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Wszystkie opisane ćwiczenia zostały przygo-
towane z wykorzystaniem płytki testowej
AVT-3500 i programu BASCOM AVR DE-
MO wersja 1.11.6.8. Płytka testowa, korzy-
stanie z programu BASCOM AVR, sposób
zasilania oraz przeprowadzania ćwiczeń zo-
stały wyczerpująco opisane w dwóch artyku-
łach zawartych w EdW 12/2002. Komputer
PC z zainstalowanym pakietem BASCOM
AVR DEMO musi być połączony z płytką te-
stową za pomocą kabla programującego.
Płytka testowa może być zasilana z zasilacza
wtyczkowego 4,5...5V 300mA albo wprost
z komputera przez kabel programujący na-
pięciem +5V pobieranym z portu joysticka.

Uwaga! Ze względu na ryzyko uszkodze-
nia pod wpływem ładunków statycznych
podłączanie płytki do komputera powinno
się odbywać przy wyłączonym komputerze
i zasilaczu płytki.

Mam też prośbę do wszystkich uczestni-
ków kursu. Staram się przedstawiać zaga-
dnienie w sposób jak najprostszy i jak najła-

twiejszy do zrozumienia. Niektórzy mogą są-
dzić nawet, że tempo jest za wolne, a rozwa-
żania – zbyt szczegółowe. Niemniej kurs ten
przeznaczony jest dla zupełnie początkują-
cych, którzy ani z procesorami, ani z progra-
mowaniem nie mieli nic do czynienia. Jeśli
wiec okazałoby się, że znaczna liczba uczest-
ników ma kłopoty ze zrozumieniem nie-
których ćwiczeń, nie nadąża i pozostaje w ty-
le, bardzo proszę o informacje.

Pierwsze ćwiczenia przedstawione
w EdW 1 i 2/2003 dotyczyły konfiguracji
i sposobów wykorzystywania portów mikro-
procesora AT90S2313. Czy zauważyłeś, że
w tej pierwszej serii ćwiczeń wcale nie uży-
waliśmy zmiennych, znanych Ci z ćwiczeń
QBASIC-a? Przyczyna jest prosta – dopiero
teraz omówimy sprawę deklaracji i typów
zmiennych. Celowo zaplanowałem taką ko-
lejność, żeby Ci lepiej pokazać, czym tak na-
prawdę jest zmienna: przy okazji ćwiczeń
QBASIC-a stwierdziliśmy obrazowo, że
zmienna to jakby szufladka. Typowa zmien-

na to po prostu konkretne miejsce w pamięci
RAM, do którego podczas pisania programu
odwołujemy się przez nazwę. W poprzedniej
serii ćwiczeń odwoływaliśmy się do nie-
których takich miejsc – do rejestrów I/O,
które też w sumie przecież są komórkami pa-
mięci RAM, dzięki nazwom określonym
przez producenta procesora (PortB, PortD,
UDR). Teraz zaczniemy nadawać „szuflad-
kom” własne nazwy. Mamy do dyspozycji
128 bajtów pamięci RAM i możemy im
nadać dowolne nazwy.

Oczywiście nazwy te mają znaczenie tyl-
ko dla człowieka – podczas kompilacji BAS-
COM zamieni nasze piękne nazwy na liczby
– adresy komórek RAM. Nie musimy się
martwić, które to będą komórki – BASCOM
sam poradzi sobie z taką zamianą, a w razie
kłopotów wyświetli komunikat o błędzie.

Drugą ważną sprawą, którą się zajmiemy
w najbliższych ćwiczeniach, są sposoby zli-
czania zdarzeń i odmierzania czasu. Nauczysz
się też wykorzystywać niektóre z przerwań.
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Liczenie czasu i zdarzeń,
wykorzystanie zmiennych, przerwania
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W ćwiczeniu 6 (EdW 2/2003 str. 40, 45, pro-
gramy C006x.bas) poznałeś sposób realizacji
prostego licznika i wyświetlania jego zawar-
tości. Wszystko pięknie, tylko tamte liczniki
zliczały w zakresie 0...9, a w praktyce po-
trzebne są liczniki o dużo większej pojemno-
ści. Chcemy teraz wykonać licznik liczący
w zakresie 0...99, który pokazywałby swą za-
wartość na dwóch prawych wyświetlaczach.

Choć jeden bajt może pomieścić liczbę
z zakresu 0...255, często do realizacji poje-

mniejszych liczników wykorzystujemy kil-
ka bajtów, z których każdy pełni rolę jednej
dekady – licznika dziesiętnego (0...9). Za-
wartość każdej dekady zostanie potem
w znany nam już sposób zobrazowana na
wyświetlaczu. 

Pisząc program, musimy na początku za-
deklarować wszystkie używane zmienne za
pomocą dyrektywy DIM (DIM od dimension
– rozmiar, wielkość, wymiar). Jest to bardzo
proste, a dla ułatwienia nazwy zmiennych po-
winny wskazywać na ich rolę. W naszym
liczniku wykorzystamy dwie dekady –
zmienne o nazwach (bez typowo polskich li-
ter): Jednostki i Dziesiatki. Każda z tych de-
kad będzie zliczać w zakresie 0...9 (dwójko-
wo 0000...1001), więc do realizacji wystar-
czyłyby cztery bity. Jednak podstawową „jed-
nostką organizacyjną” w procesorze jest bajt
(ang. byte), dlatego nie bacząc na oszczęd-
ność, poświęcimy cały bajt - osiem bitów,
a nie tylko cztery. Nasze „szufladki” to dwa
bajty pamięci RAM, które będą pełnić role
liczników dziesiętnych (dekad). Na wyświe-
tlaczu płytki testowej w jednej chwili może-
my wyświetlić zawartość tylko jednej dekady,
a w tym ćwiczeniu wyko-
rzystamy dwa wyświetla-
cze. Musimy więc okre-
ślić, na którym z nich ma
się w danej chwili wy-
świetlić wynik. Będziemy
kolejno w bardzo szybkim
rytmie zaświecać po jed-
nym wyświetlaczu i tak
oszukamy oko, które ma
dość dużą bezwładność.
W każdym razie do takie-
go przemiennego zaświe-
cania wyświetlaczy po-
trzebna będzie dodatkowa
zmienna określająca, za-
wartość którego licznika
jest właśnie obrazowana.

Dla rozróżnienia dwóch liczników (i dwóch
wyświetlaczy) wystarczy jeden bit. Niech od-
powiednia zmienna bitowa nazywa się Ktory-
Wysw.

Oto sposób deklaracji trzech potrzebnych
zmiennych bajtowych:
DIM Jednostki As Byte
DIM Dziesiatki As Byte
DIM KtoryWysw As Bit

W praktyce raczej zapiszemy to prościej
z użyciem przecinków, a wielkość liter nie
ma znaczenia:

Niech zawartość licznika zwiększa się au-
tomatycznie co około 100ms. Program mógł-
by wyglądać jak na rysunku 39 (C008a.bas).

Przeanalizuj go starannie. Czy wszystko
się zgadza? A może widzisz jakiś błąd?

Jeśli nie widzisz błędów, załaduj program
do procesora...

Niestety, program zupełnie nie realizuje
swego zadania! Coś zlicza, ale wskazanie
jest bezsensowne. Jeszcze raz przeanalizuj li-
sting i spróbuj znaleźć przyczynę.

Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, niebacz-
nie włączyliśmy na stałe oba wyświetlacze!
Przed wyświetlaniem wyniku należy wyga-
sić włączony wcześniej wyświetlacz, np. do-
dając linię według rysunku 40 (C008b.bas).
Popraw program, załaduj do procesora. Jest
znacznie lepiej, ale nadal źle. Zwróć uwagę,
że wyświetlacz pokazuje tylko liczby niepa-
rzyste... Czy widzisz już, dlaczego?

Po prostu licznik zwiększa swój stan i za-
świeca kolejny wyświetlacz co około 100ms,
czyli dziesięć razy na sekundę. W czasie, 
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Zmienna
Oto ważna sprawa, którą musisz dobrze rozu-
mieć: typowa zmienna to miejsce w pamięci
RAM, któremu nadajemy własną nazwę. Kom-
puter w czasie pracy programu znajdzie to okre-
ślone miejsce na podstawie adresu, czyli liczby,
i zapisze tam coś lub odczyta. My pisząc program
też moglibyśmy odwoływać się do tego miejsca,
podając adres (liczbę). Jednak nam, ludziom, dużo
łatwiej jest odwoływać się do tego miejsca, poda-
jąc swojsko brzmiącą nazwę, która na dodatek mo-
że dodatkowo przypominać o roli tej szufladki-
zmiennej. W sumie chodzi o to, żeby ułatwić sobie
życie: zamiast operować liczbami-adresami miejsc
w pamięci RAM, pisząc program, posługujemy
się nadanymi przez siebie nazwami zmiennych.

Nie ma w tym nic tajemniczego, a szufladki
możemy nazywać, jak nam się żywnie podoba.
Dla mikroprocesora nazwy te nie mają żadnego
znaczenia, ponieważ podczas kompilacji zostaną
zamienione na adresy-liczby.

Typowe zmienne umieszczone są w pamięci
RAM, więc są łatwo dostępne, ale ich zawartość
zginie po wyłączeniu zasilania. Zmienne mogą też
być umieszczone w pamięci EEPROM, wtedy są
wprawdzie nieco trudniej dostępne, ale zawartość
nie boi się zaniku napięcia zasilania. W większych
procesorach AVR zmienne można także umieścić
w dodatkowej, zewnętrznej pamięci RAM, zwa-
nej krótko XRAM („nasz” procesor ‘2313 nie 
potrafi obsłużyć zewnętrznej pamięci RAM).

Deklaracje,
typy zmiennych
BASCOM różni się od QBASIC-a bardzo istotną
cechą: wymaga deklarowania zmiennych.
W QBASIC-u mogliśmy w programie wykorzy-
stywać zmienne, nie informując wcześniej, że
mamy taki zamiar. W BASCOM-ie jest inaczej.
Na początku programu obowiązkowo trzeba za-
deklarować wszystkie zmienne. Deklaracja to
poinformowanie BASCOM-a, że będziemy uży-
wać w programie zmiennych o podanych na-
zwach i typach. Obowiązkowe deklarowanie
zmiennych ma istotne zalety. Jeśli w QBASICU
pomylisz jedną literkę w nazwie zmiennej i na
przykład wpiszesz gdzieś liczmik zamiast licznik
– program najprawdopodobniej „pójdzie w krza-
ki”, a Ty długo będziesz szukał błędu. BASCOM
wymaga deklaracji, więc jeśli zadeklarujesz na
początku zmienną licznik, a potem w programie
wpiszesz liczmik, BASCOM potraktuje to jako
nową, nieznaną zmienną i zasygnalizuje błąd – że
zmienna nie została zadeklarowana. Tym samym
konieczność deklaracji zmiennych okazuje się
w sumie bardzo pożyteczna, a nie jest to żaden
kłopot.

Deklarując zmienną, obowiązkowo musisz
podać jej typ. Jak już wiesz, często zmienna mo-
że być jednobitowa. Jeśli trzeba zapamiętać np.
wynik porównania czy sprawdzenia, wystarczy
jeden jedyny bit. Wtedy zadeklarujemy zmienną
bitową o nazwie (bez polskich liter) na przykład
WynikPorownania:
DIM WynikPorownania as Bit

Jeśli w zmiennej mamy zapisać liczbę, nie-
zbyt dużą, z zakresu 0...255, która zmieści się
w jednym bajcie, zadeklarujemy zmienną bajto-
wą (8 bitów), na przykład:
DIM WynikZliczaniaImpulsow as Byte

Ćwiczenie 8     Licznik zdarzeń

Rys. 39

DIM Jednostki As Byte , Dziesiatki As Byte , KtoryWysw As Bit
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gdy w liczniku jest licz-
ba parzysta, program
wyświetla właśnie za-
wartość licznika dzie-
siątek, a nie jednostek.

Musimy to popra-
wić, zwiększając czę-
stotliwość wyświetlania
kolejnych cyfr. Żeby
oko nie zauważało mi-
gania, częstotliwość mi-
gotania powinna być
większa od 50Hz, czyli
cały cykl nie może
trwać dłużej niż 20ms –
każdy wyświetlacz po-
winien świecić po
10ms. Tak, ale my nadal
chcemy, żeby zawartość
licznika zmieniała się co
100ms. Przemyśl problem – kłopot w tym, że
polecenie Waitms i pokrewne są bardzo zabor-
cze i przejmują kontrolę nad procesorem, nie
pozwalając mu na inne działania w przeciągu
odmierzanego czasu. Aby obejść problem, za-
stosujemy opóźnienie nie o 100ms, tylko
o 10ms i dodamy zmienną pomocniczą o na-
zwie Pomoc1, która przez zliczenie dziesięciu
takich 10-milisekundowych odcinków odmie-
rzy 100ms. Tak zmieniony program pokaza-
ny jest na rysunku 41 (C008c.bas). Wpro-
wadź zmiany i sprawdź, że wreszcie program
działa według oczekiwań. Możesz też wydłu-
żyć cykl pracy licznika Pomoc1 np. do 20,
żeby licznik zwiększał stan co około 200ms.

Może sobie myślisz, że oto jesteśmy na
dobrej drodze do stworzenia najprawdziw-
szego zegara czy stopera...

Niestety, muszę Ci tu wylać na głowę
wiadro lodowatej wody! Wprawdzie licznik
pracuje, ale... jego praktyczna przydatność
jest bardzo ograniczona. Pokazane sposoby
to ślepa uliczka i musimy szybko wycofać się
z tego ciemnego zaułka. Cały problem pole-
ga na obecności w programie polecenia Wa-
itms. Już się przekonałeś, że może ono prze-

szkadzać, a co gorsza, wcale nie gwarantuje
precyzyjnego odmierzenia zadanego czasu.
Nawet gdyby polecenia z grupy Wait precy-
zyjnie odmierzały czas, trzeba do tego doli-
czyć czas zużywany na wykonanie rozkazów
programu. Wprawdzie wykonanie typowego
rozkazu trwa tylko 0,25 mikrosekundy, ale
kilkadziesiąt czy kilkaset takich rozkazów
znacząco wydłuży czas realizacji jednej pętli.
Należałoby to uwzględnić, skrócić czas ocze-
kiwania, zamiast Waitms użyć dokładniejsze-
go polecenia Waitus i precyzyjnie określić
opóźnienie w mikrosekundach. Takie obli-
czenia bywają trudne, a czasem są wręcz nie-
możliwe do wykonania. Przykładowo wyko-
nanie polecenia IF...THEN może trwać dłużej
lub krócej, zależnie od spełnienia warunku.
Czy potrafisz precyzyjnie określić, ile czasu
potrwa wykonanie jednej pętli programu?

Dlatego już od początku Cię ostrzegam:
nie przyzwyczajaj się do poleceń z grupy Wa-
it. Czas trzeba odmierzać zupełnie inaczej –
zajmiemy się tym w kolejnych ćwiczeniach,
ale na razie pozostańmy przy „kulawych”
metodach z wykorzystaniem Waitms i zreali-
zujmy kilka interesujących zadań.

Czasem, gdy spodziewana liczba będzie
większa niż 255, a mniejsza niż 65535, deklaruje-
my jeszcze większą szufladkę – dwubajtową
zmienną typu Word (słowo). Oto dwa przykłady:
DIM SzufladkaNaDuzaLiczbe as Word
DIM Licznik2 as Word

Jeśli potrzebujemy „szufladki” na przechowy-
wanie tekstu, zadeklarujemy i wykorzystamy
zmienną tekstową, nazywaną po angielsku
STRING. Rezerwując miejsce na tekst, musimy
koniecznie podać, ile liter (znaków) może mieć
najdłuższy spodziewany napis, który znajdzie się
w zmiennej. Aby przykładowo zapisać tekst za-
wierający maksymalnie 10 liter (znaków), rezer-
wujemy zmienną (Napis) poleceniem:
DIM Napis as String * 10

Każdy znak (litera) zajmuje jeden bajt. Ciąg
znaków (string) zawsze zakończony jest znakiem
0. Tak więc tekst o długości 10 znaków zajmuje
11 bajtów.

Pamiętaj, że standardowo zmienne to „szu-
fladki” w pamięci RAM, ale można też umieścić
zmienną w nieulotnej pamięci EEPROM:
DIM StanPotencjometru as ERAM Byte
DIM DuzyNapis as ERAM String * 30

Uwaga! W pamięci EEPROM nie można
umieszczać zmiennych bitowych.

Jak wiesz, liczba cykli zapisu do pamięci EE-
PROM jest ograniczona do około 100000 razy,
więc w pamięci EEPROM na pewno nie należy
deklarować zmiennych, których zawartość będzie
często zmieniana. Trzeba też pamiętać, że zapis do
pamięci EEPROM zajmuje stosunkowo długi czas
– kilka milisekund, co może nawet uniemożliwić
prawidłowe korzystanie ze zmiennych umieszczo-
nych w pamięci nieulotnej. W praktyce bardzo
rzadko wykorzystuje się zmienne umieszczone
w pamięci EEPROM – umieszcza się tam raczej
dane stałe, które w czasie pracy programu nie
zmieniają się lub zmieniają bardzo rzadko.

Podczas kompilacji BASCOM sam decyduje,
w których komórkach pamięci RAM i EEPROM
umieścić poszczególne zmienne. Nie musimy się
o to martwić (tak samo kompilator sam zamieni
etykiety na adresy). Jeśli chcemy, możemy pod-
czas deklaracji podać lokalizację zmiennej w pa-
mięci RAM, np.:
DIM Licznik as Byte at 110
gdzie 110 to numer komórki pamięci (w postaci
liczby dziesiętnej), gdzie ma być umieszczona
zmienna Licznik.

Nie zapominaj, że deklarując jakąkolwiek
zmienną, rezerwujemy pewną ilość miejsca w pa-
mięci. Tej pamięci RAM i EEPROM w naszym
procesorze jest w sumie niewiele, dlatego zwła-
szcza w przypadku zmiennych tekstowych spra-
wa wymaga szczególnej uwagi. Kilka zadeklaro-
wanych długich zmiennych tekstowych może zu-
pełnie uniemożliwić realizację programu. Teore-
tycznie zmienne tekstowe (string) mogą mieć
długość do 254 bajtów; w praktyce ogranicze-
niem jest dostępny obszar pamięci RAM i EE-
PROM (po 128 bajtów).

W pierwszej serii ćwiczeń zmiennych teksto-
wych nie będziemy wykorzystywać, ale gdy za-
czniemy używać wyświetlacza LCD, poświęcimy
im więcej uwagi. Podobnie na razie nie będziemy
też wykorzystywać innych typów zmiennych.
BASCOM umożliwia zadeklarowanie i wykorzy-
stanie zmiennych typów zwanych Integer, Long,
Single dla liczb ujemnych i ułamkowych oraz tak
zwanych tablic (arrays).
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Rys. 41

Rys. 40

Ćwiczenie 9     Licznik czterocyfrowy
Teraz stwórzmy wielocyfrowe liczniki zda-
rzeń. Projektując licznik czterocyfrowy, po-
trzebujemy nie tylko czterech zmiennych baj-
towych dla czterech dekad licznika, ale też
wprowadzona wcześniej zmienna KtoryWysw
musi być licznikiem o czterech stanach, od-
powiadających zaświeceniu każdego z wy-
świetlaczy – będzie to też zmienna bajtowa.
Ponieważ teraz chcemy zliczać przyciśnięcia
przycisku S2, wykorzystamy znane już pole-

cenie Debounce, co wydaje się proste i oczy-
wiste. W naszym, tak zwanym wyświetlaczu
multipleksowym, w danym momencie może
świecić tylko jedna cyfra. Tym samym nadal
potrzebny jest „generator taktujący” do za-
świecania kolejnych wyświetlaczy. Aby wy-
świetlić wszystkie cztery cyfry, musimy za-
świecać wyświetlacze kolejno, na krótki
czas, by częstotliwość migotania wynosiła
50Hz lub więcej, przez co czas całego cyklu
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nie powinien przekroczyć 20ms (może być
krótszy). Pamiętaj, że zbyt mała częstotli-
wość przemiatania, czyli odświeżania wy-
świetlacza, spowodowałaby zauważalne mi-
gotanie wyświetlanego wyniku. W naszym
przypadku oznacza to, że każdy z czterech
wyświetlaczy powinien być zaświecany na
5ms co 20ms. Zwróć uwagę, że dla mikro-
procesora 5ms to bardzo długi czas – jedną
instrukcję (czyli rozkaz, polecenie) wykonu-
je on w ciągu 0,25 mikrosekundy, więc
w ciągu 5 milisekund wykona około 20000
instrukcji.

Czy jednak częstotliwość odświeżania nie
mogłaby być dużo większa niż te 50Hz?
Owszem, moglibyśmy odświeżać wyświe-
tlacz z dużo większą częstotliwością, np. nie
co 20 milisekund, tylko co 20 mikrosekund
lub jeszcze częściej. Spróbujmy takiej drogi!

Rysunek 42 (C009a.bas) pokazuje pro-
gram, gdzie częstotliwość odświeżania jest

bardzo duża. Zwróć uwagę,
że czas wykonania rozka-
zów jednej pętli jest bardzo

krótki, rzędu 1 mikrosekundy, czyli tak czę-
sto zaświecane są kolejne wyświetlacze. Za-
ładuj program do procesora i sprawdź, że...
efekt jest fatalny.

Wprawdzie licznik
zlicza, ale czy wiesz,
dlaczego niepotrzebnie
zaświecane są dodatko-
we segmenty wyświe-
tlaczy? Czy już masz
w swym oku analizator
stanów, o którym pisa-
łem wcześniej?

Przeanalizuj samo-
dzielnie program i spró-
buj znaleźć powód
błędnego wyświetlania.

Znalazłeś?
Przyczyna jest dość

subtelna – zobacz rysu-
nek 43 – najpierw włą-
czamy któryś z tranzy-
storów i włączamy wy-
świetlacz, a dopiero po-
tem poleceniem Loo-
kup wpisujemy do po-
rtu B nową, właściwą
wartość. Przez czas
znacznie krótszy od 1

mikrosekundy świeżo włączony wyświe-
tlacz pokazuje więc zawartość poprzedniego
wyświetlacza. I to jest powód błędu wyświe-
tlania. Aby to sprawdzić, dodaj w pętli
opóźnienie choćby o 1ms według rysunku
44 (C009b.bas), a przekonasz się, że wyka-
zanie się poprawi. Ponieważ rzeczywiście
taka jest przyczyna błędu, usuń wprowadzo-
ne właśnie dodatkowe opóźnienie i po prostu
zamień kolejność poleceń według rysunku
45 (C009c.bas). Przekonasz się, że licznik
będzie pracował prawidłowo, ale... jasność
świecenia będzie obniżona. Dodaj znów
opóźnienie w pętli (1ms) i sprawdź, że ja-
sność wzrośnie. Nie wgłębiając się w szcze-
góły, mamy kolejny dowód, że praca z tak
dużymi częstotliwościami odświeżania nie
jest korzystna (dodatkowe argumenty prze-
ciw to większe zakłócenia elektromagne-
tyczne, gorsza praca wskaźników i ewentu-
alnych innych elementów). Ale zmiana ko-
lejności rozkazów i dodanie opóźnienia nie
rozwiązują sprawy do końca. W przypadku
naciśnięcia przycisku S2 wykonywanie pro-
gramu zostaje wstrzymane na około 25ms,
ponieważ w poleceniu Debounce zawarta
jest dodatkowa pętla z takim czasem
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CONST – Stała
Dość często podczas wykonywania programu
wykorzystujemy pewne stałe: liczby, które są
znane już w chwili pisania programu lub stałe te-
ksty. Niekiedy taka stała pojawia się w treści pro-
gramu kilkakrotnie i jest potem często wykorzy-
stywana w trakcie pracy programu. Ponieważ
w tym wypadku treść jest określona i nie będzie
się zmieniać w trakcie działania programu, nie
ma potrzeby rezerwować dla takich stałych pa-
mięci RAM lub EEPROM. Takie stałe można
i trzeba umieścić w pamięci programu FLASH
i stamtąd brać je i przetwarzać podczas działania
programu. O ile zmienne wyobrażamy sobie jako
szufladki w pamięci RAM (i EEPROM), o tyle
stałe to też szufladki, tyle że w pamięci FLASH,
więc ich zawartość jest ustalona podczas progra-
mowania i można je tylko odczytać.

BASCOM umożliwia łatwe definiowanie ta-
kich stałych. Podczas pisania programu nie trzeba
potem za każdym razem podawać tej (stałej) licz-
by lub tekstu – można się do niej odwoływać
przez nadaną nazwę. Stałe, podobnie jak zmien-
ne, mogą być liczbowe lub tekstowe, a deklaruje-
my je dyrektywą CONST:

Zwróć uwagę, że treść stałej tekstowej wy-
starczy po prostu wziąć w cudzysłów, a nie trze-
ba dodawać, że jest to STRING.

Na pewno warto zdefiniować stałą na począt-
ku programu wtedy, gdy będzie wykorzystywana
w programie częściej niż jeden raz. W praktyce
okazuje się, że nawet stałe wykorzystywane jeden
raz warto deklarować na początku, a nie umie-
szczać gdzieś w środku programu (ułatwi zada-
nie, gdyby za jakiś czas, podczas modyfikacji
programu, trzeba było zmienić wartość stałej).

Etykieta
Zarówno w ćwiczeniach QBASIC-a, jak i w po-
przednich ćwiczeniach BASCOM-a korzystali-
śmy z etykiet. Etykiety stosujemy, gdy dzielimy
program na „kawałki”. Przykładowo polecenie
GOSUB przerywa „normalne” działanie progra-
mu, program „skacze do etykiety”, wykonuje
fragment programu umieszczony między etykietą
a dyrektywą RETURN. Po dojściu do polecenia
RETURN program niejako wraca do miejsca,
stąd skoczył i wykonuje dalszą „normalną” pracę.

Czy dobrze rozumiesz, co to za potworek, ta
cała etykieta?

Otóż etykieta to wcale nie potworek, tylko
bardzo pożyteczne stworzonko. Etykieta to miej-
sce w pamięci programu (FLASH), konkretnie
adres, gdzie zaczyna się jakaś istotna część pro-
gramu. Bo przecież program to seria rozkazów,
zapisana w pamięci FLASH. W procesorze jest
tak zwany licznik programu, który decyduje,
spod jakiego adresu w pamięci FLASH ma być
wzięty kolejny rozkaz do wykonania. Przy nor-
malnym wykonywaniu programu rozkazy wyko-
nywane są kolejno według wzrastających adre-
sów. Licznik programu jest zwiększany o jeden
po wykonaniu rozkazu, by pobrać najbliższy ko-
lejny rozkaz. Są jednak specyficzne rozkazy,
które zmieniają zawartość licznika programu,
a tym samym pozwalają pobrać kolejny rozkaz
spod dowolnego adresu. Tym samym skok 
do etykiety jest w rzeczywistości skokiem do

Rys. 42

Rys. 43

CONST WartoscPoczatkowa = 127 ‘stala liczbowa
CONST Wzorzec = &B011001100   ‘stala liczbowa
CONST Napisik = „Umax:”       ‘stala tekstowa
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opóźnienia – w tym cza-
sie jeden z wyświetlaczy
świeci dłużej niż pozo-
stałe. Przekonaj się, że
widać to bardzo wyra-
źnie we wszystkich pro-
gramach. To może nie
jest duży błąd, ale zna-
cząca niedoróbka i kolej-
ny argument, żeby zmie-
nić program.

Może Cię zaskoczę,
ale właśnie chcemy po-
żegnać się z tylko na po-
zór wspaniałym polece-
niem Debounce, a bez-
pośrednim powodem jest
to, że wstrzymuje ono
pracę programu na
25ms.

Zróbmy to najpierw
w najprostszy sposób:
chcemy każdy wyświe-
tlacz zaświecać na około
5ms, więc umieścimy
w pętli polecenie
opóźnienia o te 5ms.
Nadal chcemy też unie-
zależnić się od drgań sty-
ków przycisku. Ponie-
waż przycisk zawsze jest
naciskany na czas dłuż-
szy niż 0,04s (40ms),
możemy wykorzystać
chytry sposób: badać
stan przycisku co 20ms –
tylko w chwilach, gdy
kończy się cykl wyświe-
tlania. Jeśli zawartość
licznika ma się zwięk-
szać dopiero po zwolnie-
niu przycisku, sprawa
jest prosta: wystarczy
prowadzić jedną pomoc-
niczą zmienną bitową

określonego adresu w pamięci FLASH, by
stamtąd pobrać kolejny rozkaz do wykonania.

Możemy wyobrazić sobie pamięć FLASH,
RAM i EEPROM jako trzy regały z szufladkami.
Zmienna to „szufladka” w pamięci RAM, a ści-
ślej zawartość szufladki o nadanej nazwie – moż-
na tam coś zapisać lub odczytać, stała to zawar-
tość szufladki  w pamięci FLASH, skąd można
odczytać raz wpisaną wartość. Natomiast etykie-
ta to nie zawartość, tylko adres w pamięci
FLASH, gdzie zaczyna się jakaś szczególna część
programu. 

Jak z tego widać, etykieta wykazuje pewne
niewielkie podobieństwo do zmiennej i stałej. We
wszystkich trzech przypadkach mamy do czynie-
nia z nazwami, które sami nadajemy, a nazwy te
potem wskazują konkretne adresy komórek pa-
mięci. W przypadku etykiety ważny jest tylko ad-
res, natomiast w przypadku stałych i zmiennych
nie adres jest najważniejszy, tylko zawartość ko-
mórki o danej nazwie (adresie). 

Etykiet nie trzeba deklarować. Aby kompi-
lator wiedział, że to etykieta, jej nazwa musi
być zakończona dwukropkiem, inaczej zostanie
potraktowana jako (niezadeklarowana) zmienna.

Zmienne, stałe i etykiety znakomicie ułatwiają
człowiekowi pisanie i analizę programu, jeśli ich
nazwy związane są z wykonywanym zadaniem.

ALIAS
Jak się już zorientowałeś, cała zabawa ze zmien-
nymi, stałymi i etykietami ma na celu ułatwienie
życia programiście, czyli Tobie. Zamiast stoso-
wać w programie rozmaite liczby: adresy i warto-
ści, odwołujemy się do nich przez łatwą do zapa-
miętania nazwę. Dotyczy to poniekąd także po-
rtów wejścia/wyjścia, gdzie zamiast numeru reje-
stru podajemy nazwę (PortB, PortD), a w przy-
padku ich pojedynczych końcówek także numer
kolejny końcówki (np. PortD.2, PortB.0,
PortB.7). BASCOM oferuje tu dalsze udogodnie-
nie. Port lub pojedynczą końcówkę możemy
określić nazwą własną. Jeśli na przykład do koń-
cówki PD.2 dołączony będzie brzęczyk piezo,
możemy napisać:
Piezo Alias PortD.2
a potem włączać i wyłączać brzęczyk, używając
nowej nazwy:
Piezo = 1
Piezo = 0

W praktyce aliasy, czyli nazwy zastępcze,
pseudonimy, wykorzystujemy tylko w odniesie-
niu do końcówek portów we/wy, choć teoretycz-
nie można je stosować wobec nazw wszelkich
zmiennych (tym samym do zmiennej mogliby-
śmy się odwoływać przez dwie nazwy, a to nie
ma większego sensu).

Nazwy w BASCOM-ie
Pisząc program pod BASCOM-em, nie używa-
my polskich liter (nie dotyczy to komentarzy).
Nazwa zmiennej i etykiety może być dowolna,
może zawierać cyfry, ale musi zaczynać się od li-
tery. Oto prawidłowe nazwy zmiennych i stałych:
Czas2
Aw1
Obsluga
X2a
K127flaga

Zgodnie z tymi zasadami zmienna może też
nosić na przykład nazwy: 
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Rys. 46

Rys. 45

Rys. 47

Rys. 44



Potrafisz już zrealizować najprawdziwszy
czterocyfrowy licznik dwukierunkowy. Po-
trafisz też sensownie zrealizować odkłócanie
przycisku bez użycia polecenia Debounce.
Ale przyznasz, że lepiej byłoby, gdyby przy-
cisk przy ciągłym naciskaniu przez czas
dłuższy niż np. sekundę powodował samo-
czynne zwiększanie stanu licznika np. co pół
sekundy. Tak działają przyciski w wielu urzą-
dzeniach. W niektórych jeszcze dłuższe
przyciskanie powoduje zwiększenie szybko-
ści zliczania.

Sposobów realizacji takiego zachowania
przycisku jest wiele. Prosty przykład pokaza-
ny jest na rysunku 48 (C010a.bas). Tym ra-
zem potrzebna jest dodatkowa zmienna baj-
towa (Przycisk2). W pętli zawarte jest pole-
cenie opóźnienia o 5ms. Gdy przycisk nie
jest naciśnięty, co 5ms zaświecany jest kolej-
ny wyświetlacz. Pełny cykl wyświetlania
wyznacza licznik ze zmieną KtoryWysw,
który zlicza w cyklu 0...3. Jeśli zostanie naci-
śnięty przycisk S2, co 5ms zwiększana jest
też zawartość zmiennej Przycisk2. Zawsze,
gdy stan licznika Przycisk2 zwiększy się do
100, zostanie on wyzerowany, a skok do pro-
cedury Zwieksz zapewni zwiększenie zawar-
tości licznika głównego i stanu wyświetla-
cza. Ponieważ na początku w zmiennej Przy-
cisk2 jest wartość 96, po dojściu do wartości
100 (96...100), czyli już po 20ms przyciska-
nia S2 zostanie zwiększony stan licznika
głównego i wyświetlacza. Jeśli przycisk S2

będzie nadal naciśnięty, licznik Przycisk2
będzie teraz liczył w cyklu 0...100, czyli co
około 500ms automatycznie będzie zwięk-
szana zawartość licznika głównego.

Przeanalizuj program i zwróć uwagę,
w jak prosty sposób, przez zmianę długości
cyklu zliczania licznika Przycisk2, dodali-
śmy pożyteczną funkcję przycisku.

Rysunek 49 (C010b.bas) pokazuje przy-
kład jeszcze bardziej inteligentnego przycisku.
Krótkie naciśnięcie zwiększa stan licznika o 1,
natomiast przy ciągłym naciskaniu zawartość
licznika jest zwiększana coraz szybciej.

Z reguły do zrealizowania bardziej złożo-
nych funkcji potrzeba zarówno więcej zmien-
nych, jak i więcej kodu. W przypadku pokaza-
nym na rysunku 49, dosłownie dla kaprysu,
bez specjalnego uzasadnienia, podwójnie wy-
korzystałem zmienną Uniwers – stąd jej na-
zwa. Jest ona licznikiem, decydującym o za-
świecaniu kolejnych wyświetlaczy, a jedno-
cześnie pełni rolę licznika pomocniczego dla
naszego inteligentnego przycisku. Jest to licz-
nik liczący w dół, taktowany co około 5ms.

W spoczynku, gdy S2 jest nieczynny, licznik
Uniwers zlicza cyklicznie w dół od 8 do 4.
W liczniku pojawiają się więc liczby 8, 7, 6, 5,
a stan 4 trwa bardzo krótko, bo po ułamku mi-
krosekundy do licznika wpisywana jest liczba 8.

Jeśli przycisk S2 zostanie wciśnięty, licz-
nik Uniwers nadal liczy w dół, do zera. Za-
leżnie od stanu licznika Uniwers nastąpi to
po czasie około 20...40ms. Dojście licznika

Uniwers do zera spowodu-
je wpisanie doń maksy-
malnej wartości ze zmien-
nej Maxi oraz zwiększenie
stanu licznika głównego
przez skok do procedury
Zwieksz. Co ważne, licz-
nik Uniwers będzie teraz
liczył w cyklu, wyznaczo-
nym przez zawartość
zmiennej Maxi – od Maxi
do zera. W poprzednim
programie długość cyklu
była stała. Teraz jest ina-
czej: wstępnie w zmiennej

46 E l e k t ron i k a  d l a  Wszys t k i ch

S2A i zmodyfikować program według rysun-
ku 46 (C009d.bas).

Jeśli zawartość licznika ma się zwiększać
nie po zwolnieniu, tylko po naciśnięciu przy-
cisku, sprawa jest tylko odrobinę trudniejsza:
trzeba dodać drugą pomocniczą zmienną bi-
tową i zmienić program jak na rysunku 47
(C009e.bas).

A teraz zadanie domowe: zaprojektuj
czterocyfrowy licznik dwukierunkowy,
w którym naciśnięcie przycisku S2 będzie
zwiększać, a naciśnięcie S1 – zmniejszać
stan licznika o 1. Przykład realizacji znaj-
dziesz na naszej stronie internetowej w pliku
C009f.bas.
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B1000
B10101101
H18
HAE
co jako żywo przypomina zapis liczb w postaci
dwójkowej i szesnastkowej. Właśnie dlatego po-
dając liczbę w postaci dwójkowej i szesnastko-
wej, musimy poprzedzić ją znakiem &.

Nazwa zmiennej, etykiety lub procedury (tak-
że własnej funkcji) nie może też być nazwą za-
strzeżoną, czyli nazwą związaną z mikroproceso-
rem lub poleceniem języka BASCOM. Na przy-
kład nie można nazwać zmiennej COUNTER1
czy PORTB, bo są to zastrzeżone nazwy reje-
strów procesora. Inaczej mówiąc, są to zmienne,
które w procesorze „istnieją od urodzenia” Tak
samo zmienna nie może nazywać się  MAX, MIN,
STOP, Config, Reset, bo są to polecenia języka.
Nie ma sensu, żebym podawał Ci tu wszystkie ta-
kie nazwy. Wykaz słów kluczowych (zastrzeżo-
nych) zawarty jest w pliku pomocy pod hasłem
RESERVED WORDS.

Nie będziesz miał problemu z nazwami
zmiennych i etykiet, jeśli przynajmniej na począt-
ku, będziesz używał nazw polskich (ale bez typo-
wo polskich liter). Jeśli jakaś zmienna ma pełnić
rolę licznika, nie nazywaj jej DecimalCounter,
tylko na przykład LicznikDziesietny albo Liczn-
Dzies czy LiczDzies.

Przy okazji dodatkowo zwiększy to ogromnie
czytelność programu, bo już na pierwszy rzut oka
wyraźnie odróżnisz zmienne, stałe i etykiety od
poleceń języka. Dlatego serdecznie Cię zachę-
cam, żebyś na początek nie snobował się na an-
gielskie nazwy. Angielskie nazwy mają swoje za-
lety, zwłaszcza gdy programy udostępniane były-
by w Internecie, ale na początku lepiej stosować
nazwy polskie.

Jeśli chodzi o wszelkie nazwy, nie musisz
oszczędzać – nazwa może mieć nawet 32 znaki.
Można i naprawdę warto stosować przemyślane
nazwy zmiennych, by wskazywały na pełnioną
rolę. Takie nazwy będą pełnić rolę pomocniczego
komentarza. Oto przykładowe dłuższe nazwy
zmiennych:
LicznikSekund, DrugaZmiennaPomocnicza, Licz-
nikMultipleksera3, PrzesuwanieSegmentuPiono-
wego, FlagaUstawianaCo5ms, itp.

Przykładowa długa etykieta:
ZwiększanieZawartościLicznikaSekund:

Jednak, szczerze mówiąc, bardzo długie na-
zwy nie są praktyczne. Należy stosować nazwy
w miarę krótkie, ale warto, żeby wskazywały na
pełnioną rolę. Zamiast podanych powyżej długich
nazw można zastosować krótsze, np.:
Sek, Pomoc2, Mux3, SegmPion, Flaga5ms;
SekZwieksz

Co ważne, BASCOM nie rozróżnia dużych
i małych liter. Dla niego nazwy:
Zmienna1, zmienna1, ZMIENNA1 i zMieNNa1 są
jednakowe. A edytor BASCOM-a przy domyśl-
nych ustawieniach zmienia wielkość liter
(Options, Environment, odznaczone okienko
Don’t change case).

Operatory logiczne
Wiesz, że nasz mikroprocesor wiele potrafi. Mię-
dzy innymi z łatwością realizuje operacje logicz-
ne. Także w BASCOM-ie mamy do dyspozycji
pożyteczne polecenia NOT, AND, OR, XOR, re-
alizujące funkcje logiczne o podanych nazwach.

Rys. 48

Ćwiczenie 10     Inteligentny przycisk
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Maxi jest wartość 100, a każdy cykl licznika
Uniwers zmniejsza też zawartość zmiennej
Maxi o 8, więc kolejny cykl licznika Uniwers
jest krótszy od poprzedniego. Oznacza to, że
przy ciągłym naciskaniu S2 stan licznika
głównego i wyświetlaczy jest zwiększany co-
raz szybciej. Najkrótszy cykl licznika Uni-
wers przy ciągłym przyciskaniu nie może
jednak być krótszy od 8. Zwróć uwagę, 
że przy zwolnionym przycisku S2 do zmien-
nej Maxi jest wpisywana wartość 100, co jest
potrzebne do prawidłowej pracy po naciśnię-
ciu S2.

Warto zauważyć, że w zmiennej Ktory-
Wysw, tak jak poprzednio, pojawiają się wy-
łącznie liczby 0, 1, 2, 3, mimo że cykl pracy
licznika Uniwers zmienia się. Zawsze wyko-
rzystywane są tylko dwa najmłodsze bity
licznika Uniwers – umożliwia to operator lo-
giczny AND. Zamiast pisać:

w programie zastosowałem zapis liczby 3
w postaci dziesiętnej. Operatory logiczne
(AND, OR, NOT, XOR) mogą działać nie
tylko na pojedynczych bitach, ale też na

wszystkich odpowiadających sobie bitach
dwóch bajtów. Więcej informacji znajdziesz
w ELEMENTarzu.

Dla wprawy przeanalizuj starannie, dla-
czego praca wyświetlacza jest prawidłowa,
mimo że przy zwolnionym przycisku S2
(w spoczynku), w liczniku Uniwers co około
5ms pojawiają się liczby 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6,...

W przykładzie z rysunku 49 po każdym
cyklu licznika Uniwers stan zmiennej Maxi
jest zmniejszany o 8, a najniższą wartością
też jest 8. Dobrze jest, by te liczby były wie-
lokrotnościami 4 (4, 8, 12, 16). Wprawdzie
mogą to być dowolne inne liczby, np. 6, 7,
10, 11 czy 15, ale wtedy podczas naciskania
S2 da się zauważyć migotanie wyświetlaczy
- to drobiazg, ale spróbuj zmienić podane
liczby i przekonaj się, czy rzeczywiście ja-
kość wyświetlania pogorszy się.

Mam nadzieję, że na bazie omawianego
właśnie programu potrafisz zaprojek-
tować podobny licznik dwukierunko-

wy z dwoma inteligentnymi przyciskami. Po-
traktuj to jako zadanie domowe. W ramach
ćwiczeń zrealizuj też jeszcze inne liczniki
własnego pomysłu.

Działanie operatorów logicznych omówiliśmy
przy okazji poznawania QBASIC-a w EdW
10/2002. Natomiast w EdW 2/1997 str. 52 poda-
ne były elementarne informacje o wykorzystaniu
negacji oraz badaniu dwóch warunków za pomo-
cą operatorów logicznych AND oraz OR. Jak
wiesz, operator logiczny AND pozwala łatwo
sprawdzić, czy spełnione są oba warunki, a ope-
rator OR – czy spełniony jest choć jeden z dwóch
warunków. Podobnie działa operator XOR, za po-
mocą którego możemy sprawdzić, czy dwa bity
(warunki) mają jednakowe wartości (albo oba są
prawdziwe, albo oba są fałszywe).

Miej świadomość, że tak naprawdę podczas
badania warunków z użyciem operatorów logicz-
nych wykonuje się operacje na pojedynczych bi-
tach. Już w EdW 2/1997 str. 52 zasygnalizowa-
łem jednak, że operator NOT pozwala zmienić na
przeciwny stan wszystkich bitów bajtu, co jest
bardzo pożyteczne w praktyce. Podobnie operato-
ry AND, OR, XOR, które generalnie działają na
pojedynczych bitach, z powodzeniem mogą być
wykorzystane do operacji na wszystkich bitach
bajtów. Dlatego zapis typu:
BajtC = BajtA AND BajtB
nie tylko ma sens, ale też jest często wykorzy-
stywany. Przykładowo chcemy odczytać stan
trzech najmłodszych bitów portu B, które zosta-
ły skonfigurowane jako wejścia, natomiast nie
interesuje nas stan pozostałych bitów tego portu,
które na przykład pełnią rolę wyjść. Operator
AND znakomicie pomaga nam „wyłuskać” po-
trzebne bity:

BajtWynik = PinB AND &B00000111
Pięć starszych bitów zmiennej BajtWynik na

pewno będzie mieć stan 0, natomiast w trzech
najmłodszych bitach uzyskamy stany końcówek
PortB.0, PortB.1 i PortB.2.

Operator AND pozwala też łatwo zerować
nieinteresujące nas bity. Jeśli przykładowo chce-
my umieścić w zmiennej Wynik tylko cztery naj-
starsze bity zmiennej bajtowej Licznik, a młodsze
bity wyzerować, możemy zapisać:
Wynik = Licznik AND &B11110000
co oczywiście jest równoznaczne z:
Wynik = Licznik AND 240

Podobnie możemy bezpośrednio wyzerować
młodsze bity zmiennej licznik:
Licznik = Licznik AND &B11110000
albo:
Licznik = Licznik AND 240

Przykładowo, aby na płytce testowej zaświe-
cić punkt dziesiętny któregoś wyświetlacza, trze-
ba wyzerować bit PortB.7. Można najpierw wpi-
sać kod-liczbę do wyświetlania cyfry, a potem
wyzerować bit poleceniem
PortB.7=0

Można też wyzerować ten bit operatorem
AND:

Drugi bajt nazywa się często maską, a opera-
cję – maskowaniem. Jeśli dany bit maski ma
wartość 0, odpowiedni bit wyniku będzie na
pewno mieć wartość 0. Jeśli bit maski ma war-
tość 1, odpowiedni bit wyniku pozostanie bez
zmian.

Analogicznie operator OR pozwala ustawić
poszczególne bity bajtu, nie zmieniając stanu
innych. Ale tym razem jedynka gwarantuje
ustawienie danego bitu wyniku, natomiast 0
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Rys. 49

Ktorywysw = Uniwers And &B00000011  

Ćwiczenie 11

Wyłącznik schodowy, klepsydra
Zrealizujmy teraz układ wyłącznika schodowe-
go pełniącego podwójną funkcję: układu czaso-
wego oraz przełącznika załącz/wyłącz. Prze-
łącznik załącz/wyłącz realizowaliśmy w jed-
nym z poprzednich ćwiczeń – to dziecinnie
prosta sprawa, bo wystarczy tylko zmieniać
stan jednego jedynego bitu. Gorzej z odmierze-
niem czasu rzędu kilkudziesięciu sekund. Do
tej pory nie potrafiliśmy zrealizować inteligent-
nego sterowania wyłącznika schodowego z wi-
ny polecenia Wait, które wstrzymuje normalną
działalność programu i uniemożliwia w tym
czasie sprawdzenie stanu przycisku(-ów).

Teraz wykorzystamy liczniki. Przykłado-
we rozwiązanie pokazane jest na rysunku 50
(C011a.bas).  Jedno naciśnięcie
włącza światło (kropki na wy-
świetlaczu), następne wyłącza,
kolejne włącza, itd. Włączone światło zosta-
nie automatycznie wyłączone po liczbie se-
kund określonej w stałej Czas.

Wypróbuj działanie takiego wyłącznika
czasowego i przekonaj się, że przydałaby
się dodatkowo jakaś sygnalizacja upływu
czasu. Proponuję na początek wykorzystać
cztery kropki wyświetlacza – po włączeniu

JakasZmienna = LOOKUP (Licznik1 , Tabela)
PortB = JakasZmienna AND &B01111111



zaświecą wszystkie, a potem będą kolejno
gasnąć, pokazując upływ czasu. Czy potra-
fisz to zrealizować o własnych siłach?

Gorąco zachęcam: spróbuj samodzielnie
zrealizować takie zadanie.

Możliwości jest wiele. Wypróbuj działa-
nie swojego ulepszonego automatu.

Jeśli napotkasz trudności, możesz skorzy-
stać z rozwiązania pokazanego na rysunku
51 (C011b.bas). Zwróć uwagę, jak realizuje
się odmierzanie po 25% czasu dowolnie
określonego w stałej Czas. Zamiast zliczać
sekundy, liczone są odcinki po 0,25 sekundy,
a ostatecznie licznik liczący do 4 decyduje
o gaszeniu kolejnych kropek. Zwróć też uwa-
gę, w jaki sposób kończony jest cykl pracy.

Wersja z gasnącymi kropkami jest znacz-
nie lepsza, ale jeśli poszło Ci tak dobrze, to
dlaczego nie pokazywać pozostałego czasu
świecenia światła w postaci liczby na wy-
świetlaczu?

Wystarczy dodać licznik liczący w dół od
zadanej liczby do zera.
Takie zadanie też spróbuj
najpierw zrealizować
o własnych siłach.

Przykład realizacji masz
na rysunku 52
(C011c.bas). Wypróbuj je-
go działanie. Zwróć uwagę,
że liczba 10, która pozosta-
je w licznikach dekado-
wych przez cały czas spo-
czynku, powoduje wyświe-
tlenie nietypowego znaku –
poziomej kreski. Naciśnię-

cie S1 rozpoczyna cykl pracy i wtedy wy-
świetlacz pokazuje liczbę sekund pozostałą
do końca cyklu.

Układ zachowuje się też jak klepsydra –
odmierza określoną liczbę sekund. Oczywi-
ście możesz w ten sposób zrealizować także
cyfrową klepsydrę o większej liczbie cyfr, na
przykład minutnik. Czy potrafiłbyś samo-
dzielnie zrealizować taki układ odmierzający
nie sekundy, tylko minuty, albo minuty i se-
kundy na czterech wyświetlaczach?

W każdym razie trzy podane przykłady
pomogą Ci zrealizować różne układy czaso-
we, pełniące rozmaite funkcje. Jeśli chcesz,
możesz dodać obwody sygnalizacji dźwięko-
wej (brzęczyk możesz dołączyć do wyjścia
Q2), ewentualnie wprowadzić dodatkowo
migotanie wskaźnika pod koniec odliczania
czasu. Wyjście Q2 możesz też śmiało wyko-
rzystać do sterowania 5-woltowego przeka-
źnika według rysunku 15 w EdW 2/2003 
str. 37.

Posiadłeś sporą wiedzę, która pozwoli Ci
zrealizować wiele znakomitych urządzeń.
Wykorzystaj czas i spróbuj napisać własne
programy z użyciem sposobów podanych
w przykładach. Nie próbuj jednak realizować
precyzyjnych stoperów, zegarów i innych
układów, które mają precyzyjnie odmierzać
czas. Poznane dotychczas sposoby nie są do-
bre do tego celu. Do precyzyjnego odmierza-
nia czasu warto wykorzystywać dwa sprzęto-
we liczniki T/C0, T/C1, zawarte w naszym
procesorze ‘2313. Zajmiemy się tym za mie-
siąc.

Piotr Górecki
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„przepuszcza” oryginalną zawartość danego bitu.
Jeśli podobnie jak poprzednio chcemy umieścić
w zmiennej Wynik tylko cztery najstarsze bity
zmiennej bajtowej Licznik, a młodsze bity usta-
wić, napiszemy:
Wynik = Licznik OR &B00001111
co oczywiście jest równoznaczne z:
Wynik = Licznik OR 15
Ewentualnie bezpośrednio:
Licznik = Licznik OR &B00001111
albo:
Licznik = Licznik OR 15

Operator OR możemy też wykorzystać do
specyficznego łączenia danych, przypominające-
go dodawanie.

Natomiast operator XOR moglibyśmy wyko-
rzystać do sprawdzenia równości, ale zwykle
w BASCOM-ie robimy to prościej, za pomocą
operatorów porównania (=, >, <, >=, <=, <>)

W każdym razie zapamiętaj raz na zawsze, że
operatory AND i OR są często wykorzystywane
do operacji na poszczególnych bitach bajtów.

Rys. 50

Rys. 51 Rys. 52
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