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Wykonajmy teraz prosty migacz-impulsator.
Kontrolką będzie kropka na lewym wyświe-
tlaczu, a dodatkowo, dzięki odmiennemu
sposobowi sterowania, do wyjścia Q6 można
podłączyć zewnętrzne obciążenie, jak poka-
zuje rysunek 15. Tym razem na wyjściu
PB.7 na stałe ustawimy stan niski i będziemy
zmieniać stan tranzystora T6 za pomocą wyj-
ścia PD.6. Program pokazany jest na rysun-
ku 16 (C004a.bas), a cykl pracy trwa 2,2s.

Czy przez prostą modyfikację, zgodnie z
ćwiczeniem 1, możemy wykonać impulsator
uruchamiany i zatrzymywany przyciskami
S2, S1? Przemyśl to sam...

W zasadzie tak. Ze startem nie byłoby kło-
potu. Gorzej z zatrzymaniem, bo w czasie od-
liczania czasu przez polecenie WAITMS pro-
cesor jest zajęty tylko odliczaniem czasu i nie
reaguje wtedy na naciśnięcia przycisków.
Aby zatrzymać im-
pulsator, czasem na-
leżałoby trzymać
przycisk nawet 1,1s.
A gdybyś tu miał czas
opóźnienia jeszcze
większy? To jeden z
ważnych powodów,
by nie stosować poleceń z grupy WAIT..., 
a czas odmierzać inaczej, nie angażując do te-
go całej mocy procesora.

Jeśli masz membranę piezo (bez generato-
ra), najlepiej od syreny alarmowej, na przy-
kład PCA-100, możesz zrealizować bardzo
głośny sygnalizator.
Układ połączeń po-
kazany jest na rysun-
ku 17. Program poka-
zany jest na rysunku
18 (C004b.bas). Zwróć
uwagę na wstępną
konfigurację portów.

Częstotliwość re-
zonansowa membra-
ny piezo PCA-100

wynosi około 3,5kHz, co daje okres około
285 mikrosekund. Przy takiej częstotliwości
zmian wykorzystamy polecenie WAITUS
(mikrosekundy) zamiast WAITMS (milise-
kundy). Ponieważ tym razem czas opóźnienia
jest mały, możemy zrealizować sterowanie
przyciskami według ćwiczenia 1. 

Nasz program generuje ton ciągły, a głośność
dźwięku jest zaskakująco duża. Uzyskanie tonu
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Ochrona wejść
Praktyka pokazuje, że obwody wejściowe mikroproceso-
rów są dość odporne na uszkodzenia. Niemniej należy 

pamiętać, że wszystkie popularne procesory są wykonane
w technologii CMOS, a ich delikatne obwody wejściowe
mogą zostać uszkodzone pod  wpływem ładunków 

statycznych. Dlatego jeśli do końcówek procesora pełnią-
cych rolę wejść dołączone są długie przewody lub istnie-
je ryzyko zwarć do obcych, wyższych napięć, warto sto-
sować dodatkowe obwody ochronne. Spełnią one też do-
datkową rolę i usuną ewentualne zakłócenia impulsowe,
indukujące się w długich przewodach. Jeśli końcówka
pełni rolę wejścia „pływającego”, można zastosować ob-
wód RC według rysunku 7 z typowymi dla układów
CMOS wartościami elementów. Gdy wejście jest „pod-
ciągnięte” (DD=1), wartość wejściowego rezystora szere-
gowego musi być mniejsza, jak pokazuje rysunek 8.
Choć w procesorach AVR stosowany jest „tranzystor pod-
ciągający”, można w uproszczeniu potraktować go jako
rezystor o oporności co najmniej 35kΩ.
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Kody
Jak wiesz, wszystko w mikroprocesorach opiera
się na zerach i jedynkach. Nie jest to dla człowie-
ka okoliczność sprzyjająca. Choć działanie pro-
cesora to w sumie przetwarzanie ciągów zer i je-
dynek, jednak w istocie mamy do czynienia mię-
dzy innymi z obliczeniami matematycznymi czy
operacjami na tekstach. Powstaje problem, jak za
pomocą zer i jedynek przedstawić np. liczbę 147
czy tekst „Pomiar”. Trzeba ustalić jakiś dobry
sposób, inaczej kod, pozwalający zapisywać
liczby i litery za pomocą znaków 0, 1. 

Jeden bit jest niewątpliwie za ciasny, by za-
pisać w nim literę czy cyfrę - on może reprezen-
tować tylko jedną z dwóch wartości. Wiesz jed-
nak, że podstawową „jednostką organizacyjną”
jest bajt, czyli zestaw ośmiu bitów. W bajcie
można umieścić jedną z wielu ośmiobitowych
kombinacji zer i jedynek (jest ich razem 256). I
tu otwierają się różne możliwości kodowania.
Można się na przykład umówić, że cyfrę 3 bę-
dzie reprezentował ośmiobitowy kod 10111000,
cyfrę 4 kod 01000000, cyfrę 5 - 00101011, małą
literę a kod 11100000, dużą literę A kod
10000001. Oczywiście można ustalić, że będzie
zupełnie inaczej. Możliwości jest mnóstwo. Na
przykład w powyższym przykładzie nie widać
żadnej logiki zaproponowanego kodu. W prakty-
ce wypadałoby znaleźć takie sposoby kodowa-
nia, gdzie występuje jakaś prawidłowość, co po-
tem niewątpliwie ułatwi przetwarzanie liczb i tek-
stów. I takie kody istnieją. Dla liczb jest to kod
(system) dwójkowy, dla liter oraz innych zna-
ków od wielu lat wykorzystuje się tak zwany
kod ASCII (czytaj: aski). Kodu ASCII na razie
zupełnie nie musisz znać. Natomiast kod dwój-
kowy musisz dobrze poznać i zrozumieć, bo bę-
dziesz często zapisywał liczby za jego pomocą.

Kod dwójkowy, binarny
system liczbowy
Jeśli nie pamiętasz podstaw dwójkowego syste-
mu liczenia, przypominam:

Jeden bit daje tylko dwie możliwości: 0, 1.
Dwa bity dają 2*2=22=4 możliwości, które ponu-
merujmy od 0 do 3:

Trzy bity dają 2*2*2=23=8 możliwo-
ści. 4 bity dają 2*2*2*2 =24=16 możli-
wości, które ponumerujemy od 0 do 15
(tabelka na następnej stronie)

Czy już widzisz nierozerwalny związek obu
kolumn tabeli? To nie przypadek: w lewej
kolumnie mamy liczby 0...15 zapisane w sposób
klasyczny, a w prawej kolumnie mamy... te same 
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Ćwiczenie 4

Impulsator i syrena

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 18

Rys. 17

0 00 
1 01 
2 10 
3 11 
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przerywanego nie jest łatwe, ponieważ jak już
wiesz, polecenia WAIT, WAITMS, WAITUS
całkowicie przejmują kontrolę nad procesorem,
nie pozwalając mu na wykonywanie w tym cza-
sie innych zadań (z wyjątkiem obsługi przerwań,
których jeszcze nie wykorzystujemy).

Jeśli nie masz
membrany piezo,
mógłbyś wykorzystać tranzystor mocy i jaki-
kolwiek głośnik o rezystancji 8Ω i mocy powy-
żej 2W, na przykład w którymś układzie z ry-
sunku 19 – przy głośniku 8-omowym pobór
prądu będzie wynosił 0,5...0,6A, więc typowy
zasilacz wtyczkowy 4,5V 600mA wystarczy.
Jeśli masz słabszy zasilacz albo zasilasz płyt-
kę z komputera PC, włącz w szereg z głośni-
kiem rezystor 3,3...10Ω i mocy minimum 1W.
Powinieneś też zmodyfikować program. Po
włączeniu zasilania koń-
cówka PD.5 pełni rolę
wyjścia i występuje na
niej stan niski, co zna-
czy, że tranzystor w spo-
czynku nie przewodzi 
i prad się nie marnuje.
Jednak po właczeniu 
i wyłaczeniu generatora
stan końcówki PD.5 bę-
dzie przypadkowy – mo-
że być wysoki. Wtedy
dźwięku nie będzie, ale
tranzystor niepotrzebnie
przewodziłby znaczny
prąd. Aby tego uniknąć,
trzeba dodać polecenie
zerujace komórkę Po-
rtD.5 po zatrzymaniu ge-
neratora przyciskiem S2. 

Nie zaszkodzi Ci też wiedzieć, że BA-
SCOM ma specjalne polecenie SOUND
umożliwiające wytworzenie krótkiego, poje-
dynczego dźwięku. Trzeba określić, na której
nóżce mają się pojawić impulsy, ile ma ich
być i jak długo każdy ma trwać. Oto składnia:

Dla membrany piezo i głośnika można
zmieniać w zakresie 50...10000. Typowo war-
to ustawić: 
SOUND  Portx.x, 1000, 100

Dla brzęczyka piezo z generatorem
CzasKazdego należy ustawić na maksi-
mum, to jest 65535, a LiczbaImpulsow
na 4...10. Przykład wykorzystania polece-
nia SOUND masz na rysunku 20
(C004c.bas).

A teraz zupełnie inne zadanie: czy po-
trafisz sprawić, żeby kolejno, co

100ms, zaświecały się segmenty abcdef pra-
wego wyświetlacza, dając
wrażenie przesuwania się
punktu świetlnego (obro-
tu)? Oznaczenia segmen-
tów wyświetlacza znaj-
dziesz na rysunku 21. Za-
danie jest proste. Mając
włączony tranzystor T3,
musimy kolejno zaświecać
potrzebne segmenty. Możemy zrobić to „na
piechotę”, zaświecając kolejno poszczególne
segmenty:

Niezbyt to eleganckie, prawda?

Można trochę uprościć program, zmienia-
jąc za jednym zamachem stan wszystkich
linii portu:

Zauważ, że cała zabawa polega na przesu-
waniu zera w rejestrze portu. Możemy to
zrobić na kilka sposobów, w tym przez wyko-
rzystanie polecenia ROTATE lub pokrewnego

M1 31Mikroprocesorowa Ośla łączka

liczby, tylko zapisane w kodzie
dwójkowym. Zwróć uwagę na wier-
sze zaznaczone szarym kolorem. W
tych szarych polach o wartości liczby
dwójkowej decyduje pozycja, na
której występuje jedynka. Jak
widzisz, pierwsze miejsce z prawej
ma wagę 1, drugie 2, trzecie 4,
czwarte 8, itd. Ilustruje to rysunek
poniżej.

Zwróć także uwagę, że liczenie
zaczynamy nie od jedynki, jak
wskazywałoby stare przyzwyczaje-
nie, ale od zera. To niezmiernie
ważna sprawa! W technice kom-
puterowej liczenie zaczynamy
od zera, a nie od jedynki. Zapamiętaj to raz na za-
wsze!

„Rozszyfrowanie” kodu dwójkowego jest nie-
zmiernie proste - pomocą w utrwaleniu podanej
zależności będzie rysunek poniżej, pokazujący
kilka przykładów analizy liczb dwójkowych. Od-
cieniami szarości zaznaczyłem kolumny z waga-
mi poszczególnych bitów

Zasada jest identyczna i jeszcze prostsza niż
w naszym „naturalnym” kodzie dziesiętnym:

Teraz już chyba nie będziesz mieć kłopotów 
z rozszyfrowaniem wartości ośmiobitowych liczb
dwójkowych. Kolejne przykłady znajdziesz w ta-
beli na rysunku poniżej.

W jednym bajcie możemy zapisać jedną z 256
(2*2*2*2*2*2*2*2=28) kombinacji zer i jedy-
nek, inaczej mówiąc dowolną liczbę z zakresu
0...255 w postaci dwójkowej (binarnej).

W mikroprocesorze mamy często do czynie-
nia z liczbami większymi niż 255. Do ich zapisa-
nia nie wystarczy jeden bajt. Dość często wyko-
rzystujemy liczby dwubajtowe, czyli 16-bitowe.
Taką 16-bitową liczbę (oraz miejsce do jej zapi-
sania) nazywamy słowem - po angielsku word.
16 bitów daje 216, czyli 65536 możliwości, wobec
tego (dwójkowa) liczba dwubajtowa może mieć
wartość 0...65535.

Rys. 19

Rys. 20

PortB=&B11111110 ‘ zaświeć segment a
Waitms 100       ‘ czekaj 100ms
PortB=&B11111101 ‘ zaświeć segment b
Waitms 100       ‘ czekaj 100ms
PortB=&B11111011 ‘ zaświeć segment c
Waitms 100       ‘ czekaj 100ms
PortB=&B11110111 ‘ zaświeć segment d
... i tak dalej aż do segmentu f ...

Ćwiczenie 5

Przesuwanie bitów

Wagi bitów 
liczby dwójkowej  
8 4 2 1 

Liczba 
dwójkowa 

Wagi bitów Suma Liczba 
dziesiętna 

8 4 2 1  
23 22 21 20 

  

101= 0 1 0 1 =4+1 =5 
1011= 1 0 1 1 =8+2+1 =11 

11= 0 0 1 1 =2+1 =3 
1010= 1 0 1 0 =8+2 =10 

110= 0 1 1 0 =4+2 =6 
1110= 1 1 1 0 =8+4+2 =14 
1001= 1 0 0 1 =8+1 =9 

111= 0 1 1 1 =4+2+1 =7 

Liczba 
dziesiętna 

Wagi bitów Suma 

1000 100 10 1  
103 102 101 100 

 

425= 0 4 2 5 =400+20+5 
2034= 2 0 3 4 =2000+30+4 

17= 0 0 1 7 =10+7 
501= 0 5 0 1 =500+1 

4070= 4 0 7 0 =4000+70 

Liczba 
dwójkowa 

Wagi bitów Suma Liczba 
dziesiętna 

128 64 32 16 8 4 2 1  
27 26 25 24 23 22 21 20 

  

10010101= 1 0 0 1 0 1 0 1 =128+16+4+1 =149 
1011011=  1 0 1 1 0 1 1 =64+16+8+2+1 =91 

110011=   1 1 0 0 1 1 =32+16+2+1 =51 
10101010= 1 0 1 0 1 0 1 0 =128+32+8+2 =170 
11110100= 1 1 1 1 0 1 0 0 =128+64+32+16+4 =244 

1001110=  1 0 0 1 1 1 0 =64+8+4+2 =78 
101001=   1 0 1 0 0 1 =32+8+1 =41 

11000111= 1 1 0 0 0 1 1 1 =128+64+4+2+1 =199 
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SOUND  KtoraNozka, LiczbaImpulsow, CzasKazdego

0 0000 
1 0001 
2 0010 
3 0011 
4 0100 
5 0101 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 
10 1010 
11 1011 
12 1100 
13 1101 
14 1110 
15 1111 



SHIFT. Trzeba podać nazwę „przesuwanego”
rejestru, kierunek przesuwania (Left,Right)
oraz skok w bitach. W naszym przypadku:
ROTATE PortB , LEFT , 1

Przy czym jedynkę można pominąć.
Program genialnie uprościmy, zaświecając
najpierw segment a przez wpisanie zera do
najmłodszego bitu i przesuwając to zero w
lewo:

Problem jednak w tym, że port B ma
osiem bitów, i do dwóch najstarszych dołą-
czone są segment g i punkt dziesiętny, które
nie powinny świecić. Trzeba więc skrócić
cykl, dodając procedurę badania warunku.
Program może wyglądać jak na rysunku 22
(C005a.bas). Zaświecenie segmentu g na
czas krótszy od 1 mikrosekundy na pewno
pozostanie niezauważone, dlatego śmiało
możemy wykorzystać ten prosty sposób.

Zmień linię:

na

Efekt pokaże się na wszystkich wyświe-
tlaczach (C005ax.bas). 

Zgodnie z nazwą, polecenie ROTATE po-
woduje krążenie zawartości rejestru - ozna-
cza to, że bit(-y), który „wychodzi na ze-
wnątrz”, wcale nie jest tracony, tylko wraca

na przeciwną stronę rejestru. Po ośmiu poje-
dynczych skokach zawartość jest identyczna
jak na początku.

Istnieje pokrewne polecenie SHIFT, które też
przesuwa zawartość rejestru w wybranym kie-
runku i z wybranym skokiem.
SHIFT rejestr , kierunek , skok

Jednak tu bit, który „wychodzi na ze-
wnątrz”, jest tracony, a z drugiej strony do

rejestru wpisywane jest zero. Mo-
żemy to wykorzystać w programie
według rysunku 23 (C005b.bas).
Mam nadzieję, że się zorientowa-
łeś, iż właśnie na tej zasadzie dzia-
ła wstępna procedura testowa za-
pisana w procesorze z zestawu
AVT-3500.

Zrealizujmy jeszcze efekt
„obrotowy” według rysunku 22 na
wszystkich wyświetlaczach i

niech przyciski S1, S2 zmieniają kierunek
wirowania. Program zawarty jest w pliku
C005c.bas.

Dodajmy jeszcze warunki początkowe:
niech po włączeniu zasilania (zaprogramo-
waniu) wyświetlacz będzie wygaszony.
Niech efekt wirowania pojawi się po naci-
śnięciu jednego z przycisków i niech jedno-
czesne naciskanie obu znów gasi wyświe-
tlacz. Program pokazany jest na rysunku 24
(C005d.bas).

Zwróć uwagę, że
przez dodanie opóźnie-

nia (Waitms 200) w prosty sposób uniezależ-
niliśmy się
od nieunik-

nionego nierównego zwolnienia przyci-
sków. Bez tego opóźnienia wyłączenie było-
by praktycznie niemożliwe, ponieważ wy-
magałoby zwolnienia obu przycisków w tej
samej chwili, z dokładnością do ułamka mi-
krosekundy. Polecenie Wait... całkowicie

zajmuje wykonywanie
Twojego programu, co
akurat w tym przypadku
jest pożądane, więc na-
stępne sprawdzanie stanu
styków odbywa się
200ms od chwili, gdy zo-
stał zwolniony pierwszy
z dwóch przycisków.
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W początkowych ćwiczeniach będziemy zaj-
mować się tylko bitami (bit), bajtami (byte) i
ewentualnie 16-bitowymi słowami (word).

Dwójkowe, dziesiętne,
szesnastkowe...
Przyznasz, że postać dwójkowa liczby, choć
niewątpliwie interesująca, nie jest zbyt wygodna
dla człowieka. My, ludzie, jesteśmy mocno
przyzwyczajeni do systemu dziesiętnego.
Natomiast dla mikroprocesora (komputera) liczba
dwójkowa to jedyna strawna postać liczby. Duże
liczby dwójkowe są bardzo niewygodne do
zapisywania. Głównie dlatego w informatyce
obok systemu dwójkowego wykorzystuje się
podobny doń pod pewnymi względami system
szesnastkowy, inaczej heksadecymalny. Więcej
na ten temat dowiesz się z Technikaliów. 

Twórca BASCOM-a, Mark Alberts, ułatwił
życie programistom - pisząc programy, możemy
podawać liczby zarówno w postaci dwójkowej,
dziesiętnej, jak i szesnastkowej. Potem kompila-
tor i tak zamieni je na postać dwójkową i skieru-
je ją do pamięci procesora.

A jak rozróżnić, czy liczba 111 to dwójkowo
siedem, czy dziesiętnie sto jedenaście, czy też
szesnastkowo dwieście siedemdziesiąt trzy? Aby
uniknąć wątpliwości ustalono, że zwyczajny zapis
oznacza liczbę dziesiętną. Więc 111 bez wątpli-
wości należy potraktować jako sto jedenaście.
Ustalono też, że dla odróżnienia liczb
dwójkowych należy dodać do takiej liczby literę
B (B jak binary - liczba dwójkowa). Dlatego
dwójkową siódemkę zapisuje się jako 111B lub
B111. My będziemy konsekwentnie wykorzysty-
wać wersję drugą. W BASCOM-ie aby uniknąć
pomyłek, należy dodatkowo poprzedzić literkę B
znakiem &. Często warto też wpisać nieznaczące
zera z lewej strony, żeby liczba składała się z
ośmiu cyfr. Przyzwyczajaj się do takiego zapisu.
Przykładowo zarówno &B00000111, jak i &B111
oznacza liczbę siedem.

Liczby szesnastkowe zawsze poprzedza się
literą H (od hexadecimal). Nie dziw się więc,
napotkawszy liczbę H23 (dziesiętnie 35) czy
HEA (dziesiętnie 234). W BASCOM-ie liczby
szesnastkowe też musimy dodatkowo poprzedzić
znakiem &. Oto kilka przykładów: 
&H4F - dziesiętnie 79
&H2DA - dziesiętnie 730
&HC - dziesiętnie 12
&HC0 - dziesiętnie 192

Niezależne bity?
Teraz kolejna istotna sprawa: Zwróć uwagę, że
możemy potraktować bajt jako liczbę z zakresu
0...255 (dwójkowo 0...11111111). Ale możemy
też potraktować go jako zestaw ośmiu zupełnie
niezależnych bitów. Dobrym przykładem jest port
B naszego mikroprocesora. Zawiera osiem bitów
ponumerowanych od 0 do 7:

Jak już wiesz, możemy pojedynczo zmieniać
stany poszczególnych bitów. Na przykład jeśli na
początek wszystkie bity bajtu zawierają zera, a
trzy najstarsze bity powinny zawierać jedynki,
możemy je wpisać za pomocą trzech rozkazów:
PortB.7 = 1
PortB.6 = 1
PortB.5 = 1
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PortB.0=0  ‘ zaświeć segment a
Waitms 100 ‘ czekaj 100ms
PortB.0=1  ‘ wyłącz segment a
PortB.1=0  ‘ zaświeć segment b
Waitms 100 ‘ czekaj 100ms
PortB.1=1  ‘ wyłącz segment b
PortB.2=0  ‘ zaświeć segment c
...i tak dalej aż do segmentu f

Rys. 22

Rys. 23

PORTB.7 PORTB.6 PORTB.5 PORTB.4 PORTB.3 PORTB.2 PORTB.1 PORTB.0 

Rys. 21

Portd = &B1110111    ‘włączony prawy wyświetlacz

Portd = &B0000111  ‘włączone wszystkie wyświetlacze



Drugi musi zostać zwolniony w czasie tych
200ms.

Zauważyłeś, że
w danym momencie
można zaświecić
więcej niż jeden segment wyświetlacza. Mo-
żemy jednocześnie zaświecać kilka segmen-
tów tego samego, lub kilku wyświetlaczy.

Przykłado-
wo wszystkie
cztery kropki
zaświecimy:

Wszystkie segmenty prawego wyświetla-
cza zaświecimy:

Dużo częściej zaświecamy tylko nie-
które segmenty jednego wyświetlacza, na
przykład:

Niebawem wykorzystamy to w prakty-
ce, najpierw jed-
nak zajmiemy się
licznikami.
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Rejestr PortB w swych ośmiu bitach zawsze
zawiera jakąś liczbę dwójkową z przedziału
0...255 i z powodzeniem może pełnić rolę
licznika. Do zwiększania jego zawartości o 1
wykorzystamy bardzo pożyteczne polecenie
INCR:
INCR PortB

Stan tego licznika będą pokazywać po-
szczególne segmenty włączonego wyświetla-
cza, jak pokazuje rysunek 25. Będzie to nie-
typowy, „odwrotny” wskaźnik, bo jedynka
logiczna spowoduje wygaszenie segmentu, a
0 - jego zaświecenie. Wypróbuj działanie ta-
kiego licznika z niecodziennym wskaźni-
kiem za pomocą programu według rysunku

26 (C006a.bas). Efekt jest dziwny, niemniej
widać wyraźnie, że licznik pracuje.

Interesujące wskazanie uzyskasz, stosując
zamiast INCR polecenie zmniejszania za-
wartości licznika, czyli DECR. Gdy licznik
liczy do tyłu, czyli zmniejsza swą zawartość,
wskazanie „odwrotnego” wyświetlacza ma
jeszcze ściślejszy związek z kodem dwójko-
wym (C006b.bas). To jednak jest nieistotny
szczegół. Ważne jest to, że potrafisz już zbu-
dować prosty licznik. 
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Ale lepiej jest wpisać je, jednocześnie wpisu-
jąc odpowiednią liczbę dwójkową:
PortB = &B11100000

Zwróć uwagę, że do portu wpisujemy liczbę
dwójkową dwieście dwadzieścia cztery. Zgodnie
z wcześniejszymi informacjami, pisząc program
pod BASCOM-em, możemy śmiało wykorzystać
liczbę dziesiętną. Polecenie
PortB = 224
też ustawi te trzy najstarsze bity.

Możemy skorzystać z systemu szesnastkowe-
go. Ponieważ
&B11100000 = 224 = &HE0
możemy zapisać:
PortB = &HE0

Wszystkie trzy sposoby dadzą identyczny re-
zultat!

Oczywiście wpisanie liczby 1 (&B00000001)
ustawi najmłodszy bit (LSB), natomiast wpisanie
liczby dziesiętnej 128 (&B10000000) ustawi naj-
bardziej znaczący bit (MSB).

Analogicznie jest dla liczb dziesiętnych 2, 4,
8, 16, 32, 64 - ustawiają one kolejne bity bajtu.

Wynika stąd, że np. wpisanie liczby 160 usta-
wi bity o numerach 5, 7, ponieważ
160 = 128+32=B10100000

A wpisanie liczby 85 ustawi bity o numerach
1, 3, 5, 7, ponieważ
85=64+16+4+1=B01010101

Wykorzystujemy to do wyświetlania „po
ludzku” cyfr i innych znaków za pomocą polece-
nia LOOKUP.

Czy polecenia PortB = 128 oraz 
PortB.7 = 1 dadzą identyczny efekt? Nie!

Polecenie PortB = 128 ustawi najstarszy
bit i wyzeruje pozostałe. Polecenie PortB.7 = 1
też ustawi najstarszy bit, ale nie zmieni wcze-
śniejszych stanów pozostałych bitów.

Adresowanie
W mikroprocesorze wszystko opiera się na licz-
bach dwójkowych, czyli binarnych. Procesor
„zna się” tylko na liczbach dwójkowych. Tak na-
prawdę „nie zna się” ani na liczbach dziesiętnych,
ani na literach. Pisząc program, używamy róż-
nych nazw, poleceń, etykiet, itp. Różnorodne na-
zwy są wykorzystywane tylko przy pisaniu pro-
gramu źródłowego na PC-cie. Potem po spraw-
dzeniu i skompilowaniu BASCOM zamienia pro-
gram na znane sobie cyferki i „spuszcza” do pa-
mięci FLASH procesora w najczystszej postaci
zerojedynkowej. Także, w czasie działania pro-
gramu, wszystko opiera się na przetwarzaniu zer
i jedynek. Nawet gdy mikroprocesor przetwarza
albo wyświetla liczby lub litery „po ludzku”, 
w sumie też opiera się na liczbach dwójkowych.

Podobnie jest z adresami oraz nazwami reje-
strów i komórek pamięci. Jak wiesz, procesor
ma tysiące komórek pamięci FLASH, RAM,
EEPROM. Są one zorganizowane w bajty, a baj-
ty są w naturalny sposób ponumerowane. Proce-
sor znajduje odpowiedni bajt za pomocą jego
numeru kolejnego, czyli adresu. Oczywiście
„prawdziwe” adresy bajtów w pamięciach
FLASH, RAM, EEPROM to liczby i to liczby
dwójkowe.

Aby coś zapisać do bajtu pamięci (rejestru) al-
bo z niego odczytać, oprócz tej zapisywanej (od-
czytywanej) liczby, trzeba też podać adres tego
bajtu, czyli... liczbę. Jednak operowanie adresami
bajtów w postaci liczb jest dla człowieka niewy-
godne, dlatego niektóre, najczęściej używane 

Rys. 24

Rys. 25
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Ćwiczenie 6

Licznik binarny
i dekadowy

PortB=&B01111111 ‘umożliwia zaświecenie kropek
PortD=&B0000111  ‘włącza cztery wyświetlacze

PortB=&B10000000 ‘segmenty a - g
PortD=&B1110111  ‘włącza prawy wyświetlacz

PortB=&B01111001 ‘zaświeca segmenty b, c oraz kropkę
PortD=&B0111111  ‘włącza lewy wyświetlacz



W praktyce często wykorzystujemy licz-
niki dekadowe, liczące od 0 do 9 (dwójkowo:
0 ... 1001). Musimy skrócić cykl zliczania.

Czy potrafiłbyś samodzielnie napisać
program licznika dziesiętnego liczącego w
górę, zliczającego naciśnięcia przycisku S1,
pokazującego kod w postaci „normalnej”
postaci dwójkowej? Spróbuj - nie zapomnij
o poleceniu DEBOUNCE. Żeby wskazanie
nie było „odwrotne”, musimy zanegować
stany wszystkich bitów - licznikiem nie mo-
że więc być PortB - niech będzie to rejestr o
nazwie EEDR (wykorzystujemy tu nietypo-

wo jeden z rejestrów, ponieważ nie używa-
my zmiennych - na razie nie musisz rozu-
mieć szczegółów). Realizację takiego pro-
stego licznika dwójkowego masz na rysun-
ku 27 (C006c.bas). Umiesz już zrealizować
licznik, ale nie bardzo wiesz, jak wynik wy-
świetlić „po ludzku”. Czy masz pomysł, jak
można to zrobić?

Uzyskamy to, wpisując do rejestru PortB
odpowiednią liczbę. Aby na przykład „po
ludzku” wyświetlić liczbę 1, zaświecimy seg-
menty b, c, czyli wpiszemy do rejestru liczbę
&B11111001 (dziesiętnie 249). Aby „po
ludzku” wyświetlić liczbę 4, zaświecimy seg-
menty b, c, f, g, czyli wpiszemy do rejestru
liczbę &B10011001 (dziesiętnie 153). W ra-
mach samodzielnych ćwi-
czeń ustal, jakie liczby-
kody trzeba wpisać do
portu B, żeby „po ludz-
ku” wyświetlić wszystkie
cyfry 0...9. Pomocą bę-
dzie rysunek 28, na
którym możesz zapisać
także kody trochę kośla-
wych liter A...F, które być
może przydadzą Ci się do
wyświetlania liczb szes-
nastkowych. Najpierw w
postaci zerojedynkowej
wpisz kody potrzebne do
zaświecenia właściwych
segmentów, a potem zna-
jdź ich odpowiedniki
dziesiętne. Możesz do te-
go wykorzystać kalkula-
tor z komputera PC w we-
rsji profesjonalnej.

I oto pomału zmierza-
my do ukoronowania
pierwszej serii ćwiczeń.
Do portu B będziemy

wpisywać nie zanegowaną wartość licznika,
tylko liczby-kody z rysunku 28. Nasz licznik
EEDR zawiera jedną z liczb 0...9 w postaci
dwójkowej (00000000... 00001001). Na pra-
cowicie uzupełnionym przez Ciebie rysunku
28 masz liczby, które wpisane do portu B spo-
wodują wyświetlenie „po ludzku” cyfr 0...9 -
stanu licznika. Aby liczbie dwójkowej 0...9
przyporządkować liczby-kody
z rysunku 28, wykorzystamy
niezmiernie pożyteczne pole-
cenie LOOKUP. Składnia jest
następująca:

Liczby-kody możesz podać zarówno w po-
staci dwójkowej, jak i dziesiętnej. Na rysunku
29 (C006d.bas) masz zmodyfikowany fragment
programu. Oto wielka chwila - zrealizowałeś
najprawdziwszy licznik dziesiętny! Gratuluję!
Możesz też „odREMować” linię z poleceniem
Waitms 400 i uzyskasz licznik automatyczny.

A działanie polecenia LOOKUP naprawdę
nie jest skomplikowane. Etykietkę zazwyczaj
umieszczamy na końcu programu. Liczba za-
warta w rejestrze1 decyduje, który kolejny
kod zza etykietki bę-
dzie załadowany do
rejestru2. Ale uwaga!
Zaczynamy liczyć od
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bajty (rejestry) dodatkowo oznaczono nazwami.
Są to angielskie nazwy określające funkcje peł-
nione przez dany bajt. Szerszy opis i pełny wykaz
rejestrów I/O mikroprocesora ‘2313 przedstawio-
ny był w EdW 11/2002.

Podczas programowania w BASCOM-ie mo-
żemy wykorzystać, ale nie pełne nazwy, tylko ści-
śle określone, oficjalnie przyjęte skróty. Już po-
niższa tabela udowadnia, że człowiekowi na
pewno łatwiej operować kilkuliterowym skrótem,
niż adresem dwójkowym. 

Pisząc programy w BASCOM-ie, często korzy-
stamy z tych skrótów, choćby na przykład PORTB.

W procesorze mamy tysiące bajtów, a każdy
składa się z ośmiu bitów, czyli elementarnych ko-
mórek pamięciowych. W wielu przypadkach inte-
resuje nas nie cały bajt, tylko jeden z jego bitów.
Aby przykładowo ustawić dwa najmłodsze bity
rejestru PortB, możemy napisać:
PortB.1 = 1
PortB.0 = 1

Na marginesie wspomnę, że w procesorach
AVR najczęściej używane bity też mają własne
nazwy. Na przykład większość bitów wspomnia-
nego rejestru (bajtu) ACSR, sterującego pracą
komparatora analogowego, ma własne nazwy i
oficjalne skróty:

Na razie niech nie interesuje Cię, co oznacza-
ją te nazwy i jakie funkcje pełnią te bity. Ważne
jest to, że niestety w BASCOM-ie nie możesz
skorzystać z nazw bitów. Aby na przykład ustawić
bit o nazwie ACD, nie możesz zrobić tego nastę-
pująco:
ACD = 1

Musisz napisać:
ACSR.7 = 1

Nie jest to zresztą żadne utrudnienie.

Negacja
Aby zmienić stan pojedynczego bitu, wykorzystu-
jemy zazwyczaj dyrektywę Toggle, np.
Toggle JakisBit

Można też wykorzystać operator logiczny NOT:
JakisBit = NOT JakisBit

Toggle nie może zmienić stanu wszystkich bi-
tów bajtu - może to wykonać tylko operator NOT:
CalyBajt = NOT CalyBajt

Sprawdzanie dwóch 
warunków
Do sprawdzania warunku wykorzystujemy proce-
durę IF...THEN...

Jeśli trzeba sprawdzić, czy jednocześnie speł-
nione są dwa warunki, wykorzystuje się operator
logiczny AND. Przykładowo aby sprawdzić, czy
oba przyciski S1, S2 są wciśnięte napiszemy:
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Rys. 26

Rys. 27

adres w postaci 
dwójkowej 

pełna nazwa 
angielska oficjalny skrót nazwa polska 

100001 Watchdog Timer 
Control Register WDTCR Rejestr sterujący 

pracą watchdoga 

1000 
Analog Comparator 
Control and Status 

Register 
ACSR 

Rejestr 
komparatora 
analogowego 

11000 Port B Data Register PORTB Rejestr portu B 

10111 Port B Data 
Direction Register DDRB Rejestr kierunku 

portu B 

1100 The UART I/O 
Data Register UDR Rejestr danych 

we/wy UART 

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 
ACD niewykorzystany ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0 

Analog 
Comparator 

Disable 
- 

Analog 
Comparator 

Output 

Analog 
Comparator 

Interrupt Flag 

Analog 
Comparator 

Interrupt 
Enable 

Analog 
Comparator 

Input 
Capture Enable 

Analog 
Comparator 

Interrupt Mode 
Select 
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rejestr2 = LOOKUP (rejestr1, etykietka)
...

etykietka:
DATA kod0, kod1, kod3, ... ‘kody cyfr 0...9



zera: liczba zero w reje-
strze1 spowoduje wpisa-
nie do rejestru2 pierwsze-
go kodu umieszczonego
za etykietką, czyli liczby
192 (&B11000000), która
zaświeci segmenty a, b, c,
d, e, f, czyli wyświetli cy-
frę zero. Jeśli w liczniku
będzie liczba 1, do reje-
stru2 zostanie wpisany
drugi kod, czyli 249
(&B11111001), zaświeca-
jący segmenty b, c czyli
jedynkę. I tak dalej. To
naprawdę jest proste! Zre-
sztą całe te obliczenia ko-
dów wykonaliśmy tylko
raz i od tej chwili mamy
już „gotowca” - fragment
programu, który będzie-
my często wykorzysty-
wać. Od tej chwili potra-
fisz uzyskać na wyświe-
tlaczach w razie potrzeby
dowolne efekty, nie tylko
„ludzkie” cyfry. 

A teraz wykonajmy
jeszcze jeden licznik: re-
wersyjny, czyli dwukie-
runkowy. Niech naciśnięcie S1 zmniejsza
zawartość licznika, a S2 - zwiększa.
Spróbuj napisać program samodzielnie. Jak
zwykle jest kilka możliwości. Na rysunku
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30 (C006e.bas) znajdziesz przykład realiza-
cji takiego licznika.
W ćwiczeniu 5 nauczyliśmy się wyświetlać
jednakowe segmenty kilku wyświetlaczy za
pomocą poleceń ROTATE i SHIFT.

Jeśli w podobny sposób chcielibyśmy za-
świecać kolejne kropki lub na przykład seg-
menty „a” czterech wyświetlaczy, napotka-
my problem. Rejestry sterujące portu D mają
po siedem bitów i niektóre polecenia, w tym
ROTATE i SHIFT, nie będą działać popraw-
nie w takim niepełnym rejestrze. Trzeba wy-
korzystać inne sposoby. Mamy do dyspozycji
nie tylko cztery kropki wyświetlacza. Jak po-

kazuje rysunek 31a, do wyjść Q2...Q6 może-
my dołączyć kilka zestawów po pięć diod
LED w każdym. Jeśli wszystkie diody dołą-
czone do jednego wyjścia będą jednakowe,
można zastosować jeden wspólny rezystor
ograniczający dla każdego wyjścia według
rysunku 31b. Jeden tranzystor może przewo-
dzić prąd do 400mA, więc w zależności od
rezystancji R i prądu diod, liczba lampek mo-
że być duża. Ja jestem w takim wieku, że nie
chciało mi się budować całego węża. Jeśli i
Tobie nie chce się dołączać wielu rezystorów
i diod, możesz wykorzystać cztery kropki wy-
świetlaczy (albo cztery dowolne segmenty), a
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aby sprawdzić, czy przynajmniej jeden z dwóch
warunków jest spełniony, wykorzystujemy ope-
rator logiczny OR:

Analogicznie: 
If Pind.0=0 OR Pind.1=0 Then ....

Odmierzanie czasu
W ćwiczeniach często wykorzystywaliśmy pole-
cenia z grupy WAIT...

Masz do dyspozycji:

WAITMS Czas ‘czas w milisekundach
WAIT Czas   ‘czas w sekundach

We wszystkich przypadkach liczba jednostek
czasu może wynosić 1...65535.  

Dostępne jest też polecenie DELAY, opóźnia-
jące działanie dalszej części programu o około 1
milisekundę. 

Musisz koniecznie pamiętać, że odmierzanie
czasu zrealizowane jest programowo z wykorzy-
staniem pętli. Oznacza to, że podczas odmierza-
nia czasu komputer nie przechodzi do wykonania
innych zadań, tylko właśnie liczy czas. Z kilku
względów dokładność odmierzania czasu za po-
mocą poleceń WAIT jest niewielka. Nie powinno
się ich używać do realizacji zegarów czy precy-
zyjnych timerów.

BITWAIT
Tak samo pętlę wykorzystuje polecenie BITWA-
IT. Wykonanie polecenia BITWAIT to wprowa-
dzenie procesora w wewnętrzną nieskończoną
pętlę. Realizacja programu zostaje w pewnym
sensie wstrzymana, bo procesor „kręci się w kół-
ko” w bezproduktywnej pętli aż do czasu, gdy
zmienni się stan wskazanego bitu. Nieumiejętne
wykorzystanie BITWAIT łatwo może doprowa-
dzić do zawieszania programu.

DEBOUNCE
Polecenie DEBOUNCE przeznaczone jest wy-
łącznie do eliminowania drgań styków współpra-
cujących z końcówkami wejściowymi. Oto skła-
dnia polecenia:
DEBOUNCE  KtoryPin , JakiStan ,

ProceduraDoZrobienia, SUB
gdzie ProceduraDoZrobienia to eykieta,
do której program przejdzie z wykorzystaniem
polecenia GOSUB. Etykiety znasz z ćwiczeń
QBASIC-a. Polecenie DEBOUNCE jest bardzo
przydatne, ale też trzeba wiedzieć, że wykorzy-
stuje ono pętlę i wstrzymuje pracę programu. Po
stwierdzeniu, że na danej końcówce (Ktory-
Pin) pojawił się stan aktywny (JakiStan),
zostaje uruchomiona pętla, odliczająca 25ms
(podobnie jak WAITMS 25). Po odliczeniu tego
czasu jeszcze raz sprawdzany jest stan końców-
ki, i jeśli nadal jest to stan aktywny, następuje
skok (GOSUB) do podprogramu 
ProceduraDoZrobienia.

Oznacza to, że w czasie wspomnianych 25ms
procesor zajmuje się wyłącznie odmierzaniem
czasu, a nie kolejnymi poleceniami Twojego pro-
gramu. Często takie opóźnienie o 25ms (0,025s)
nie ma znaczenia, ale niekiedy mocno przeszka-
dza. Wtedy odkłócanie styków trzeba zrealizo-
wać inaczej.

Standardowo czas opóźnienia wynosi 25ms.
Możesz je zmieniać za pomocą polecenia konfigu-
racyjnego, umieszczanego na początku programu:

Rys. 29

Rys. 30

Rys. 28
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Ćwiczenie 7

Sterownik
węża świetlnego
Widmowy wyświetlacz 

If Pind.0=0 AND Pind.1=0 Then .... 

WAITUS Czas ‘czas w mikrosekundach
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dodatkowo dołącz do wyjścia Q2 jedną małą
czerwoną  diodę LED według rysunku 31c.

Chcemy uzyskać na tych diodach efekt
przesuwającego się paska świetlnego. Na
cykl składa się dziesięć kodów. Rysunek 32
pokazuje zasadę obliczania kodów dla po-
szczególnych odcinków czasu. Do wygene-
rowania potrzebnej sekwencji wykorzystamy
licznik w postaci rejestru o nazwie TCNT0
oraz polecenie LOOKUP.
Na rysunku 33
(C007a.bas) znajdziesz
program realizujący taki
przykładowy efekt świetl-
ny.

Jeśli chciałbyś dodać
możliwość zmiany kierun-
ku „ruchu”, możesz wyko-
rzystać program pokazany
na rysunku 34 (C007b.bas).

Zmodyfikuj któryś z
programów, żeby uzyskać
jakiś własny efekt. Pomo-
że Ci „pusty” rysunek 35,
z którego pomocą łatwiej
zaprojektujesz sekwencję
własnego pomysłu o do-
wolnej długości i znaj-
dziesz potrzebne kody.
Mając do dyspozycji pięć
gałęzi i pięć grup lampek,
możesz zaprojektować in-
teresujące sekwencje. Za-
miast pojedynczych diod
LED możesz wykorzystać
jakieś stopnie mocy, co
pozwoli uzyskać wspania-
łe efekty. Kilka propozycji
znajdziesz na rysunku 36.
W przypadku bipolarnych tranzystorów mo-
cy według rysunku 36a należy dobrać warto-
ści rezystorów w obwodzie bazy, żeby nieza-
wodnie nasycić tranzystor. W przypadku
układów Darlingtona i gotowych „darlingto-
nów” mocy według rysunku 36b wartość re-
zystorów nie jest krytyczna. Rysunek 36c po-
kazuje sposób sterowania MOSFET-ów,
które zostaną w pełni otwarte przy napięciu
UGS około 5V. Typowo napięcie progowe

MOSFET-ów mocy wynosi około 3V, i przy
napięciu UGS=4,5...5V tranzystory te będą w
pełni otwarte i mogą przewodzić prąd rzędu
kilku amperów. Jeśli układ wykonawczy był-
by zasilany wyższym napięciem, np. 12V,
można wykorzystać sposób z rysunku 36d,
gdzie napięcie na bramce MOSFET-a będzie
wynosić 1V albo 12V, lub też prostszy, ale
gorszy sposób z rysunku 36e. Należy pamię-
tać, że maksymalne napięcie na wyjściach

CONFIG DEBOUNCE = Czas 
gdzie Czas to liczba milisekund, zwykle 5...30.

ROTATE, SHIFT
Jak nietrudno zgadnąć, ROTATE powoduje cy-
kliczne przesuwanie zawartości wewnątrz reje-
stru (bajtu), jak pokazuje rysunek poniżej. Trze-
ba podać nazwę „przesuwanego” rejestru, kieru-
nek przesuwania (Left albo Right) oraz
skok (o ile bitów należy przesunąć zawartość): 

ROTATE rejestr , kierunek , skok
na przykład: 
ROTATE PortB , RIGHT , 2

Jeśli skok wynosi 1 (a tak jest najczęściej),
liczbę 1 można pominąć, np.:
ROTATE PortD , LEFT 

Po operacji przesunięcia o osiem bitów za-
wartość bajtu jest identyczna, jak przed opera-
cją.

Polecenie SHIFT podobnie przesuwa zawar-
tość bajtu, ale bit „wysuwany na zewnątrz” jest
tracony, a bit „wchodzący” to zawsze zero. 
Ilustruje to rysunek poniżej.

Można traktować operacje przesuwania ja-
ko manipulacje niezależnymi bitami. Ale moż-
na też zrobić inaczej. Zawartość rejestru to za-
wsze jakaś liczba. Warto pamiętać, że przesu-
nięcie za pomocą polecenia SHIFT liczby o je-
den bit w lewo jest równoznaczne z pomnoże-
niem jej przez 2, o ile tylko „wychodzący” tra-
cony bit nie jest jedynką. Ilustruje to rysunek
poniżej. 

Podobnie przesunięcie w prawo to podziele-
nie przez 2 i odrzucenie reszty, jak pokazuje
rysunek poniżej. Dotyczy to polecenia SHIFT,
a nie ROTATE.

Mikroprocesorowa Ośla łączkaM135

Rys. 31

Rys. 32
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Rys. 33

Rys. 34



Q2...Q6 jest niższe od napię-
cia zasilania o napięcie nasy-
cenia tranzystorów T2-T6
(napięcie nasycenia „dar-
lingtonów” BC516 wynosi
ok. 0,6V). Można też stero-
wać MOSFET-y bezpośre-
dnio z końcówek portów
PB, PD, gdzie
maksymalne napięcie jest
równe napięciu zasilania
VCC. Sposób taki pokazany
jest na rysunku 19b.

A teraz zastanów się, jak
za pomocą pięciu diod LED
można wyświetlić efekt świetlny w postaci
napisu?

W układzie z pięcioma diodami LED mo-
żesz uzyskać niesamowity efekt świetlny, po-
ruszając wyświetlaczem, który wyświetla
zmieniające się szybko wzorki. Możesz na-
wet wytworzyć w ten sposób ulotne, widmo-

we napisy. Uzupełnij rysunek
37 i wpisz w puste miejsca
liczby-kody. Jeśli w ciemności
będziesz energicznie poruszał
modułem, zobaczysz świecący

napis EdW - skrót tytułu najpopularniejsze-

go czasopisma dla elektroników-hobbystów.
Choć długiego węża świetlnego nie chciało
mi się robić, to jednak dołączyłem pięć diod
do wyjść Q2...Q6 według rysunku 31c, by
osobiście przekonać się, jak będzie się pre-
zentował napis EdW. Ty zrób to samo, jeśli
masz pod ręką pięć diod LED i pięć rezysto-
rów o nominale 56...220Ω. Program pokaza-
ny jest na rysunku 38 (C007c.bas), „Szero-
kość” napisu możesz regulować czasem
opóźnienia (Waitus 400...10000).

Fotografia 2 pokazuje mój model, w
którym na czas takich prób musiałem tym-

czasowo zakleić kontrolkę
zasilania D2. Oczywiście
przy zamaszystych ruchach
wahadłowych napis będzie
wyświetlany na przemian:
prawidłowo i w lustrzanym
odbiciu. Prawidłowy obraz
przy ruchach tam i z powro-
tem uzyskasz tylko wtedy,
jeśli zaprogramowany mo-
tyw (deseń) będzie syme-
tryczny. Do jednoznacznego
pokazania napisów należało-
by zapewnić albo ruch w
jedną stronę (np. obrotowy),
albo przy zmianie kierunku
ruchu zmieniać kolejność
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INCR, DECR
Polecenia INCR i DECR traktują zawartość bajtu
jako liczbę dwójkową, a nie jako zestaw niezależ-
nych bitów. INCR to skrót od increment - przy-
rost, powiększenie. Polecenie to zwiększa liczbę
dwójkową w rejestrze o jeden. Maksymalna licz-
ba ośmiobitowa to B11111111, czyli 255. Zwięk-
szenie o jeden takiej maksymalnej zawartości re-
jestru ośmiobitowego daje zero (B00000000). 

Analogicznie DECR to skrót od decrement -
ubytek, strata. Zmniejsza ono liczbę w rejestrze o
1. Zmniejszenie w ośmiobitowym rejestrze liczby
zero da oczywiście liczbę 255 (B11111111), jak 

LOOKUP
Składnia jest następująca:

Lookup przyporządkowuje liczbie inną licz-
bę. Liczba zawarta w rejestrze1 wskazuje, który
kolejny kod spośród kodów umieszczonych w li-
nii DATA będzie załadowany do rejestru2. Ina-
czej mówiąc, mamy w tabeli liczby-kody. Podaje-
my indeks, czyli kolejny numer kodu, i funkcja
LOOKUP zwraca nam kod o danym numerze.
Ale uwaga! Zaczynamy liczyć od zera: liczba ze-
ro w rejestrze1 spowoduje wpisanie do rejestru2
pierwszego kodu umieszczonego za etykietką
(kod0). Jeśli w rejestrze1 pojawi się liczba 1, do
rejestru2 zostanie wpisany drugi kod (kod1). I tak
dalej.

Rejestr1 może być 16-bitowy, więc liczb-ko-
dów może być nawet 65536.

Liczby-kody można podawać zarówno w po-
staci dwójkowej, dziesiętnej jak i szesnastkowej.
Kody w linii data to liczby, które są częścią pro-
gramu i są umieszczone wraz z nim w pamięci
FLASH. Nie można ich zmienić w trakcie pracy
programu.

Rys. 36

Rys. 38
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Rys. 35 Rys. 37

Fot. 2

rejestr2 = LOOKUP (rejestr1, etykietka)
...
etykietka:
DATA kod0, kod1, kod3, ... ‘kody cyfr 0...9


