 22-40. 
 
;<--PROGRAM-----------------------------------------------------------> 
 ORG     0x000              ;Processor reset vector. 
 
 nop  ;Nop required for icd. 
   goto    init               ;Go to init. 
 
;<--INTERRUPT SERVICE ROUTINE-----------------------------------------> 
 ORG     0x004              ;Interrupt vector location. 
 
 ;Backup STATUS and PCLATH register> 
 movwf   w_temp             ;Save backup of W register. 
 movf STATUS,w  ;Move STATUS register into W register. 
 movwf status_temp ;Save backup of STATUS register. 
 movf PCLATH,w  ;Move PCLATH reg. into W register. 
 movwf pclath_temp ;Save backup of PCLATH register. 
 
 ;Check intertupt flags 
 btfsc INTCON, RBIF 
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 goto VSync_Int ;Goto VSync_Int if V.Sync interrupt flag = 1. 
 btfsc INTCON, INTF 
 goto CompSync_Int ;Goto CompSync_Int if Comp.Sync interrupt flag = 1. 
 
End_ISR 
 ;Retrieve backup of W, STATUS and PCLATH register. 
 movf pclath_temp,w 
 movwf PCLATH 
 movf status_temp,w 
 movwf STATUS 
 swapf w_temp,f 
 swapf w_temp,w 
 
 retfie                     ;Return from interrupt. 
 
;<-----Vertical sync interrupt (New frame)----------------------------> 
VSync_Int 
 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 movfw PORTB  ;Read PORTB to avoid RBIF mismatch condition . 
 bcf INTCON, RBIF ;Clear the V.Sync Interrupt Flag. 

btfsc PORTB, 4 
 goto End_ISR  ;Exit interrupt if VSync = 1. 
 btfss Flags, 3 
 goto End_ISR  ;Exit interrupt if WaitFlag = 0. 
 btfsc Flags, 4 
 goto End_ISR  ;Exit interrupt if BusyFlag = 1. 
 btfsc Flags, 0 
 goto ChkOddEvenFlag ;Goto ChkOddEvenFlag if SendFlag = 1. 
 btfss Flags, 1 
 goto SetLoadFlag ;Goto SetLoadFlag if both SendFlag = 0 and LoadFlag = 0. 
ChkOddEvenFlag 
 btfsc PORTB, 1 
 goto ChkLoadFlag ;Goto ChkLoadFlag if Odd/Even = 1. 
ChkSendFlag 
 btfss Flags, 0 
 goto ChkLoadFlag ;Goto ChkLoadFlag if SendFlag = 0. 
 bcf Flags, 0  ;Clear SendFlag. 
 bsf Flags, 1  ;Set LoadFlag. 
 bcf Flags, 3  ;Clear WaitFlag. 
 goto End_ISR  ;Exit interrupt. 
ChkLoadFlag 
 btfss Flags, 1 
 goto End_ISR  ;Exit interrupt if LoadFlag = 0. 
 btfss PORTB, 1 
 goto End_ISR  ;Exit interrupt if Odd/Even = 0. 
 bcf Flags, 1  ;Clear LoadFlag. 
 bsf Flags, 0  ;Set SendFlag. 
 bcf Flags, 3  ;Clear WaitFlag. 
 goto End_ISR  ;Exit interrupt. 
SetSendFlag 
 bsf Flags, 0  ;Set SendFlag. 
 bcf Flags, 3  ;Clear WaitFlag. 
 goto End_ISR  ;Goto End_ISR. 
SetLoadFlag 
 bsf Flags, 1  ;Set LoadFlag. 
 bcf Flags, 3  ;Clear WaitFlag. 
 goto End_ISR  ;Goto End_ISR. 
 
;<-----Composite sync interrupt (New line)----------------------------> 
CompSync_Int 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt: 2,6 us  
 bcf INTCON, INTF ;Clear the Comp.Sync Interrupt Flag. 
 btfsc Flags, 3 
 goto End_ISR  ;Exit interrupt if WaitFlag = 1. 
 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt: 2,8 us 
 decf CountCPulse, f 
 btfss STATUS, Z 
 goto End_ISR  ;Goto End_ISR if CountCPulse > 0. 
 movlw 0x06 
 movwf CountCPulse ;CountCPulse = 7 (Read every 7th line). 
 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0/1 (Indirect addressing). 
 movfw Count_lines ;W = Count_lines. 
 sublw 0x02  ;0x02 - LineNum. 
 btfss STATUS, C 
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 bsf STATUS, IRP ;Change to bank 2/3 if LineNum > 2. 
 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 4,8 us 
 incf Count_lines, f ;Increase Count_lines by one. 
 movfw Count_lines    
 xorlw 0x01      
 btfsc STATUS, Z 
 goto Line_01  ;Goto Line_01 if Line = 1. 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 5,8 us 
 movfw Count_lines    
 xorlw 0x03      
 btfsc STATUS, Z 
 goto Line_3  ;Goto Line_3 if Line = 3. 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 6,6 us 
 movfw Count_lines  
 xorlw 0x16      
 btfsc STATUS, Z 
 goto Line_22  ;Goto Line_22 if Line = 22. 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 7,4 us 
 movfw Count_lines    
 xorlw 0x29 
 btfsc STATUS, Z 
 goto Line_41  ;Goto Line_41 if Line = 40+1. 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 8,2 us 
 movfw LineAddr 
 movwf FSR  ;FSR = LineAddr. 
 goto Jumpover 
Line_01 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 6,0 us 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 bcf Flags, 2  ;Clear IRP Flag. 
 movlw 0xE6 
 movwf FSR  ;INDF points to the address in IRP:FSR = 0xE6. 
 nop 
 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 
 nop 
 nop 
 nop 
 goto Jumpover 
Line_3 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 6,8 us 
 bsf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 
 bsf Flags, 2  ;Set IRP Flag. 
 movlw 0x10 
 movwf FSR  ;INDF points to the address in IRP:FSR = 1x10. 
 nop 
 nop 
 
 nop 
 nop 
 nop 
 goto Jumpover 
Line_41 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 8,4 us 
 bcf INTCON, INTE ;Comp.Sync Interrupt Disable (Skip all lines until next 
VSync Int). 
 bcf INTCON, INTF ;Clear Comp.Sync Interrupt Flag. 
 bsf Flags, 3  ;Set the WaitFlag. 
 bcf Flags, 4  ;Clear the BusyFlag. 
 movlw 0xFF 
 movwf CountCPulse 
 goto End_ISR 
Line_22 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 7,6 us 
 bsf STATUS, IRP ;Bank = 2, 3 (Indirect addressing). 
 bsf Flags, 2  ;Set IRP Flag. 
 
 movlw 0x90 
 movwf FSR  ;INDF points to the address in IRP:FSR = 1x90. 
 nop 
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 nop 
 nop 
Jumpover 
 ;Time from Comp.Sync Interrupt Start: 9 us 
 ;40pixel/line -> 1,0 us/pixel -> Tot. Time = 40 us 
 ;C0 = Comparator 1 Output 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 bsf STATUS, RP0 ;Bank = 1 (Direct addressing). 
 
 ;Save pixel 1 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 7  ;Set bit 7 in first byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 2 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 6  ;Set bit 6 in first byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 3 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 5  ;Set bit 5 in first byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 4 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 4  ;Set bit 4 in first byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 5 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 3  ;Set bit 3 in first byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 6 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 2  ;Set bit 2 in first byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 7 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 1  ;Set bit 1 in first byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 8 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 0  ;Set bit 0 in first byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 incf FSR, f  ;Increase the address by one. 
 ;First Byte of Line Ready 
 
 ;Save pixel 9 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 7  ;Set bit 7 in second byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
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 ;Save pixel 10 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 6  ;Set bit 6 in second byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 11 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 5  ;Set bit 5 in second byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 12 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 4  ;Set bit 4 in second byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 13 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 3  ;Set bit 3 in second byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 14 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 2  ;Set bit 2 in second byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 15 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 1  ;Set bit 1 in second byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 16 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 0  ;Set bit 0 in second byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 incf FSR, f  ;Increase the address by one. 
 ;Second Byte of Line Ready 
 
 ;Save pixel 17 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 7  ;Set bit 7 in third byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 18 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 6  ;Set bit 6 in third byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 19 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 5  ;Set bit 5 in third byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 20 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 4  ;Set bit 4 in third byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
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 nop 
 nop 
 ;Save pixel 21 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 3  ;Set bit 3 in third byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 22 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 2  ;Set bit 2 in third byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 23 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 1  ;Set bit 1 in third byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 24 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 0  ;Set bit 0 in third byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 incf FSR, f  ;Increase the address by one. 
 ;Third Byte of Line Ready 
 
 ;Save pixel 25 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 7  ;Set bit 7 in fourth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 26 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 6  ;Set bit 6 in fourth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 27 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 5  ;Set bit 5 in fourth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 28 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 4  ;Set bit 4 in fourth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 29 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 3  ;Set bit 3 in fourth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 30 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 2  ;Set bit 2 in fourth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 31 
 btfsc CMCON, C1OUT 
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 bsf INDF, 1  ;Set bit 1 in fourth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 32 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 0  ;Set bit 0 in fourth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 incf FSR, f  ;Increase the address by 1 
 ;Fourth Byte of Line Ready 
 
 ;Save pixel 33 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 7  ;Set bit 7 in fifth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 34 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 6  ;Set bit 6 in fifth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 35 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 5  ;Set bit 5 in fifth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 36 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 4  ;Set bit 4 in fifth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 37 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 3  ;Set bit 3 in fifth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 38 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 2  ;Set bit 2 in fifth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 39 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 1  ;Set bit 1 in fifth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 nop 
 ;Save pixel 40 
 btfsc CMCON, C1OUT 
 bsf INDF, 0  ;Set bit 0 in fifth byte of line if comparator output is 
high. 
 nop 
 nop 
 incf FSR, w  ;Increase the address by one. 
 ;Line Ready 
Testar      
 ;TESTAR 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (indirect addressing). 
 movwf LineAddr ;Save address to next line. 
 btfsc STATUS, IRP 
 bsf Flags, 2  ;Set IRP flag if IRP=1. 
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 goto End_ISR  ;Goto End_ISR. 
 
;<--SUBROUTINES-------------------------------------------------------> 
RS232_Transmit 
 bsf STATUS, RP0 ;Bank = 1 (Direct addressing). 
 bsf TXSTA, TXEN ;Transmit Enabled. 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 
 movlw 0xFA 
 movwf TXTimeoutCounter ;Timeout = 250 x 20 cycles = 5000 cycles = 1ms. 
 movlw 0x05 
 movwf TXRetryCounter ;Retry to send 5 times if timeout occurs. 
 
 movfw TXByte 
 movwf TXREG  ;Load Transmit Reg. (Send Data in TXByte). 
 
 bsf STATUS, RP0 ;Bank = 1 (Direct addressing). 
TXRegEmpty 
 decf TXTimeoutCounter, f ;Decrease TXTimeoutCounter by one. 
 btfsc STATUS, Z 
 goto TXTimeOut ;Goto TXTimeOut if TXTimeoutCounter = 0. 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 nop 
 btfss TXSTA, TRMT 
 goto TXRegEmpty ;Loop until TRMT=1 (TSR Empty). 
 bcf TXSTA, TXEN ;Transmit Disabled. 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 
 clrf TXByte  ;Clear TXByte. 
 return 
TXTimeOut 
 bsf STATUS, RP0 ;Bank = 1 (Direct addressing). 
 bcf TXSTA, TXEN ;Abort transmission. 
 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 decf TXRetryCounter, f   
 btfss STATUS, Z 
 goto RS232_Transmit ;Goto RS232_Transmit if not TXRetryCounter = 0. 
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
MoveCursorRight 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 
; bcf STATUS, IRP ;Bank = 0/1 (indirect addressing). 
; movfw Count_lines ;W = Count_lines. 
; sublw 0x02  ;0x02 - LineNum. 
; btfss STATUS, C 
; bsf STATUS, IRP ;Change to bank 2/3 if LineNum > 2. 
 
 btfsc CursStatus, 1 
 goto EndOfLineRight ;Goto EndOfLineRight if Right edge flag = 1. 
 
 incf PixNum, f ;Increase PixNum by one. 
 bcf CursStatus, 3 ;Clear Left edge flag. 
 bcf CursStatus, 1 ;Clear Right edge flag. 
 
 movlw 0x28 
 xorwf PixNum, w     
 btfsc STATUS, Z 
 bsf CursStatus, 1 ;Set Right edge flag if PixNum = 40. 
 
 bcf STATUS, C  ;Clear the Carry bit. 
 
 movlw 0x01 
 xorwf PixMask, w 
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 btfss STATUS, Z 
 goto RotMaskRight ;Goto RotMaskRight if not PixMask = 0000 0001. 
 
 incf CursorAddr, f ;Increase CursorAddr by one. 
 clrf PixMask  ;PixMask = 0000 0000. 
 bsf STATUS, C  ;Set the Carry bit. 
RotMaskRight 
 rrf PixMask, f ;C=0 0100 0000 -> C=0 0010 0000, C=1 0000 0000 -> C=0 1000 
0000. 
 return 
EndOfLineRight  ;Goto beginning of next line. 
 movlw 0x01 
 movwf PixNum  ;PixNum = 1. 
 movlw 0x04 
 subwf CursorAddr, f ;Decrease CursorAddr by 4. 
 movlw 0x80 
 movwf PixMask  ;PixMask = 1000 0000. 
 bcf CursStatus, 1 ;Clear Right edge flag. 
 bsf CursStatus, 3 ;Set Left edge flag. 
 goto MoveCursorDown ;Goto MoveCursorDown. 
;<--------------------------------------------------------------------> 
MoveCursorLeft 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 
; bcf STATUS, IRP ;Bank = 0/1 (indirect addressing). 
; movfw Count_lines ;W = Count_lines. 
; sublw 0x02  ;0x02 - LineNum. 
; btfss STATUS, C 
; bsf STATUS, IRP ;Change to bank 2/3 if LineNum > 2. 
 
 btfsc CursStatus, 3 
 return  ;Exit if Left edge flag = 1. 
 
 decf PixNum, f ;Decrease PixNum by one. 
 bcf CursStatus, 3 ;Clear Left edge flag. 
 bcf CursStatus, 1 ;Clear Right edge flag. 
 
 movlw 0x01 
 xorwf PixNum, w 
 btfsc STATUS, Z 
 bsf CursStatus, 3 ;Set Left edge flag if PixNum = 1. 
 
 bcf STATUS, C  ;Clear the Carry bit. 
 
 movlw 0x80 
 xorwf PixMask, w 
 btfss STATUS, Z 
 goto RotMaskLeft ;Goto RotMaskLeft if not PixMask = 1000 0000. 
 
 decf CursorAddr, f ;Decrease ByteAddr by one. 
 clrf PixMask  ;PixMask = 0000 0000. 
 bsf STATUS, C  ;Set the Carry bit. 
RotMaskLeft 
 rlf PixMask, f ;C=0 0100 0000 -> C=0 1000 0000, C=1 0000 0000 -> C=0 0000 
0001. 
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
MoveCursorUp 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 btfsc CursStatus, 0 
 return      ;Exit 
if Upper edge flag = 1. 
 decf LineNum, f ;Decrease LineNum by one. 
 bcf CursStatus, 0 ;Clear Upper edge flag. 
 bcf CursStatus, 2 ;Clear Bottom edge flag. 
 
 movlw 0x01 
 xorwf LineNum, w 
 btfsc STATUS, Z 
 bsf CursStatus, 0 ;Set Upper edge flag if LineNum = 1. 
 
 movlw 0x02 
 xorwf LineNum, w 
 btfsc STATUS, Z 
 goto CursorLine2 ;Goto CursorLine2 if LineNum = 2. 
 
 movlw 0x15 
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 xorwf LineNum, w 
 btfsc STATUS, Z 
 goto CursorLine21 ;Goto CursorLine21 if LineNum = 21. 
 
 ;If not line = 2 or 21 
 movlw 0x05 
 subwf CursorAddr, f ;Decrease CursorAddr by 5. 
 return 
CursorLine2 
 ;Change to memorybank 1 
 bcf STATUS, IRP 
 movlw 0xDB 
 addwf CursorAddr, f   
 return  
CursorLine21 
 ;Change to memorybank 2 
 bsf STATUS, IRP 
 movlw 0x26 
 subwf CursorAddr, f 
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
MoveCursorDown 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 btfsc CursStatus, 2 
 goto TransmitData ;Exit analyze and goto TransmitData if bottom edge flag = 
1. 
 incf LineNum, f ;Increase LineNum by one. 
 bcf CursStatus, 0 ;Clear Upper edge flag. 
 bcf CursStatus, 2 ;Clear Bottom edge flag. 
 
 movlw 0x28 
 xorwf LineNum, w     
 btfsc STATUS, Z 
 bsf CursStatus, 2 ;Set Bottom edge flag if LineNum = 40. 
 
 movlw 0x03 
 xorwf LineNum, w 
 btfsc STATUS, Z 
 goto CursorLine3 ;Goto CursorLine3 if LineNum = 3. 
 
 movlw 0x16 
 xorwf LineNum, w 
 btfsc STATUS, Z 
 goto CursorLine22 ;Goto CursorLine22 if LineNum = 22. 
 
 ;If not line = 3 or 22 
 movlw 0x05 
 addwf CursorAddr, f ;Increase CursorAddr by 5 
 return 
CursorLine3 
 ;Change to memorybank 2 
 bsf STATUS, IRP 
 movlw 0xDB 
 subwf CursorAddr, f 
 return 
CursorLine22 
 ;Change to memorybank 3 
 bsf STATUS, IRP 
 movlw 0x26 
 addwf CursorAddr, f 
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
UpdatePixStatus 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank=0 (direct addressing). 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (indirect addressing). 
 movfw LineNum  ;W = LineNum. 
 sublw 0x02  ;0x02 - LineNum. 
 btfss STATUS, C 
 bsf STATUS, IRP ;Change to bank 0,1 if LineNum > 2. 
 
 clrf PixStatus 
 movfw CursorAddr 
 movwf FSR  ;FSR = CurrentCursorAddr. 
 movfw INDF 
 andwf PixMask, w ;Mask content of INDF with PixMask. 
 xorwf PixMask, w 
 btfss STATUS, Z    
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 return      ;Exit 
interrupt if pixel is white. 
 bsf PixStatus, 7 ;Set Value flag if pixel is black. 
ChkPixAbove 
 btfsc CursStatus, 0 
 goto ChkPixLeft ;Goto ChkPixLeft if Upper edge flag is set.  
 call MoveCursorUp 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 movfw LineNum  ;W = LineNum. 
 sublw 0x02  ;0x02 - LineNum. 
 btfss STATUS, C 
 bsf STATUS, IRP ;Change to bank 0,1 if LineNum > 2. 
 movfw CursorAddr 
 movwf FSR  ;FSR = CurrentCursorAddr. 
 movfw INDF 
 andwf PixMask, w ;Mask content of INDF with PixMask. 
 xorwf PixMask, w 
 btfsc STATUS, Z     
 bsf PixStatus, 0 ;Set Above flag if pixel is black. 
 call MoveCursorDown 
ChkPixLeft 
 btfsc CursStatus, 3 
 goto ChkPixRight ;Goto ChkPixRight if Left edge flag is set. 
 call MoveCursorLeft 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 movfw LineNum  ;W = LineNum. 
 sublw 0x02  ;0x02 - LineNum. 
 btfss STATUS, C 
 bsf STATUS, IRP ;Change to bank 0,1 if LineNum > 2. 
 movfw CursorAddr 
 movwf FSR  ;FSR = CurrentCursorAddr. 
 movfw INDF 
 andwf PixMask, w ;Mask content of INDF with PixMask. 
 xorwf PixMask, w 
 btfsc STATUS, Z     
 bsf PixStatus, 3 ;Set Left flag if pixel is black. 
 call MoveCursorRight 
ChkPixRight 
 btfsc CursStatus, 1 
 goto ChkPixBelow ;Goto ChkPixBelow if Right edge flag is set. 
 call MoveCursorRight 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 movfw LineNum  ;W = LineNum. 
 sublw 0x02  ;0x02 - LineNum. 
 btfss STATUS, C 
 bsf STATUS, IRP ;Change to bank 0,1 if LineNum > 2. 
 movfw CursorAddr 
 movwf FSR  ;FSR = CurrentCursorAddr. 
 movfw INDF 
 andwf PixMask, w ;Mask content of INDF with PixMask. 
 xorwf PixMask, w 
 btfsc STATUS, Z     
 bsf PixStatus, 1 ;Set Right flag if pixel is black. 
 call MoveCursorLeft 
ChkPixBelow 
 btfsc CursStatus, 2 
 return     
 ;Return from subroutine if Bottom edge flag is set. 
 call MoveCursorDown 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 movfw LineNum  ;W = LineNum. 
 sublw 0x02  ;0x02 - LineNum. 
 btfss STATUS, C 
 bsf STATUS, IRP ;Change to bank 0,1 if LineNum > 2. 
 movfw CursorAddr 
 movwf FSR  ;FSR = CurrentCursorAddr. 
 movfw INDF 
 andwf PixMask, w ;Mask content of INDF with PixMask. 
 xorwf PixMask, w 
 btfsc STATUS, Z     
 bsf PixStatus, 2 ;Set Below flag if pixel is black. 
 call MoveCursorUp 
  
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
SetCoordX1 
 movfw PixNum 
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 movwf ObjectCoordX1 ;ObjectCoordX1 = PixNum. 
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
SetCoordY1 
 movfw LineNum 
 movwf ObjectCoordY1 ;ObjectCoordY1 = LineNum. 
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
SetCoordX2 
 movfw PixNum 
 movwf ObjectCoordX2 ;ObjectCoordX2 = PixNum. 
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
SetCoordY2 
 movfw LineNum 
 movwf ObjectCoordY2 ;ObjectCoordY2 = LineNum. 
 return 
;<--------------------------------------------------------------------> 
SaveObject 
 bcf STATUS, RP0 ;Memory bank 0 (direct addressing). 
 bcf STATUS, IRP ;Memory bank 0, 1 (ind. addressing). 
 movfw ObjectCoordAddr ;Get address to object coordinates. 
 movwf FSR  ;INDF points to X1-coordinate. 
 movfw ObjectCoordX1 
 movwf INDF 
 incf FSR, f  ;INDF points to Y1-coordinate. 
 movfw ObjectCoordY1 
 movwf INDF 
 incf FSR, f  ;INDF points to X2-coordinate. 
 movfw ObjectCoordX2 
 movwf INDF 
 incf FSR, f  ;INDF points to Y2-coordinate. 
 movfw ObjectCoordY2 
 movwf INDF 
 incf FSR, w  ;Increase address by 1 and put in W. 
 movwf ObjectCoordAddr ;ObjectCoordAddr contains address to next objects 
coordinates. 
 ;sublw 0x6F  ;TESTAR 
 ;btfss STATUS, C ;TESTAR 
 xorlw 0x70 
 btfsc STATUS, Z 
 goto TransmitData ;Exit analyze and goto TransmitData if object list is full. 
 
 return 
 
;<--INITIATION--------------------------------------------------------> 
 
init 
 bcf STATUS, RP1 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
  
 clrf INTCON  ;Disable all interrupts. 
 clrf Flags  ;Clear all flags. 
 bsf Flags, 3  ;Set WaitFlag. 
 clrf TXByte  ;Clear TXByte. 
  
 bsf STATUS, RP0 ;Bank = 1 (Direct addressing). 
 
 clrf PIE1  ;Disable all peripheral interrupts 
 clrf PIE2 
 
 movlw 0x1A 
 movwf CountCPulse ;CountCPulse = 16. 
;<Initiate RS232 (38400-8-N-1)> 
 bsf STATUS, RP0 ;Bank = 1 (Direct addressing) 
 
 bcf TRISC, 6  ;Config. Port C6 as output. 
 bsf TRISC, 7  ;Config. Port C7 as input. 
 movlw 0x20 
 movwf SPBRG  ;SPBRG=32 -> Baud Rate = 38400 B/s. 
 
 bcf TXSTA, TX9 ;9-bit Transmit Disable. 
 bcf TXSTA, TXEN ;Transmit Disable. 
 bcf TXSTA, SYNC    ;Asynchronous Mode 
Selected. 
 bsf TXSTA, BRGH ;High Speed Baud Rate Selected. 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
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 bsf RCSTA, SPEN ;Serial Port Enable. 
 bcf RCSTA, RX9 ;9-bit Receive Disable. 
 bsf RCSTA, CREN ;Continuous Receive Enable. 
 
 ;Initiate Vertical & Composite Sync interrupts and PORTB: 0=VSync, 1=Odd/Even, 
4=CompSync. 
 bsf STATUS, RP0 ;Bank = 1 (Direct addressing). 
 movlw 0x13 
 movwf TRISB  ;RB0, RB1, RB4 -> Input. 
 bsf INTCON, RBIE ;V.Sync Interrupt Enable. 
 bcf INTCON, INTE ;C.Sync Interrupt Disable. 
 bsf OPTION_REG, INTEDG ;C.Sync Interrupt Trigged on Rising Edge. 
 
 clrf TRISD  ;TESTAR 
 
 ;Intiate Comparator 
 bsf STATUS, RP0 ;Bank = 1 (Direct addressing). 
 movlw 0x00 
 movwf ADCON1  ;PORTA = AxAAAA, PORTE = AAA. 
 bcf CMCON, C1INV ;Comparator 1 not inverted. 
 bcf CMCON, CM2 
 bcf CMCON, CM1 
 bsf CMCON, CM0 ;Comparator Mode = 001. 
 bcf OPTION_REG, T0SE 
 movlw 0x09 
 movwf TRISA  ;TRISA=0000 1001 -> RA0 and RA3 = Input. 
 
 bsf INTCON, GIE ;Global Interrupt Enable. 
 
;<--MAIN PROGRAM------------------------------------------------------> 
main 
 btfsc Flags, 3 
 goto main  ;Goto main if WaitFlag = 1. 
 btfsc Flags, 4 
 goto main  ;Goto main if BusyFlag = 1. 
 btfsc Flags, 0 
 goto Send  ;Goto Send if SendFlag = 1. 
 btfsc Flags, 1 
 goto Load  ;Goto Load if LoadFlag = 1. 
 
 goto main  ;Goto main. 
 ;<--Send frame to PC----------------------------------------------> 
Send 
 btfsc Flags, 3 
 goto main  ;Goto main if WaitFlag = 1. 
 btfsc Flags, 4 
 goto main  ;Goto main if BusyFlag = 1. 
 
 bcf INTCON, GIE ;Disable all masked interrupts. 
 bcf INTCON, INTE ;Disable Comp.Sync Interrupts. 
 bsf Flags, 4  ;Set the BusyFlag. 
 
;<-----Analyze--------------------------------------------------------> 
Analyze 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 bcf STATUS, RP1 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 
 movlw 0x09 
 movwf CursStatus ;Cursor Status = 0000 1001 (Upper left corner). 
 clrf CursorDir ;Cursor Direction = 0 (up). 
 movlw 0x01 
 movwf LineNum  ;LineNum = 1. 
 movwf PixNum  ;PixNum = 1. 
 clrf PixStatus ;PixStatus = 0000 0000. 
 movlw 0x80 
 movwf PixMask  ;PixMask = 1000 0000. 
 movlw 0xE6 
 movwf CursorAddr ;CursorAddr = 0xE6. 
 movlw 0xA0 
 movwf StartPointAddr ;StartPointAddr = 0xA0. 
 movlw 0x30 
 movwf ObjectCoordAddr ;ObjectCoordAddr = 0x30. 
 
 ;Clear all coordinates 
 movlw 0x2A 
 movwf FSR  ;INDF points to the address in IRP:FSR = 0x2A. 
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ClearObjectCoordinates 
 clrf INDF  ;Content of INDF = 0. 
 incf FSR, f 
 movfw FSR 
 xorlw 0x70  
 btfss STATUS, Z 
 goto ClearObjectCoordinates ;Loop until FSR = 0x70. 
 movlw 0xA0 
 movwf FSR  ;INDF points to the address in IRP:FSR = 0x2A. 
ClearStartPoints 
 clrf INDF  ;Content of INDF = 0. 
 incf FSR, f 
 movfw FSR 
 xorlw 0xE6  
 btfss STATUS, Z 
 goto ClearStartPoints ;Loop until FSR = 0xE6. 
 
 goto FindObjects ;Goto FindObjects 
 
 
ContinueLookForObjects 
 call MoveCursorRight 
FindObjects 
 call UpdatePixStatus 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank=0 (Direct addressing). 
 
 ;Check if it's a start point (= black pixel, emty above and to the left). 
 movlw 0x89     
 andwf PixStatus, w ;Mask bit 0, 3 and 7. 
 xorlw 0x80 
 btfss STATUS, Z 
 goto ContinueLookForObjects ;Goto ContinueLookForObjects if not PixStatus = 1xxx 0xx0. 
 movlw 0x06     
 andwf PixStatus, w ;Mask bit 1-2. 
 btfsc STATUS, Z 
 goto ContinueLookForObjects ;Goto ContinueLookForObjects if it's an one pixel object. 
 
 ;If it's a start point, check if it's already found. 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 movlw 0xA0  ;Load FSR with A0, so INDF points to the first.. 
 movwf FSR  ;..item in the list with found start points. 
SearchStartPointX 
 movfw INDF 
 xorwf PixNum, w 
 btfsc STATUS, Z 
 goto ChkStartPointY ;Goto ChkStartPointY if current X-coordinate was found. 
 incf FSR, f  ;Increase FSR by two.. 
 incf FSR, f  ;..so INDF points to next start point's X-coordinate. 
 movfw FSR 
; sublw 0xE5  ;TESTAR 
; btfsc STATUS, C ;TESTAR 
 xorlw 0xE6  
 btfss STATUS, Z 
 goto SearchStartPointX ;Loop until FSR = 0xE6. 
 goto ObjectFound 
ChkStartPointY 
 incf FSR, f  ;Increase FSR by one, so INDF points to the start point's Y-
coordinate. 
 movfw INDF 
 xorwf LineNum, w 
 btfsc STATUS, Z 
 goto ContinueLookForObjects ;Goto ContinueLookForObjects if pixel was found in the 
list. 
 incf FSR, f  ;Increase FSR by one, so INDF points to next start point. 
 goto SearchStartPointX ;Goto SearchStartPointX. 
 
ObjectFound 
 ;Save startpoint coordinates of current object  
 movfw PixNum 
 movwf ObjectStartX ;The objects start X-coordinate = Pixel number. 
 movwf ObjectCoordX1 
 movwf ObjectCoordX2 
 movfw LineNum 
 movwf ObjectStartY ;The objects start Y-coordinate = Line number. 
 movwf ObjectCoordY1 
 movwf ObjectCoordY2 
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 ;Clear the pixel counter and set cursor dir to up 
 clrf CountPixels ;CountPixels = 0. 
 clrf CursorDir ;Cursor direction = 0 (up). 
 
FindObjectOutline 
 call UpdatePixStatus 
 
 ;Update coordinates 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank=0 (Direct addressing). 
 incf CountPixels, f ;Increase CountPixels by one. 
 movfw ObjectCoordX1 
 subwf PixNum, w 
 btfss STATUS, C 
 call SetCoordX1 ;Update X1-coordinate if PixNum < ObjectCoordX1. 
 movfw ObjectCoordX2 
 subwf PixNum, w 
 btfsc STATUS, C 
 call SetCoordX2 ;Update X2-coordinate if PixNum > ObjectCoordX2. 
 movfw ObjectCoordY1 
 subwf LineNum, w 
 btfss STATUS, C 
 call SetCoordY1 ;Update Y1-coordinate if LineNum < ObjectCoordY1. 
 movfw ObjectCoordY2 
 subwf LineNum, w 
 btfsc STATUS, C 
 call SetCoordY2 ;Update Y2-coordinate if LineNum > ObjectCoordY2. 
 
 ;Check if it looks like a start point (= black pixel, emty above and to the left). 
 movlw 0x89     
 andwf PixStatus, w ;Mask bit 0, 3 and 7. 
 xorlw 0x80 
 btfss STATUS, Z 
 goto ChkOutlineUp ;Goto ChkOutlineUp if not PixStatus = 1xxx 0xx0. 
  
 ;If it look like a start point, add it to the list of found start points. 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 movfw StartPointAddr 
 movwf FSR  ;FSR points to the start point coordinates. 
 movfw PixNum 
 movwf INDF  ;Save the x-coordinate of the start point. 
 incf FSR, f 
 movfw LineNum 
 movwf INDF  ;Save the y-coordinate of the start point. 
 incf FSR, w  ;Increase address by one and store the result in W. 
 movwf StartPointAddr ;Update StartPointAddr. 
 ;sublw 0xE5  ;TESTAR 
 ;btfss STATUS, C ;TESTAR 
 xorlw 0xE6 
 btfsc STATUS, Z 
 goto TransmitData ;Goto TransmitData if start point list is full. 
 
 ;..then check if it's this object's start point. 
 movfw CountPixels 
 xorlw 0x01 
 btfsc STATUS, Z 
 goto ChkOutlineUp ;Goto ChkOutlineUp if CountPixels = 1. 
 movfw PixNum 
 xorwf ObjectStartX, w 
 btfss STATUS, Z 
 goto ChkOutlineUp ;Goto ChkOutlineUp if not cursor x-coordinate = start x-
coordinate. 
 movfw LineNum 
 xorwf ObjectStartY, w 
 btfss STATUS, Z 
 goto ChkOutlineUp ;Goto ChkOutlineUp if not cursor y-coordinate = start y-
coordinate. 
  
 ;Check if the outline is ready. 
 movfw PixStatus 
 andlw 0x04  ;Mask bit 2 (value of pixel below). 
 xorlw 0x04 
 btfsc STATUS, Z 
 goto ChkCursorDir ;Goto ChkCursorDir if pixel below is black. 
 call SaveObject 
 goto ContinueLookForObjects ;Goto ContinueLookForObjects. 
 
ChkCursorDir 
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 movfw CursorDir 
 andlw 0x03     ;Mask bit 0 and 1. 
 xorlw 0x03 
 btfss STATUS, Z 
 goto ChkOutlineUp ;Goto ChkOutlineUp if Cursor didn't came from below 
(cursordir = xxxx xx00 - 1). 
 call SaveObject 
 goto ContinueLookForObjects ;Goto ContinueLookForObjects. 
 
ContinueChkUp 
 incf CursorDir, f ;Rotate cursor right. 
ChkOutlineUp 
 btfsc CursorDir, 4 
 goto ContinueLookForObjects ;Goto ContinueLookForObjects if CursorDir = 16. 
 movfw CursorDir 
 andlw 0x03  ;Mask bit 0 and 1. 
 xorlw 0x00 
 btfss STATUS, Z 
 goto ChkOutlineRight ;Goto ChkOutlineRight if not CursorDir = xxxx xx00 (Up). 
 ;Do this if Cursor Direction is up. 
 btfss PixStatus, 0 
 goto ContinueChkRight ;Goto ContinueChkRight if pixel above is white. 
 call MoveCursorUp ;Move cursor left. 
 decf CursorDir, F ;Rotate cursor left. 
 goto FindObjectOutline ;Goto FindObjectOutline. 
 
ContinueChkRight 
 incf CursorDir, f ;Rotate cursor right. 
ChkOutlineRight 
 movfw CursorDir 
 andlw 0x03  ;Mask bit 0 and 1. 
 xorlw 0x01 
 btfss STATUS, Z 
 goto ChkOutlineDown ;Goto ChkOutlineDown if not CursorDir = xxxx xx01 (Right). 
 ;Do this if Cursor Direction is right. 
 btfss PixStatus, 1 
 goto ContinueChkDown ;Goto ContinueChkDown if pixel to the right is white. 
 call MoveCursorRight ;Move cursor right. 
 decf CursorDir, F ;Rotate cursor left. 
 goto FindObjectOutline ;Goto FindObjectOutline. 
 
ContinueChkDown 
 incf CursorDir, f ;Rotate cursor right. 
ChkOutlineDown 
 movfw CursorDir 
 andlw 0x03  ;Mask bit 0 and 1. 
 xorlw 0x02 
 btfss STATUS, Z 
 goto ChkOutlineLeft ;Goto ChkOutlineLeft if not CursorDir = xxxx xx10 (Down). 
 ;Do this if Cursor Direction is down. 
 btfss PixStatus, 2 
 goto ContinueChkLeft ;Goto ContinueChkLeft if pixel below is white. 
 call MoveCursorDown ;Move cursor down. 
 decf CursorDir, F ;Rotate cursor left. 
 goto FindObjectOutline ;Goto FindObjectOutline. 
 
ContinueChkLeft 
 incf CursorDir, f ;Rotate cursor right. 
ChkOutlineLeft 
 movfw CursorDir 
 andlw 0x03  ;Mask bit 0 and 1. 
 xorlw 0x03 
 btfss STATUS, Z 
 goto ChkOutlineUp ;Goto ChkOutlineUp if not CursorDir = xxxx xx11 (Left). 
 ;Do this if Cursor Direction is left 
 btfss PixStatus, 3 
 goto ContinueChkUp ;Goto ContinueChkUp if pixel to the left is white. 
 call MoveCursorLeft ;Move cursor left. 
 decf CursorDir, F ;Rotate cursor left. 
 goto FindObjectOutline ;Goto FindObjectOutline. 
 
;<-----Transmit data to PC--------------------------------------------> 
TransmitData 
 bcf STATUS, RP1 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank 0 (direct addressing). 
 
 ;Transmit Start Sequenze - "newpicture". 
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 movlw 0x6E 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "n". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x65 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "e". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x77 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "w". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x70 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "p". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x69 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "i". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x63 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "c". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x74 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "t". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x75 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "u". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x72 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "r". 
 call RS232_Transmit 
 movlw 0x65 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with "e". 
 call RS232_Transmit 
 
 ;Transmit Line 1-2. 
 bcf STATUS, IRP ;Bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 movlw 0xE6 
 movwf FSR  ;INDF points to the address in IRP:FSR = 0xE6. 
 movlw 0x0A      
 movwf Count_bytes ;Count_bytes = 10. 
Loop1 
 movfw INDF  ;Move content of address to W. 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with content of INDF. 
 call RS232_Transmit 
 clrf INDF  ;Clear content of address. 
 incf FSR, f  ;Increase address by one. 
 decf Count_bytes, f ;Decrease Count_bytes by one. 
 btfss STATUS, Z 
 goto Loop1  ;Loop until Count_bytes = 0. 
 
 ;Transmit Line 3-21. 
 bsf STATUS, IRP ;Bank = 2, 3 (Indirect addressing). 
 movlw 0x10 
 movwf FSR  ;INDF points to the address in IRP:FSR = 1x10. 
 movlw 0x5F      
 movwf Count_bytes ;Count_bytes = 95. 
Loop2 
 movfw INDF  ;Move content of address to W. 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with content of INDF. 
 call RS232_Transmit 
 clrf INDF  ;Clear content of address. 
 incf FSR, f  ;Increase address by one. 
 decf Count_bytes, f ;Decrease Count_bytes by one. 
 btfss STATUS, Z 
 goto Loop2  ;Loop until Count_bytes = 0. 
 
 ;Transmit Line 22-40 
 bsf STATUS, IRP ;Bank = 2, 3 (Indirect addressing). 
 movlw 0x90 
 movwf FSR  ;INDF points to the address in IRP:FSR = 1x90. 
 movlw 0x5F      
 movwf Count_bytes ;Count_bytes = 90. 
Loop3 
 movfw INDF  ;Move content of address to W. 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with content of INDF. 
 call RS232_Transmit 
 clrf INDF  ;Clear content of address. 
 incf FSR, f  ;Increase address by one. 
 decf Count_bytes, f ;Decrease Count_bytes by one. 
 btfss STATUS, Z 
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 goto Loop3  ;Loop until Count_bytes = 0. 
 
 ;Transmit object coordinates. 
 bcf STATUS, IRP ;Memory bank = 0, 1 (Indirect addressing). 
 movlw 0x30 
 movwf FSR  ;INDF points to the address IRP:FSR = 0x30. 
 movlw 0x40      
 movwf Count_bytes ;Count_bytes = 64. 
Loop4  
 movfw INDF  ;Move content of address to W. 
 movwf TXByte  ;Load TXByte with content of INDF. 
 call RS232_Transmit 
 clrf INDF  ;Clear content of address. 
 incf FSR, f  ;Increase address by one. 
 decf Count_bytes, f ;Decrease Count_bytes by one. 
 btfss STATUS, Z 
 goto Loop4  ;Loop until Count_bytes = 0. 
 
 bsf Flags, 3  ;Set the WaitFlag. 
 bcf Flags, 4  ;Clear the BusyFlag. 
 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 movfw PORTB  ;Read PORTB to avoid RBIF mismatch condition . 
 bcf INTCON, RBIF ;Clear the V.Sync Interrupt Flag. 
 bcf INTCON, INTF ;Clear the Comp.Sync Interrupt Flag. 
 bsf INTCON, GIE ;Enable all masked interrupts. 
 goto main  ;Goto main. 
 
;<-----Load frame into memory-----------------------------------------> 
Load 
 btfsc Flags, 3 
 goto main  ;Goto main if WaitFlag = 1. 
 btfsc Flags, 4 
 goto main  ;Goto main if BusyFlag = 1. 
 
 bcf INTCON, GIE ;Disable all masked interrupts. 
 bsf Flags, 4  ;Set the BusyFlag. 
 clrf Count_lines ;Count_lines = 0. 
 
 movlw 0x1A 
 movwf CountCPulse ;CountCPulse = 26 (Skip Sync Pulses + 10 lines). 
 
 bcf STATUS, RP0 ;Bank = 0 (Direct addressing). 
 movfw PORTB  ;Read PORTB to avoid RBIF mismatch condition. 
 bcf INTCON, RBIF ;Clear the V.Sync Interrupt Flag. 
 bcf INTCON, INTF ;Clear the Comp.Sync Interrupt Flag. 
 bsf INTCON, INTE ;Enable Comp.Sync Interrupts. 
 bsf INTCON, GIE ;Enable all masked interrupts. 
 goto main 
 
 END 
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