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This work paper treats software component of the digital voltmeter 
application under Multisim environment simulation. The software part is wrote in 
C programming language for the microcontroller apps. The whole code is 
original and was wrote by authors. 
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  1. Introducere 
 
Aplicaţiile Multisim permit în momentul de faţă simularea facilă 

a structurilor electronice analogice şi digitale de complexitate medie şi 
înaltă. Mai mult, în cazul structurilor digitale sunt realizabile simulări de 
aplicaţii cu microcontroler, existând chiar şi posibilitatea scrierii de cod 
în limbaj de asamblare sau în limbaje de nivel înalt cum este limbajul C 
standard pentru microcontrolere.    

În cele ce urmează va fi prezentată partea de program a 
aplicaţiei denumită Voltmetru digital simulat sub mediul Multisim. Codul 
sursă este scris în limbajul de programare C standard pentru MCU 
8051.                                                                             

 
2. Descrierea componentei software 
 
În listingul 1 este prezentat codul sursă al aplicaţiei. 



Listingul 1 
 
#include<htc.h> 
#define rw P07 
#define rs P06 
#define en P05 
#define eoc P30 
 
void msdelay(unsigned int t); 
void cmd(unsigned char cmdword); 
void init(); 
void senddata(unsigned char mymsg); 
void mesaj(); 
void ConvertDecimal(unsigned char value); 
void afismesaj(); 
 
void main() 
{ 
 int flag=0; 
 unsigned char Binary_Data; 
 P0=0x00; 
 P1=0xff; 
 P2=0x00; 
 P3=0xff; 
 eoc=1; 
 flag=0; 
 init(); 
 while(1) 
 { 
  while(eoc==1); 
  Binary_Data=P1; 
  if(flag) goto et1; 
  mesaj(); 
//  afismesaj(); 
  et1: ConvertDecimal(Binary_Data); 
  afismesaj(); 
  flag=1; 
 } 
} 
 
void msdelay(unsigned int t) 



{ 
 unsigned int i,j; 
 for(i=0;i<t;i++) 
 for(j=0;j<12;j++); 
} 
 
void cmd(unsigned char cmdword) 
{ 
 P2=cmdword; 
 rs=0; 
 rw=0; 
 en=1; 
 msdelay(20); 
 en=0; 
} 
 
void init() 
{ 
 cmd(0x38); 
 cmd(0x0E); 
 cmd(0x01); 
 cmd(0x06); 
 cmd(0x80); 
} 
 
void senddata(unsigned char mymsg) 
{ 
 P2=mymsg; 
 rs=1; 
 rw=0; 
 en=1; 
 msdelay(20); 
 en=0; 
} 
 
void ConvertDecimal(unsigned char value) 
{ 
 unsigned char x,d1,d2,d3,a1,a2,a3; 
 x=1.99*value/10; 
 d1=value%10; 
 a1=d1+'0'; 



 d2=x%10; 
 a2=d2+'0'; 
 d3=x/10; 
 a3=d3+'0'; 
 cmd(0x14);   //Deplaseaza cursorul cu un pas la 

//dreapta 
 cmd(0x14); 
 senddata(a3); 
 senddata('.'); 
 senddata(a2); 
 senddata(a1); 
} 
 
void mesaj() 
{ 
 senddata('V'); 
 senddata('O'); 
 senddata('L'); 
 senddata('T'); 
 senddata('M'); 
 senddata('E'); 
 senddata('T'); 
 senddata('R'); 
 senddata('U'); 
 cmd(0x1c); 
 cmd(0x1c); 
 cmd(0x1c); 
 cmd(0x1c);  
 cmd(0x1c); 
 cmd(0x1c);  
 cmd(0x1c); 
 cmd(0x1c); 
 cmd(0x1c);  
 cmd(0x1c); 
 cmd(0x1c); 
} 
 
void afismesaj() 
{ 
 cmd(0xc0); 



 cmd(0x06);    //Initiaza regimul de deplasare cu un pas                  
// la dreapta a cursorului dupa fiecare afisare de caracter 

 cmd(0x0f); 
 cmd(0x14); 
 senddata(' ');          //Afiseaza un blank 
 senddata('V');  //Afiseaza caracterul V 
 senddata('o'); 
 senddata('l'); 
 senddata('t'); 
 senddata('i'); 
 cmd(0x02);   // Return Home - aduce cursorul pe prima 

linie prima pozitie 
} 
 

Funcţia msdelay(unsigned int t) utilizează variabila t de tip 
întreg fără semn, drept valoare limită superioară pentru variabila contor 
i. De remarcat o a doua variabilă contor, denumită j. Contorizarea finală 
se realizează pe produsul acestor două variabile. Această funcţie are 
rolul de a întârzia comenzile transmise afişorului, dând timp acestuia să 
schimbe starea. 

Funcţia void cmd(unsigned char cmdword) trimite codul 
comenzii către afişor. Validarea citirii bufferului de intrare de către 
controlerul LCD se face pe frontul negativ al semnalului en. 

Funcţia void init() realizează iniţializarea LCD. 
Funcţia void senddata(unsigned char mymsg) trimite data de 

afişat pe ecranul LCD. 
Funcţia void mesaj() afişează pe ecranul LCD un mesaj (în 

acest caz cuvântul VOLTMETRU). 
Funcţia void ConvertDecimal(unsigned char value) este cea 

mai importantă funcţie, realizând conversia valorii binare transmisă de 
către CAN microcontrolerului, în valoare zecimală afişată pe ecranul 
LCD. Aici vom da câteva lămuriri suplimentare. 

Variabila argument a funcţiei, denumită value, este de tip 
character în format fără semn. Prin această variabilă se pasează către 
nucleul funcţiei data binară de convertit, din interiorul funcţiei principale 
void main(). Informaţia astfel pasată, semnificând un cod de caracter în 
format zecimal, se împarte la 10 şi rezultatul se înmulţeşte cu un număr 
de scalare la intervalul de măsură. Valoarea acestor operaţii se 
salvează în variabila de tip caracter x. Apoi, se determină restul 
împărţirii cu 10 a variabilei value, obţinându-se astfel informaţia despre 
cifra cea mai puţin semnificativă din valoarea numerică necesar a fi 



afişată pe ecranul LCD. Aceasta se păstrează în variabila caracter d1. 
Valoarea sumei variabilei d1 cu codul cifrei 0 ne furnizează codul 
zecimal al cifrei celei mai puţin semnificative din numărul de afişat.  

Valoarea corespunzătoare se salvează în variabila a1. 
Celelalte cifre, până la cea mai semnificativă, se obţin în mod 

similar şi sunt stocate în variabilele a2 şi respectiv a3. Numărul 
reprezentând valoarea numerică a tensiunii în format zecimal, se 
formează astfel: ‘a3’ ‘.’ ’a2’ ’a1’. Deci, urmează a se trimite această 
secvenţă de caractere către LCD.  

Funcţia void afismesaj() afişează cuvântul Volţi imediat după 
valoarea numerică reprezentând tensiunea. 

Procedura de ştergere a ecranului şi readucerea cursorului în 
poziţia home (poziţia primului caracter de pe prima linie) este conţinută 
în corpul funcţiei de iniţializare LCD. 
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