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1 Uitzicht 
 
Uitzicht van het prototype van de RatTrap. 
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2 Introductie 
 

De RatTrap is een educatief project. Niettemin is het een efficiënte diervriendelijke 
ongedierte vanger.  

 

3 Bedoeld gebruik 
 
Het afgewerkte apparaat is bedoelt om ongedierte te vangen in en om het huis 

maar eerst en vooral is het een leerzaam creatief project. 
 

4 Bijzondere gevaren 
 

Voorkom kortsluiting op batterijen. Hierdoor kunnen de resulterende zeer grote 
stromen brand veroorzaken. Kortsluitingen kunnen bovendien defecten aan de 
batterijen en de elektronica veroorzaken. 

 
De RatTrap bevat mechanisch bewegende onderdelen die automatisch en zonder 

voorafgaande verwittiging in beweging kunnen komen. 
Dit kan verwondingen veroorzaken aan mens en dier. 
 

5 Algemene Veiligheidsvoorschriften 
 
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van deRatTrap.  
 

De RatTrap moet volgens de lokaal geldende regels voor elektrische installaties (in 
België het AREI) opgesteld en aangesloten worden. 

 
Het apparaat is ontworpen voor batterij voeding. De levensduur van de batterijen is 
zeer groot waardoor het gebruik van een netvoeding ten zeerste afgeraden wordt. 

 
De RatTrap automaat is niet beschermd tegen invloeden van sterke elektro 

magnetische straling en kan hierdoor ontregeld worden. 
Een geschikte EMC behuizing is aanbevolen wanneer de RatTrap bedrijfszekerheid 
belangrijk is. 
 

De RatTrap mag slechts aan een maximum omgevingstemperatuur van 45°C 
worden blootgesteld. Let dus bijzonder op met een plaatsing waarbij de RatTrap in 

on-afgeschermd zonlicht gemonteerd is. 
 

Bij het gebruik van de RatTrap is het aan de gebruiker om in te staan voor de  

veiligheid van mens, dier en milieu. Zo zal de RatTrap elke dag minstens éénmaal 
gecontroleerd worden zodat eventueel gevangen dieren niet omkomen door gebrek 
aan voedsel of water.  

 
De RatRap is geen commercieel product en draagt geen CE markering. Elke 

toepassing valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
De RatTrap automaat wordt door geen enkele productgarantie of 
aansprakelijkheidsgarantie gedekt. 

 
Deze gebruiksaanwijzing moet bij de gebruiker van de RatTrap blijven! 
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6 Afvalverwerking. 
 

De gebruiker zal de geldende milieuregels opvolgen bij het afvoeren van de RatTrap 
als afval. Merk op dat dit ontwerp veel recycleerbare materialen bevat en dat de 

geprinte onderdelen gemaakt zijn milieuvriendelijk PLA plastiek. 
Let vooral op bij de recyclage van de batterijen! 
 

7 Eigenschappen 
 

 Voedingsspanning 
Maximum DC voedingsspanning 5,5V. 

Aanbevolen voeding 3 x 1,5V batterijen type AA = 4,5V 
 

 Stroomopname 
Stand By  0,005mA  
Activatie   50mA 

Alarm mode  0,25mA 
 

 Bediening en indicatie. 

Aan uit schakelaar. 

2 LED’s op de PCB gemonteerd. 

 Activatie snelheid 

Maximum na 2 Seconden onderbreking van het IR signaal. 

Gemiddeld na 1 Seconde onderbreking van het IR signaal. 

Afhankelijk van de gebruikte servo ongeveer 0,1Sec 

 Detectiebereik 

Tot maximum 50Cm. 

8 Ingebruikname 
 

Bij de eerste ingebruikname dient de servo-arm in de juiste stand geplaatst te 

worden. Schakel hiervoor de RatTrap in. Onmiddellijk na het opstarten wordt de 

servo in de stand-by stand gezet. Nu kan de servo-arm op de servo geschoven en 

vastgemaakt worden. 

Werking in de bedrijfsmodus. 
 
Na het inschakelen wordt de servo in de stand-by stand gezet en wordt gedurende  

twee minuten een testmodus uitgevoerd. Zolang alles ok is wordt dit door de 
groene LED aangegeven. Fouten of onderbreking van het IR signaal wordt door de 

rode LED aangegeven. Wanneer een fout opgelost is wordt de testmodus opnieuw 
gestart. 
Na twee minuten komt de RatTrap in de stand-by modus en wordt bij onderbreking 

van het IR signaal de servo 180 graden heen en terug gedraaid waardoor de deur 
gesloten wordt. De activatie wordt door de rode LED gesignaleerd. 

De RatTrap kan terug in werking gesteld worden door de batterijspanning 
gedurende enkele seconden te onderbreken. 
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9 Elektrische aansluitingen 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

10 Elektronisch schema 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

SERVO 

- Stuursignaal 

- GND 
- 4,5V voeding 

IR LED 

Rode LED 
Groene LED 

Voedingsspanning 

+4,5V 

- (GND) 
3 x AA batterij 

IR fototransistor 

PCB SILK SCREEN 



 

RatTrap documentatie NL          pagina 6 van 14 

11 Firmware 
 
;****************************************************************************** 

;               * 

; Filename:  PIC16F88_IR_Rat_TrapV3.ASM       * 

; Date:   04-04-2020          * 

; File Version: V3           * 

;               * 

;    Author  Marc Van den Schoor        * 

;               * 

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

;               * 

; Files Required: P16F88RatTrap.INC (modified)      * 

;               * 

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

;               * 

;  Notes:  I/O changed for PCB layout!      * 

;    IDE  : MPLABX IDE V5,30     * 

;    COMPILER : MPSAM V5,86      * 

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

;               * 

; Hardware :  P16F88 RatTrap - Schematic.pdf      * 

;    P16F88 RatTrap.pcb        * 

;    P16F88 RatTrap.prj        * 

;    P16F88 RatTrap.sch        * 

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

;               * 

; Revision History:           * 

;               * 

; I/O changed for PCB layout!         * 

;               * 

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

 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; PROCESSOR DECLARATION 

;------------------------------------------------------------------------------ 

 

     LIST      p=16F88              ; list directive to define processor 

     #INCLUDE <P16F88.INC>          ; processor specific variable definitions 

 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; CONFIGURATION WORD SETUP 

;------------------------------------------------------------------------------ 

 

     __CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & 

_CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_IO 

     __CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF 

; Alle definities na de compiler directive “__CONFIG” moeten op één enkele lijn staan! 

;------------------------------------------------------------------------------ 

;       IO Definitions 

;------------------------------------------------------------------------------ 

LED_RED  EQU RA0  ;PORTA,RA0 

LED_GREEN  EQU RA1  ;PORTA,RA1 

RX_PU   EQU RB5  ;PORTB,RB5 

IR_RX   EQU RB4  ;PORTB,RB4 

TX_LED  EQU RA3  ;PORTA,RA3 

SERVOSIGN  EQU RB3  ;PORTB,RB3 

SERVOPWR  EQU RA2  ;PORTA,RA2 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; VARIABLE DEFINITIONS 

;------------------------------------------------------------------------------ 

     ;           SFR           GPR                   SHARED GPR's 

; Bank 0    0x00-0x1F     0x20-0x6F(96bytes)         0x70-0x7F 

; Bank 1    0x80-0x9F     0xA0-0xEF(80bytes)         0xF0-0xFF 

; Bank 2    0x100-0x10F   0x110-0x16F(96bytes)       0x170-0x17F 

; Bank 3    0x180-0x18F   0x190-0x1EF(96bytes)       0x1F0-0x1FF 

 

    CBLOCK  0x20 ; GPR variable registers allocated contiguously in bank 0 

    BANK0        ; dummi var to point to bank0 in bankselect asm directive 

;DELAY VARS 
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    count1  ;used in delay routine 

    counta  ;used in delay routine 

    countb  ;used in delay routine 

    countc  ;used in delay routine 

    countd  ;used in delay routine 

    counte  ;used in delay routine 

    countf  ;used in delay routine 

;Still Alive LED 

    GREENLEDVAR 

;TRACK DETECTION ERRORS, ACTIVATION AND LOCK ACTIVATION 

    TRIGGER 

;general purpose 

    W_VAR 

    X_VAR 

    Y_VAR 

    Z_VAR 

    ENDC 

 

;default redundant code variables 

    CBLOCK  0x70 ; GPR variable registers accessable in all memory banks 

    W_TEMP       ; ISR context saving 

    STATUS_TEMP  ; ISR context saving 

    PCLATH_TEMP  ; ISR context saving 

    ENDC 

     

;------------------------------------------------------------------------------ 

; EEPROM INITIALIZATION 

;------------------------------------------------------------------------------ 

DATAEE  ORG 0x2100 

 DE "RatTrap         " 

 DE "Marc  V.d.Schoor" 

 DE "04-2020         " 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; RESET VECTOR 

;------------------------------------------------------------------------------ 

 

RESET     ORG     0x0000            ; processor reset vector 

          PAGESEL START 

          GOTO    START              ; program start 

 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; INTERRUPT SERVICE ROUTINE (REDUNDANT CODE - NOT USED) 

;------------------------------------------------------------------------------ 

 

ISR       ORG     0x0004    ;interrupt vector location 

 

;         Context saving for ISR 

          MOVWF   W_TEMP          ;save off current W register contents 

          MOVF    STATUS,W        ;move status register into W register 

          MOVWF   STATUS_TEMP     ;save off contents of STATUS register 

          MOVF    PCLATH,W        ;move pclath register into W register 

          MOVWF   PCLATH_TEMP     ;save off contents of PCLATH register 

 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; USER ISR 

 

;------------------------------------------------------------------------------ 

;         Restore context before returning from interrupt 

          MOVF    PCLATH_TEMP,W  ;retrieve copy of PCLATH register 

          MOVWF   PCLATH   ;restore pre-isr PCLATH register contents 

          MOVF    STATUS_TEMP,W  ; retrieve copy of STATUS register 

          MOVWF   STATUS   ; restore pre-isr STATUS register contents 

          SWAPF   W_TEMP,F 

          SWAPF   W_TEMP,W   ; restore pre-isr W register contents 

          RETFIE      ; return from interrupt 

 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; MAIN PROGRAM 

;------------------------------------------------------------------------------ 

 

START 
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 CALL  INIT 

 BSF  PORTA,LED_GREEN 

 CALL  SERVO_OFF 

 CALL  TEST_BEFORE_ARM 

 

MAIN 

 SLEEP 

 NOP 

 BTFSS  TRIGGER,4 

 GOTO  NO_TRIGGER 

  

 CALL  ACTIVATION_LED 

  

 GOTO     MAIN 

  

NO_TRIGGER  

 CALL  IR_TX 

  

 CALL  ACTIVATE 

  

 CALL  OK_SIGN 

  

 GOTO     MAIN 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; IR LED 

;------------------------------------------------------------------------------ 

IR_TX 

 CLRF  TRIGGER 

 BSF  PORTB,RX_PU 

 MOVLW  d'50' 

 MOVWF  Y_VAR 

 DECFSZ Y_VAR 

 GOTO  $-1 

  

 BTFSC  PORTB,IR_RX ;HIGH=OK 

 BSF  TRIGGER,0 

 

 BSF      PORTA,TX_LED 

 MOVLW  d'25' 

 MOVWF  Y_VAR 

 DECFSZ Y_VAR 

 GOTO  $-1 

  

 BTFSS  PORTB,IR_RX ;LOW=OK 

 BSF  TRIGGER,1 

 

 BCF  PORTA,TX_LED 

 MOVLW  d'50' 

 MOVWF  Y_VAR 

 DECFSZ Y_VAR 

 GOTO  $-1 

  

 BTFSC  PORTB,IR_RX ;HIGH=OK 

 BSF  TRIGGER,2 

  

 BSF  PORTA,TX_LED 

 MOVLW  d'25' 

 MOVWF  Y_VAR 

 DECFSZ Y_VAR 

 GOTO  $-1 

  

 BTFSS  PORTB,IR_RX ;LOW=OK 

 BSF  TRIGGER,3 

  

 BCF  PORTA,TX_LED 

 BCF  PORTB,RX_PU 

 

 RETURN 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; TEST BEFORE ARM 

;------------------------------------------------------------------------------ 



 

RatTrap documentatie NL          pagina 9 van 14 

TEST_BEFORE_ARM 

 MOVLW  d'100' 

 MOVWF  TESTCOUNT 

  

START_TEST  

 CLRWDT 

 CALL  IR_TX 

   

 MOVLW  b'00001111' 

 XORWF  TRIGGER,W 

 BTFSC  STATUS,Z 

 GOTO  TEST_NEXT     ;No trigger 

 GOTO  TEST_WARNING 

  

TEST_NEXT 

 CLRWDT 

 DECF  TESTCOUNT 

 BTFSC  STATUS,Z 

 RETURN 

 INCF  GREENLEDVAR 

 CALL  OK_SIGN 

 CALL  DELAY100 

 CALL  DELAY100 

 CALL  DELAY100 

 CALL  DELAY100 

 CALL  DELAY100 

 GOTO  START_TEST 

 

TEST_WARNING 

 CLRWDT 

 CALL  ACTIVATION_LED 

 CALL  DELAY100 

 CALL  DELAY100 

 CALL  DELAY100 

 CALL  DELAY100 

 CALL  DELAY100 

 GOTO  TEST_BEFORE_ARM 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; WARNING LED 

;------------------------------------------------------------------------------ 

ACTIVATE 

 MOVLW  b'00001111' 

 XORWF  TRIGGER,W 

 BTFSC  STATUS,Z 

 RETURN      ;No trigger 

 

 MOVLW  b'00001000' 

 XORWF  TRIGGER,W 

 BTFSC  STATUS,Z 

 GOTO  IR_TX_ERROR 

 

 MOVLW  b'00000010' 

 XORWF  TRIGGER,W 

 BTFSC  STATUS,Z 

 GOTO  IR_TX_ERROR 

  

 MOVLW  b'00001010' 

 XORWF  TRIGGER,W 

 BTFSC  STATUS,Z 

 GOTO  IR_TX_ERROR 

 

 BSF  TRIGGER,4   ;LOCK TRIGGER SIGNAL 

 CALL  SERVO_ON 

 CALL  SERVO_OFF 

 CLRF  GREENLEDVAR 

 RETURN 

  

IR_TX_ERROR 

 BSF  PORTA,LED_RED 

 CALL  DELAY50 

 BCF  PORTA,LED_RED 
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 CALL  DELAY50 

 BSF  PORTA,LED_RED 

 CALL  DELAY50 

 BCF  PORTA,LED_RED 

  

 MOVLW  D'5' 

 MOVWF  GREENLEDVAR 

 BSF  TRIGGER,5 

  

 RETURN 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; BLINK LED WHEN ACTIVATED 

;------------------------------------------------------------------------------  

ACTIVATION_LED 

 MOVLW  d'5' 

 MOVWF  X_VAR 

 BSF  PORTA,LED_RED 

 CALL  DELAY50 

 BCF  PORTA,LED_RED 

 CALL  DELAY50 

 DECFSZ X_VAR 

 GOTO  $-5 

 RETURN 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; SERVO 

;------------------------------------------------------------------------------ 

SERVO_ON 

 BSF  PORTA,SERVOPWR     ;Switch Servo Power ON 

 CALL  DELAY20 

  

 MOVLW  d'50' 

 MOVWF  X_VAR 

 CLRWDT 

 BSF  PORTB,SERVOSIGN 

 CALL  DELAY_SERVO_ON 

 BCF  PORTB,SERVOSIGN 

 CALL  DELAY20 

 DECFSZ X_VAR 

 GOTO  $-6 

 BCF  PORTA,SERVOPWR     ;Switch Servo Power OFF 

  

 RETURN 

SERVO_OFF 

 CLRWDT 

 BSF  PORTA,SERVOPWR     ;Switch Servo Power ON 

 CALL  DELAY20 

  

 MOVLW  d'50' 

 MOVWF  X_VAR 

 CLRWDT 

 BSF  PORTB,SERVOSIGN 

 CALL  DELAY_SERVO_OFF 

 BCF  PORTB,SERVOSIGN 

 CALL  DELAY20 

 DECFSZ X_VAR 

 GOTO  $-6 

 BCF  PORTA,SERVOPWR     ;Switch Servo Power OFF 

  

 RETURN  

;--------------------------------------------------------------------- 

;Flash green led for 1 minute after startup 

;--------------------------------------------------------------------- 

OK_SIGN 

 MOVFW  GREENLEDVAR 

 BTFSC  STATUS,Z 

 RETURN 

  

 BTFSC  TRIGGER,5 

 RETURN 

 BCF  TRIGGER,5 
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 BSF  PORTA,LED_GREEN 

 CALL  DELAY50 

 BCF  PORTA,LED_GREEN 

 CALL  DELAY50 

 BSF  PORTA,LED_GREEN 

 CALL  DELAY50 

 BCF  PORTA,LED_GREEN 

  

 DECF  GREENLEDVAR 

  

 RETURN 

;--------------------------------------------------------------------- 

;***** DELAY ROUTINES (1MHz clock) 1% ************* 

;--------------------------------------------------------------------- 

Delay100 

 movlw  d'100'  ;delay 100mS 

 goto  d0 

Delay50 

 movlw  d'50'   ;delay 50mS 

 goto  d0 

Delay20 

 Movlw  d'20'   ;delay 20mS 

 Goto  d0 

 

d0 

 movwf  count1 

d1 

 movlw  d'48'   ;timebaseA  1mS (adjust for other osc freq) 

 movwf  counta 

 movlw  d'01'   ;timebaseB 1mS (adjust for other osc freq) 

 movwf  countb 

Delay_0 

 decfsz counta,f 

 goto  $+2 

 decfsz countb,f 

 goto  Delay_0 

 

 decfsz count1,f 

 goto  d1 

 RETURN 

 

Delay_SERVO_OFF 

 Movlw  d'180' 

 Movwf  counta 

 movlw  d'01' 

 movwf  countb 

 NOP 

 decfsz countb,f 

 goto  $-2 

 decfsz counta,f 

 goto  $-6 

 RETURN   

Delay_SERVO_ON 

 movlw  d'20' 

 movwf  counta 

 movlw  d'01' 

 movwf  countb 

 NOP 

 decfsz countb,f 

 goto  $-2 

 decfsz counta,f 

 goto  $-6 

 RETURN  

;------------------------------------------------------------------------------ 

; PROGRAM INITIALISATION 

;------------------------------------------------------------------------------ 

INIT 

 

;OSC SETUP 

 BANKSEL OSCCON 

 MOVLW  b'01001010' ;1MHz internal RC clock 
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 MOVWF  OSCCON 

 

 BTFSS  OSCCON,IOFS ;1= osc Frequency is stable 

 GOTO  $-1   ;wait for clock to be stable 

 

;I/O PORT SETUP 

 BANKSEL PORTA 

 CLRF  PORTA   ;Initialize PORTA by clearing output data latches 

 BANKSEL TRISA   ; 

 MOVLW  b'00100000' ;RA5 is input only 

 MOVWF  TRISA   ;0=output 1=input 

 

 BANKSEL PORTB 

 CLRF  PORTB   ;Initialize PORTB by clearing output data latches 

 

 BANKSEL TRISB   ; 

 MOVLW  b'00010000' ;RB4=IR detector input 

 MOVWF  TRISB   ;0=output 1=input 

 

 BANKSEL ANSEL 

 MOVLW  b'00000000' ;1=analog inputs 0=digital I/O 

 MOVWF  ANSEL   ; 

  

;WATCHDOG SETUP 

 BANKSEL WDTCON 

 MOVLW  b'01001'  ;SET = WDT enabled 

 MOVWF  WDTCON 

 

 BANKSEL BANK0   ;bank 0 

  

 CLRF  GREENLEDVAR 

  

 CLRF  TRIGGER 

  

 RETLW  0x0 

;------------------------------------------------------------------------------ 

; ****************************** END ****************************************** 

;------------------------------------------------------------------------------ 

 END 

 
 

 
 

 

12  Informatie 
 
De website https://www.vandenschoor-sonck.be bevat veel technische informatie: 

 
 Basiselektriciteit 
 Basiselektronica 

 Operationele versterkers 
 Passieve en actieve filters 

 Digitale technieken 
 Microcontrollers 
 Programmeren in assembler 

 3D CAD design met designspark mechanical 
 Ontwerpvoorbeelden voor 3D printen  

 Ontwerpvoorbeelden van elektronische schakelingen 
 Ontwerpvoorbeelden van assemblerprogramma’s 
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13 Auteursrechten 
 

13.1 Je bent vrij om: 

 het werk te delen te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk 
medium of bestandsformaat  

 het werk te bewerken te remixen, te veranderen en afgeleide werken te 

maken 

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de 
licentievoorwaarden voldaan wordt. 

13.2 Onder de volgende voorwaarden: 

Naamsvermelding 
De gebruiker dient de maker van het werk tevermelden, een link naar de licentie te 
plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. 

Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt 
dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk. 

 
NietCommercieel  
Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 

 
GelijkDelen  

Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet 
je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele 
werk. 

 
Geen aanvullende restricties 

Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die 
anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat. 
 

 

14 Disclaimer 

Auteur 
 
Marc Van den Schoor is de auteur van deze handleiding, ontwerpdocumenten, 

bijhorende documentatie, foto’s, video’s enz. die verband houden met de RatTrap. 
Alle voorwaarden en bepalingen opgenomen in deze disclaimer hebben betrekking 
op dit werk. 

 Wie gebruik maakt van de ter beschikking gestelde informatie gaat akkoord 
met de voorwaarden en bepalingen in deze disclaimer en in deze 
documentatie.  

 Marc Van den Schoor behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk 
door hem gewenst moment aan te passen. 

 De ter beschikking gestelde informatie is en blijft altijd de intellectuele 

eigendom van Marc Van den Schoor.   
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Inhoud 

 Aan de ter beschikking gestelde informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

 Marc Van den Schoor streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te 

bieden. Niettemin kan hij niet garanderen dat alle opgenomen informatie in 
alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.  

Marc Van den Schoor aanvaardt daarom in geen enkel geval enige 
aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, 
of voortvloeiend uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie.  

 Niemand mag de ter beschikking gestelde informatie gebruiken voor de 
realisatie van hardware, software of firmware toepassingen die een 

potentieel gevaar zouden kunnen vormen voor mensen, dieren, het 
leefmilieu of derden in welke betekenis en op welke manier dan ook. 

 


