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Chcemy teraz zrealizować dokładny stoper,
a potem różne zegary. Potrzebne będą do te-
go zupełnie nowe sposoby realizacji. Zmu-
szony jestem powiedzieć Ci teraz gorzką
prawdę w oczy – dotychczasowe metody
odmierzania czasu i uzyskiwania opóźnienia
to sposoby iście partyzanckie. Nie tylko nie
warto, a wręcz nie powinno się ich stosować.
Wykorzystywaliśmy je tylko dlatego, że nie
potrafiliśmy zmusić do roboty żadnego
z dwóch wewnętrznych liczników/timerów
naszego procesora. Problem w tym, że pole-
cenie WAIT (i pokrewne) wprawdzie odmie-
rzają czas w powtarzalny sposób, ale czas
realizacji fragmentów programu, gdzie wy-
stępują polecenia If...Then, Select Case i nie-
które inne, nie jest stały, tylko zależy od ba-
danych warunków. Rysunek 53 pokazuje
w uproszczeniu sposób realizacji wcześniej-
szych programów, w których główną rolę
odgrywało polecenie z rodziny WAIT. Pro-
gramy wykorzystywały pętle DO...LOOP,
w której zawarte było polecenie WAITMS.
Różowym kolorem zaznaczyłem czas
odmierzany poleceniem WAITMS – za każ-
dym razem jest on jednakowy. Kolorem zie-
lonym zaznaczyłem czas zużywany na wy-
konanie pozostałych, użytecznych rozkazów
pętli - na rysunku 53 pokazałem to w sposób
wyolbrzymiony (w rzeczywistości czas wy-
konania pozostałych rozkazów jest dużo
krótszy), niemniej właśnie ze względu na
obecność poleceń IF...THEN czas pełnego

obiegu pętli DO...LOOP nie jest stały. I wła-
śnie to jest dowód, że z użyciem poleceń
grupy WAIT trudno jest precyzyjnie odmie-
rzać czas.

Podkreślam jeszcze raz, że samo polece-
nie WAIT, będące odmianą pętli licznikowej
FOR...NEXT, odmierza czas w sposób po-
wtarzalny (o ile nie są wykorzystywane
przerwania), a problemem okazuje się pozo-
stała, użyteczna część programu, dla której
trudno precyzyjnie określić czas wykonania,
właśnie ze względu na badanie warunków
i zależny od tego różny przebieg programu.
Choć mówimy tu o mikrosekundach i ułam-
kach mikrosekund, jednak wszelkie błędy
i różnice w trakcie działania programu będą
się kumulować, co należy uwzględnić
w przypadku realizacji wszystkich co bar-
dziej precyzyjnych zegarów. Jeśli chcieliby-
śmy precyzyjnie odmierzać czas w roli sto-
pera czy zegara, musielibyśmy żmudnie do-
brać czasy
opóźnienia po-
leceń WAIT, że-
by średni czas
wykonywania
programu był
taki jak potrze-
ba. Nietrudno sobie wyobrazić, że jest to za-
danie trudne, bo albo trzeba żmudnie anali-
zować krok po kroku działanie programu, al-
bo równie żmudnie dobierać opóźnienia me-
todą prób i błędów.

Liczniki/timery T/C0, T/C1
Procesor ‘2313 wyposażony jest w dwa
liczniki/timery, pracujące niezależnie od
programu. To znaczy, że procesor może re-
alizować program, a liczniki w tym czasie
będą samodzielnie zliczać.

TC0 to prosty ośmiobitowy licznik/ti-
mer, który cyklicznie liczy w górę od 0 do
255. Znacznie bardziej skomplikowany
licznik/timer TC1 jest 16-bitowy i może li-
czyć od 0 do 65535 – może też spełniać róż-
ne dodatkowe funkcje.

Są to najprawdziwsze liczniki sprzęto-
we, zwiększające swój stan bez pomocy
procesora i programu. Co bardzo ważne,
procesor „widzi” te liczniki jako rejestry
wejścia/wyjścia, a więc można łatwo wpi-
sać oraz odczytać ich zawartość - patrz
EdW 11/2002 str. 45-47.

Stan licznika można w każdej chwili
zmienić przez wpisanie tam albo wprost ja-
kiejś liczby, albo zawartości jakiejś zmien-
nej. W BASCOM-ie robimy to tak:

Oczywiście wcześniej trzeba zadekla-
rować niezbędne zmienne typu Byte
i Word.

Przepełnienie licznika, czyli pojawienie
się w liczniku zera (zmiana z wartości ma-
ksymalnej na zero) może być sygnałem
zgłoszenia przerwania od danego licznika –
sygnał przerwania od licznika to znak dla
procesora i programu, że zakończył się 
jeden, a rozpoczął kolejny cykl zliczania. 

Mikroprocesorowa Ośla łączkaM146
E

L
E

M
E

N
T

a
r

z
 

 
 

E
L

E
M

E
N

T
a

r
z

 
 

 
E

L
E

M
E

N
T

a
r

z
 

 
 

E
L

E
M

E
N

T
a

r
z

Liczniki T/C0, T/C1
Dwa sprzętowe liczniki procesora ‘2313 są nad wyraz pożyteczne
i warto z nich korzystać. Dodatkowymi możliwościami licznika T/C1
zajmiemy się w przyszłości, ale już teraz należy bliżej poznać podsta-
wy ich działania. Choć liczniki te są w znacznym stopniu autonomicz-
ne i generalnie działają niezależne od przebiegu programu, do konfigu-
racji i sterowania wykorzystuje się oczywiście rejestry wejścia/wyj-
ścia. Aby dobrze zrozumieć dalsze informacje, koniecznie powróć do
EdW 11/2002, gdzie na stronach 45...47 omówione były rejestry I/O.
Rysunek A pokazuje budowę liczników. Obwody licznika T/C1 zosta-
ły na rysunku znacznie uproszczone – wrócimy do tego licznika
w przyszłości. Kolorem różowym zaznaczyłem rejestry I/O, zapewnia-
jące kontrolę nad licznikami, a kolorem zielonym bity rejestrów odpo-
wiedzialnych za konfigurację liczników. Rejestry i bity te zaznaczyłem
tym samym kolorem na rysunku B, który jest częścią Tabeli 1 z EdW
11/2002 str. 46. Widzisz tu jasno, że polecenia konfiguracyjne BA-
SCOM-a spowodują po prostu ustawienie odpowiednich bitów w reje-
strach I/O. Przykładowo polecenie
CONFIG TIMER0=COUNTER , EDGE=RISING 
to wpisanie do rejestru TCCR0 liczby 7 (pozostałe bity tego rejestru są
niewykorzystane i nie ma znaczenia, co byśmy próbowali tam wpisać).
Możemy więc wpisać: TCCR0 = 7 

Z kolei polecenie

Ćwiczenie 12     Stoper

Rys. 53
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Niektórzy początkujący dokonują istnych
alpejskich kombinacji, by za pomocą poleceń
rodziny Wait uzyskać precyzyjne odmierzanie
czasu. Choć metodą żmudnej analizy albo
metodą prób i błędów można uzyskać po-
trzebną dokładność, jednak przy zmianie pro-
gramu trzeba będzie zaczynać od początku
zabawę z dobieraniem potrzebnych opóźnień.

Nie jest to dobra droga. Oba sposoby
(analiza oraz
próby) są co naj-
mniej niedoskona-
łe, żeby nie po-
wiedzieć fatalne:
bardzo poważną
wadą jest koniecz-
ność ponownego
dobierania czasów

opóźnienia po każdej modyfikacji programu.
A w niektórych programach, gdzie warunki

badane poleceniem IF...THEN zależą od czyn-
ników zewnętrznych, nieprzewidy-
walnych, wtedy nawet wykorzysta-
nie symulatora niewiele pomoże,
ponieważ czas wykonania rozka-

zów jednej pętli będzie zależny od tych nie-
przewidywalnych warunków zewnętrznych,
które będą rozgałęziać działanie programu.

Czy już widzisz sposób, który pozwoliłby
skutecznie i elegancko rozwiązać problem
precyzyjnego odmierzania czasu? 

Otóż wystarczy zastosować zewnętrzny
generator impulsów, które będą się pojawiać
co ściśle określony czas. W takim rozwiąza-
niu w programie w ogóle nie ma poleceń
z grupy WAIT, a za to wykorzystany jest je-
den z dwóch liczników/time-
rów procesora oraz wykorzy-
stuje się przerwania od tego
licznika. Wcześniej realizowa-
liśmy liczniki programowe. Te-
raz wykorzystamy dwa liczniki
sprzętowe, będące częścią na-

szego mikroprocesora. Co bardzo ważne,
działanie tych liczników/timerów jest nieza-
leżne od przebiegu programu i to one będą
wysyłać programowi regularne sygnały po-
magające odmierzać czas. Gdy sprzętowy
licznik zliczy do pewnej liczby, wysyła sy-
gnał przerwania. Jak już wiesz, przerwanie to
jakby dzwonek telefonu – procesor przerywa
dotychczasową działalność, obsługuje prze-
rwanie, a potem wraca do zwykłej działalno-
ści. A ta „zwykła działalność” to często...
bezproduktywne realizowanie pustej pętli
DO...LOOP. Ideę pokazuje rysunek 54. Ko-
lorem zielonym znów zaznaczyłem czas zu-
żywany na wykonanie rozkazów użytecz-
nych, natomiast kolorem pomarańczowym –
czas, w którym procesor bezproduktywnie
„kręci się w kółko” w pustej pętli DO...LOOP.
Co bardzo ważne, impulsy, a ściślej sygnały
przerwania od licznika, przychodzą teraz
w ściśle określonych odstępach czasu. Czas
obsługi przerwania, wynikający z badania
warunków, może być różny (kolor zielony),
ale nie ma to wpływu na czas realizacji pro-
gramu – porównaj rysunki 53 i 54.

Co ważne, kolejne przerwania mogą być
zliczane w programowym liczniku-zmiennej
– wystarczy w procedurze obsługi przerwa-
nia umieścić znane polecenie 
Incr Zmienna
i ewentualne dalsze skracające cykl zlicza-
nia. W ten sposób można z powodzeniem re-
alizować zegary, stopery i inne programy
wymagające precyzyjnego odmierzania cza-
su. 
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Tę właściwość i przerwania możemy wyko-
rzystać do skracania cyklu zliczania.

Aby jednak skorzystać z liczników, trze-
ba je najpierw skonfigurować, czyli określić
ich rolę i działanie. Każdy z liczników mo-
że zliczać impulsy podawane z zewnątrz na
wejścia T0, T1. Licznik może reagować na
zbocze rosnące (rising) lub opadające (fal-
ling), jak pokazuje rysunek poniżej. 

Mówimy, że pracuje wtedy jako licznik zda-
rzeń (counter) i w BASCOM-ie konfiguru-
jemy go jak pokazują przykłady:

Choć liczniki są niezależne od proceso-
ra, zliczane impulsy są synchronizowane
z sygnałem generatora kwarcowego. Czas
między kolejnymi zboczami zliczanych im-
pulsów nie może być krótszy od jednego
okresu przebiegu generatora kwarcowego.
W praktyce oznacza to, że zliczane impulsy
prostokątne o wypełnieniu 50% nie mogą
mieć częstotliwości większej niż połowa
częstotliwości kwarcu.

Częściej liczniki służą do mierzenia cza-
su (timer) i zliczają impulsy pochodzące
z generatora kwarcowego procesora. W roli
timera mogą zliczać impulsy wprost z kwar-
cu (w naszej płytce o częstotliwości 4MHz)
albo impulsy z kwarcu podzielone przez
jedną z liczb 8, 64, 256, 1024. Ilustruje
to rysunek na kolejnej stronie, a tabelka

CONFIG TIMER0=TIMER , PRESCALE=64
to to samo co: TCCR0 = 3

W przypadku licznika T/C1 jest podobnie, ale nie identycznie.
Polecenie: CONFIG TIMER1=TIMER , PRESCALE=1

oznacza wpisanie do trzech najmłodszych bitów rejestru
TCCR1B liczby dwójkowej 001. Rysunek B wskazuje jednak, że
w rejestrze tym wykorzystane są jeszcze trzy inne bity (oznaczone
CTC1, ICES1, ICNC1), dlatego nie powinniśmy tam bezmyślnie
wpisać liczby 1. Gdy w przyszłości poznasz bliżej licznik T/C1, po-
znasz rolę wszystkich bitów sterujących w tym rejestrze. Na razie,
jeśli chcesz, możesz trzy najmłodsze bity ustawiać indywidualnie.

Łatwiej jest jednak wykorzystać BASCOM-owe polecenie CON-
FIG, niż bawić się z tymi bitami.

Podając Ci powyższe informacje, chcę Ci stopniowo pokazać,
czym tak naprawdę jest program BASCOM w roli kompilatora. Za-
mienia on rozkazy bardziej zrozumiałe dla człowieka (napisane
w dialekcie języka BASIC) na tak zwany kod maszynowy – na postać
zrozumiałą dla procesora. W omawianym przypadku będą to polece-
nia ustawienia czy wyzerowania poszczególnych bitów i rejestrów.
Chcę Cię oswoić z wnętrzem mikroprocesora i w ten sposób przygo-
tować do programowania w innych językach, w tym w asemblerze. 

Rys. 54

CONFIG TIMER0=COUNTER , EDGE=RISING 
CONFIG TIMER0=COUNTER , EDGE=FALLING 
CONFIG TIMER1=COUNTER , EDGE=RISING 
CONFIG TIMER1=COUNTER , EDGE=FALLING
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Warunkiem prawidłowej pracy takiego
programu jest to, żeby w czasie obsługi
najdłuższego przerwania nie nadeszło kilka
kolejnych zgłoszeń od licznika, co obrazowo
i z przesadą pokazane jest na rysunku 55.

Wtedy niektóre zgłoszenia przerwania nie
zostałyby obsłużone, co wpłynęłoby na błęd-
ne odmierzanie czasu. Dalsze istotne szcze-
góły na ten temat podane są w części Techni-
kalia. W największym uproszczeniu można
powiedzieć, że czas cyklu zliczania liczni-
ka/timera, czyli czas między przerwaniami
powinien być możliwie długi, a czas obsługi
przerwania – możliwie krótki. Dla nas jest
ważne, że oba liczniki/timery naszego proce-
sora AVR mogą nie tylko zliczać wprost
przebieg z generatora kwarcowego (o często-
tliwości 4MHz), ale co ważniejsze, także
przebieg z tego generatora wstępnie podzie-
lony, czyli o mniejszej częstotliwości
(podzielony przez 8, 64, 256, 1024). Przykła-
dowo w naszej płytce przebieg z „kwarcu”
4MHz ma okres 0,25µs. Po podzieleniu
przez 64 okres wyniesie 16µs. Stan licznika
będzie zwiększany co 16µs. Licznik/timer
T/C0 to licznik 8-bitowy, więc cykl zliczania
to nie więcej niż 256 impulsów. Ponieważ
w układach zegarowych zwykle potrzebne są
„okrągłe” wartości czasów, możemy skrócić
cykl zliczania licznika do 250. Zliczenie 250
impulsów po 16µs zajmie dokładnie
4000µs, czyli 4ms. Oznacza to, że sygnał
przerwania od Timera0 pojawi się co 4ms.
Dalsze szczegóły na temat obu liczników/ti-
merów oraz przerwań podane są w częściach
ELEMENTarz i Technikalia. 

Zaznaczony na
poprzednich ry-
sunkach czas wy-
konywania uży-
tecznych rozka-
zów (kolor zielo-
ny) jest przesa-
dnie długi. Warto
pamiętać, że pro-
cesor AVR realizuje jeden typowy, elemen-
tarny rozkaz w ciągu jednego taktu zegara,
czyli w naszym przypadku w ciągu 0,25 mi-
krosekundy (tylko nieliczne
rozkazy wykonywane są w cza-
sie dłuższym). Oznacza to, że
pomiędzy dwoma kolejnymi
przerwaniami procesor zdoła
wykonać aż 16 000 typowych
rozkazów – nie trzeba się więc
martwić, że nie zdąży w tym
czasie zakończyć procedury ob-
sługi przerwania, która w sumie
wcale nie jest skomplikowana
i pracochłonna. W praktyce
procesor będzie bezproduktyw-
nie „kręcił się” w pustej pętli
DO...LOOP przez zdecydowanie więcej cza-
su, niż pokazuje wcześniejszy rysunek 54. 

I oto zamiast wcześniej używanego „kula-
wego” polecenia WAITMS, mamy teraz do
dyspozycji precyzyjny sygnał zegarowy –
przerwania od Timera0 pojawiające się do-
kładnie co 4ms. Wykorzystamy go zarówno
do mierzenia czasu, jak i do za-
świecania czterech kolejnych
wyświetlaczy (4x4ms =16ms,
co da bardzo dobrą częstotli-
wość odświeżania 62,5Hz).

Realizacja takiej prostej
i zdrowej idei jest naprawdę
bardzo łatwa. Trzeba tylko włą-
czyć i skonfigurować
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podaje co jaki czas zwiększany będzie stan
liczników w naszej płytce przy różnych
stopniach podziału i jaki jest maksymalny
czas cyklu zliczania każdego z liczników.

Konfiguracja do roli timera jest bardzo
łatwa:

gdzie Liczba to dozwolony współczynnik
podziału: 1, 8, 64, 256 albo 1024.

Co istotne, tak skonfigurowany licznik
zacznie pracować po rozpoczęciu pracy pro-
gramu. Jeśli w czasie pracy programu po-
trzebne byłoby zatrzymanie pracy licznika
(zatrzymanie, a nie wyzerowanie zawarto-
ści), należy wykorzystać polecenie:

Mikroprocesorowa Ośla łączkaM148

m aksym alny
czas cyklu 

wsp ‡-
czynnik 
podzia‡u

czŒstotliwo
taktowania

czas
taktu

TC0 TC1

1 4M Hz 0,25µs 64µs 16,384m s
8 4M Hz/8 2µs 0,512m s 131,072m s
64 4M Hz/64 16µs 4,096m s 1,048576s
256 4M Hz/256 64µs 16,384m s 4,194304s
1024 4M Hz/1024 256µs 65,536m s 16,777216s

CONFIG TIMER0=TIMER , PRESCALE=Liczba
CONFIG TIMER1=TIMER , PRESCALE=Liczba

STOP TIMER0 ‘lub równoznaczne STOP COUNTER0
Dla drugiego licznika:

STOP TIMER1 ‘lub równoznaczne STOP COUNTER1
Do ponownego odblokowania licznika
wykorzystuje się polecenia:

START TIMER0 ‘lub START COUNTER0
START TIMER1 ‘lub START COUNTER1
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Podane informacje pomogą Ci też skorzystać z oryginalnej karty katalogo-
wej procesora, nawet jeśli nie znasz dobrze angielskiego. To ważna spra-
wa, bo dość często trzeba właśnie w karcie katalogowej i w plikach pomo-
cy do BASCOM-a szukać wyjaśnienia różnych szczegółów (a czasem
i tam nie sposób znaleźć odpowiedzi i wtedy trzeba sprawdzić praktycznie,
ewentualnie za pomocą symulatora).

Nie martw się, jeśli nie wszystko z tego rozumiesz – zgodnie z przyjętą
koncepcją kursu, w części Technikalia podane są informacje uzupełniające
i rozszerzające. Programista niekorzystający z BASCOM-a, skazany na
programowanie w asemblerze, musi obowiązkowo poznać i zrozumieć
wszystkie takie szczegóły. Ale Ty nie musisz się na nich znać. Jak podałem
w ELEMENTarzu, zamiast do/z rejestrów o określonych adresach żmudnie
wpisywać czy odczytywać liczby dwójkowe, w BASCOM-ie wykorzystu-
jemy polecenia bardzo przyjazne i naprawdę łatwe do wykorzystania.

System przerwań
Przerwania są ogólnie omówione w ELEMENTarzu, jednak warto bliżej po-
znać, jak są one konfigurowane, zgłaszane i obsługiwane. Rysunek C poka-
zuje w pewnym uproszczeniu system przerwań procesora ‘2313 (inne proce-
sory AVR mają taki sam system, tylko różną liczbę źródeł przerwań). Podob-
nie, jak liczniki/timery, system przerwań jest konfigurowany i sterowany za
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licznik/timer T/C0 oraz włączyć i skonfiguro-
wać przerwania.

Konfiguracja T/C0 do roli timera jest bez-
nadziejnie prosta: trzeba podać pełnioną rolę
(timer) oraz współczynnik podziału (1, 8, 64,
256, lub 1024). W naszym przypadku:

Będziemy wykorzystywać przerwania.
Aby w ogóle uruchomić system przerwań,
należy obowiązkowo umieścić w programie
dyrektywę:
ENABLE Interrupts

Nasz procesor ‘2313 ma dziesięć źródeł
przerwań. Wykorzystywane przerwanie lub
przerwania trzeba włączyć indywidualnie.
W naszym przypadku:
ENABLE Timer0

Licznik/timer0 będzie teraz co jakiś czas
(co 4ms) zgłaszał żądanie obsługi przerwa-
nia, a procesor musi wiedzieć, co wtedy zro-
bić. Dlatego w naszym programie na począt-
ku umieścimy stosowną informację:
ON Timer0 etykietka

a dalej za programem głównym
i za etykietką podprogram obsługi przerwa-
nia, zakończony dyrektywą RETURN:

Ideę realizacji licznika czasu – stopera
(bez obwodów start/stop) pokazuje w obra-
zowy sposób rysunek 56. Szkielet programu
pokazany jest na rysunku 57.

W tworzonym właśnie urządzeniu licz-
nik/Timer0 automatycznie, niezależnie od
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Przerwania
Ogólna idea przerwań w mikroprocesorze
została obrazowo omówiona w EdW
11/2002. Zgodnie z nazwą, istotą przerwań
jest to, że na zewnętrzny sygnał procesor
„odkłada na bok” dotychczasową pracę,
czyli realizację aktualnych rozkazów i prze-
chodzi do wydzielonej części programu, re-
alizującej tak zwaną obsługę tego przerwa-
nia. Po zrealizowaniu tej wydzielonej części
programu, czyli po obsłużeniu przerwania,
procesor powraca do dotychczasowej pracy.

W procesorze AT90S2313 istnieje 10
źródeł przerwań (11 licząc reset). Wyszcze-
gólnione są one w tabeli poniżej. Spośród
nich w pierwszych ćwiczeniach wykorzy-
stywane będą tylko przerwania nr 6 i 7, sy-
gnalizujące przepełnienie timerów, wyróż-
nione drukiem pogrubionym, dlatego na ra-
zie nie musisz nic wiedzieć o pozostałych.

W procesorach AVR nie ma możliwości
zmiany priorytetu przerwań. Priorytet jest
ustalony na stałe: czym niższy numer prze-
rwania, tym wyższy jest jego priorytet.
Oznacza to, że jeśli jednocześnie zostaną
zgłoszone żądania przerwania od obu time-
rów, najpierw zostanie obsłużone przerwa-
nie od T/C1, potem od T/C0.

Typowo w procesorze AVR jednocześnie
obsługiwane jest tylko jedno przerwanie –
inne posłusznie czekają i dopiero po zakoń-
czeniu obsługi bieżącego są obsługiwane
kolejno, według priorytetu. Więcej informa-
cji na ten temat zawartych jest w Technika-
liach.

Domyślnie wszystkie przerwania są za-
blokowane. Aby skorzystać choćby z jednego
przerwania, należy przede wszystkim obo-
wiązkowo umieścić na początku programu

Rys. 57

Nr 
przerwania

r d‡o O pis przerwania

1 zerowanie (reset)
2 INT0 zewnŒtrzne INT0 (n ¿ka 6)
3 INT1 zewnŒtrzne INT0 (n ¿ka 6)
4 CAPTURE1 przechwycenie T/C1
5 COMPARE1 r wno  T/C1
6 TIMER1 przepe‡nienie T/C1
7 TIMER0 przepe‡nienie T/C0
8 URXC UART, odebrano znak
9 UDRE UART, rejestr danych pusty
10 UTXC UART, nadawanie zakoæczone
11 ACI Kom parator analogowy
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pomocą odpowiednich bitów w rejestrach I/O.
Na wcześniejszym rysunku B też zaznaczyłem
kolorami bity przestrzeni I/O związane z prze-
rwaniami.

Procesor posiada bardzo ważny rejestr – rejestr
stanu, zwany SREG (Status Register). Najstarszy
bit tego rejestru (oznaczany dużą literą I) odbloko-
wuje system przerwań. Jeśli jest wyzerowany, żad-
ne przerwania nie będą realizowane. Ustawienie
(wpisanie jedynki) do tego bitu pozwala na obsłu-
gę przerwań. Na rysunkach B, C ten bit globalne-
go zezwolenia zaznaczyłem kolorem czerwonym.

Znane Ci polecenie BASCOM-a
Enable Inerrupts

to w praktyce ustawienie tego bitu, więc rów-
nie dobrze można napisać:

SREG.7 = 1
Odblokowanie globalne to nie wszystko. Każ-

de źródło przerwań ma jeszcze swój indywidualny
bit zezwolenia. Przykładowo przepełnienie liczni-
ka T/C0 zostanie potraktowane jako zgłoszenie
przerwania i obsłużone tylko wtedy, gdy ustawio-
ne zostaną zarówno bit globalnego zezwolenia
(SREG.7, zwany też bitem I), jak i bit zezwolenia
indywidualnego, zwany TOIE0 (Timer/Counter0
Overflow Interrupt Enable). Bit TOIE0 zawarty
jest w rejestrze TIMSK (Timer/Counter Interrupt
Mask Register). Rysunki B, C wskazują, że bit

TOIE0 to inaczej bit TIMSK.1. Tym samym zna-
ne Ci już polecenie
Enable Timer0
możesz spokojnie zastąpić poleceniem
TIMSK.1 = 1
albo
Set TIMSK.1

Ale zezwolenia na przerwania to nie wszystko.
Przepełnienie licznika nie powoduje natychmia-
stowej obsługi przerwania. Zapamiętaj, że tak na-
prawdę dane źródło powoduje tylko ustawienie
odpowiedniego pojedynczego bitu, nieprzypadko-
wo nazwanego flagą. Oznacza to, że dla każdego
źródła przerwań istnieje oprócz wspomnianego bitu
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CONFIG TIMER0 = TIMER , PRESCALE = 64



programu, będzie zliczał podzielone przez 64
impulsy z rezonatora kwarcowego, czyli bę-
dzie zwiększany co 16µs. Licznik ten jest 8-
bitowy i zlicza w górę, a przerwanie zawsze
jest zgłaszane, gdy nastąpi jego przepełnie-
nie, czyli po stanie licznika 255 (dwójkowo
11111111), gdy następny zliczony impuls
spowoduje powrót do zera. Bez dodatkowej
ingerencji licznik ten liczyłby cyklicznie od
zera do 255, czyli długość cyklu wynosiłaby

256, więc wysyłałby sygnały przerwania co
4,096ms (16µs*256). My chcemy uzyskać
przerwania dokładnie co 4ms, więc musimy
skrócić cykl zliczania Timera do 250. Nie
jest to wcale trudne.

Licznik zawsze liczy w górę, a przerwanie
jest generowane, gdy w liczniku pojawi się
zero. Aby więc skrócić cykl zliczania, proce-
dura obsługi przerwania powinna szybko
zmienić stan licznika z zera
na taką liczbę, żeby cykl
miał potrzebną nam dłu-
gość. Nie ma problemu
z szybką zmianą stanu licz-
nika, ponieważ licznik ten to
przecież jeden z rejestrów
(TCNT0) w przestrzeni ad-
resowej procesora – można
odczytać jego stan i można

Rys. 59

indywidualnego zezwolenia także kolejny bit –
flaga informująca o zgłoszeniu przerwania. Na
przykład dla timera T/C0 jest to bit zwany TOV0
(Timer/Counter0 Overflow Flag). Jest to drugi bit
w rejestrze zwanym TIFR (Timer/Counter Inter-
rupt Flag Register) – TIFR.1. Na rysunkach
B i C flagi zaznaczyłem kolorem pomarańczowym.

W naszym procesorze ‘2313 mamy dziesięć
źródeł przerwań, więc mamy tyleż bitów indywi-
dualnego zezwolenia na przerwanie (zielone na
rysunku C), tyleż flag zgłoszenia (pomarańczowe)
i jeden bit zezwolenia globalnego (czerwony).

Można więc powiedzieć, że obsługa przerwa-
nia to reakcja na ustawienie flagi. Procesor reagu-

je pod warunkiem, że „widzi” te flagi, czyli tylko
wtedy, gdy dzięki ustawieniu bitów zezwalających
„przełączniki” z rysunku C są zamknięte.

Stos
Jeśli mówimy, że po zgłoszeniu przerwania proce-
sor przerywa normalną pracę i przechodzi do inne-
go fragmentu programu, nie znaczy to, że gorącz-
kowo, w pośpiechu i natychmiast porzuca dotych-
czasową pracę. Procesor to nie tylko pracowity,
ale też bardzo rzetelny i sumienny robotnik. Na
pewno dokończy wykonywanie aktualnego rozka-
zu i systematycznie przygotuje się do obsługi
przerwania. Ponieważ realizacja programu to po

prostu wykonywanie kolejnych rozkazów z pamię-
ci FLASH, w ramach tych przygotowań procesor
przezornie zapamięta w pamięci RAM adres, czyli
numer ostatnio wykonanego rozkazu pobranego
z pamięci FLASH, żeby po obsłużeniu przerwania
powrócić do dotychczasowej pracy i zrealizować
następny w kolejności rozkaz. Fachowo mówimy,
że potrzebny do tego adres powrotu odkłada na
stos. Ilustruje to rysunek D.

Stos można porównać do stosu luźnych kartek
z notatkami: procesor przerywając normalną pra-
cę, robi zwięzłe notatki na pojedynczych „kartecz-
kach” i układa te karteczki jedna na drugiej, two-
rząc stos. Potem po obsłużeniu przerwania, żeby
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dyrektywę globalnie odblokowującą system
przerwań:
ENABLE Interrupts

Każde przerwanie, które będzie wyko-
rzystane, trzeba też włączyć indywidualnie.
W BASCOM-ie robimy to poleceniem:
ENABLE Przerwanie
gdzie zgodnie z wcześniejszą tabelą zamiast
Przerwanie należy wpisać jedną z ofi-
cjalnych nazw:

Polecenie ENABLE tylko umożliwia
skorzystanie z przerwania. Musimy jeszcze
określić, co procesor ma zrobić po zgłosze-
niu przerwania. Zasada jest bardzo podob-
na, jak przy korzystaniu z polecenia GO-
SUB – program skoczy do etykiety. Zaraz
na początku programu, po deklaracjach
i konfiguracji umieszczamy linię:
ON Przerwanie etykietka
gdzie w miejsce Przerwanie wpiszemy
podaną wcześniej oficjalną nazwę tego
przerwania, np.:
ON TIMER1 etykietka
albo równoznaczne
ON OVF1 etykietka

Na końcu, za programem głównym (który
zakończony będzie dyrektywą END) i za ety-

kietą umieścimy procedurę obsługi przerwa-
nia, zakończoną dyrektywą RETURN:

Po zgłoszeniu danego (odblokowanego)
przerwania program skoczy do etykiety,
wykona procedurę obsługi i powróci do
wcześniejszej pracy.

Mikroprocesorowa Ośla łączkaM150

INT0
INT1
CAPTURE1 ‘albo równoznaczne ICP1
COMPARE1 ‘albo równoznaczne OC1
TIMER1   ‘albo równoznaczne COUNTER1 albo OVF1
TIMER0   ‘albo równoznaczne COUNTER0 albo OVF0
URXC
UDRE
UTXC
ACI
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Podczas pracy programu można według
potrzeb blokować cały system przerwań:
DISABLE Interrupts

Lub indywidualne przerwania według
wcześniejszego wykazu:
DISABLE Przerwanie

Zwróć uwagę na różnicę między ENA-
BLE/DISABLE a START/STOP. Pierwsza
para służy tylko do sterowania przerwania-
mi, druga między innymi do sterowania pra-
cą liczników/timerów.

Kod BCD
W bajcie możemy zapisać naturalną liczbę
dwójkową z zakresu 0...255. My, ludzie, je-
steśmy przyzwyczajeni do systemu dziesięt-
nego, więc w praktyce często wykorzystuje-
my liczniki dekadowe, liczące tylko w za-
kresie 0...9 (dwójkowo 0000...1001), a do
zapisania tak małej liczby wystarczą cztery
bity. W bajcie można byłoby umieścić dwie
takie czterobitowe liczby (dekady) w spo-
sób pokazany niżej:

I taki sposób bywa czasem wykorzysty-
wany, a sposób zapisu nazywany jest
BCD – Binary Coded Decimal – liczby
dziesiętne kodowane dwójkowo. Jeśli
w bajcie zawarta jest liczba BCD z zakresu
0...9, jest to najzwyczajniejsza liczba dwój-
kowa. Zapis liczb większych od 9 różni się
w obu systemach.

Oczywiście przy takim sposobie kodo-
wania w jednym bajcie można zapisać licz-
bę z zakresu 0...99. Mając do dyspozycji
więcej bitów, w kodzie BCD można zapisać
większe liczby w sposób pokazany w tabeli
na następnej stronie.

MAKEBCD, MAKEDEC
Procesor operuje na naturalnych liczbach
dwójkowych, więc kod BCD jest dla niego
obcy. Przykładowo liczbę 01011001 proce-
sor zinterpretuje jako 89, a nie jako 59. 
Ponieważ w praktyce kod BCD bywa 

do niego wpisać dowolną liczbę z przedziału
0...255 – patrz EdW 11/2002 str. 40, 45-47.

Rysunek 58 pokazuje stany licznika T/C0,
gdyby cykl miał zawierać tylko trzy stany.

Jak z tego wynika, na początku obsługi
przerwania do licznika powinna być wpisy-
wana liczba (256-N) gdzie N to potrzebna
długość cyklu pracy licznika T/C0. W na-
szym przypadku ma być N=250, więc napi-
szemy:
Timer0 = 6 ‘bo 256-250=6

W BASCOM-ie można też wykorzystać
specjalne polecenie LOAD i wtedy napiszemy:
LOAD Timer0 , 250

Ponieważ w istocie chodzi o załadowanie
liczby 6 (dwójkowo 00000110) do rejestru
TCNT0, można też napisać:
Tcnt0 = 6 
albo 
Tcnt0 = &B110

Koniecznie zapamiętaj, że opisany właśnie
sposób skracania cyklu doskonale zda egza-
min tylko wtedy, gdy licznik T/C0 będzie 

zliczał wstępnie podzielone impulsy z „kwar-
cu”. Wtedy w czasie trwania jednego stanu
licznika T/C0 procesor zdąży wykonać wiele
rozkazów (w naszym przypadku do 64 rozka-
zów). Jeśli natomiast licznik T/C0 zliczałby
impulsy bez podziału, czyli co 0,25µs, trzeba
uwzględnić fakt, że wykonanie typowego roz-
kazu trwa 0,25µs. Wtedy długość cyklu zli-
czania będzie zależna też od kilku czynników,
między innymi od czasu obsługi tzw. stosu,
o którym na razie nie masz bladego pojęcia.
Dlatego mam dla Ciebie ważną radę: dla bez-
pieczeństwa opisywany właśnie sposób pracy
T/C0 wykorzystuj wyłącznie do zliczania im-
pulsów wstępnie podzielonych przez 64 (oraz
przez 256 i 1024). Przy podziale przez 8 i bez
podziału możesz natknąć się na przykre nie-
spodzianki, których w żaden sposób nie zro-
zumiesz bez gruntownej wiedzy na temat spo-
sobu obsługi przerwań, funkcjonowania stosu
i bez znajomości asemblera. Jeśli będziesz
pracować przy stopniach podziału 64, 256
i 1024, takie problemy nie wystąpią.

Dlatego nie wgłębiając się
z szczegóły, możemy wre-
szcie zrealizować prosty sto-
per. Niech naciśnięcie S1
włącza odliczanie czasu, 

wiedzieć dokładnie, gdzie skończył i co robił, od-
czytuje swe notatki, a po odczytaniu niepotrzebne
już karteczki wyrzuca do kosza. W ten sposób za-
wsze na wierzchu stosu znajdują się aktualne no-
tatki, dotyczące obsługiwanego właśnie przerwa-
nia (skoku).

W procesorach AVR wspomniany stos to nie
jakaś specyficzna część mikroprocesora, to po
prostu zarezerwowana część pamięci RAM. Zare-
zerwowana, to znaczy przeznaczona tylko do za-
pamiętywania adresów pamięci programu, do
których należy powrócić po obsłużeniu przerwa-
nia i stanu najważniejszych rejestrów. W tajniki
stosu (ściślej stosów i ramek) nie będziemy się

wgłębiać – zapamiętaj tylko, że na stos można,
a czasem wręcz trzeba, odkładać nie tylko „adresy
powrotu”, ale też aktualny stan kluczowych reje-
strów. Bowiem stos służy nie tylko do obsługi
przerwań, ale również realizacji poleceń
GOSUB...RETURN, gdzie też przecież następuje
przerwanie aktualnego zadania i skok do
innego fragmentu programu (ale polecenia
IF...THEN...ELSE nie wykorzystują stosu). Za-
równo w przypadku przerwania, jak i polecenia
GOSUB...RETURN procesor musi odłożyć na
stos (zapamiętać), a potem zdjęć ze stosu i dokładnie
odtworzyć wcześniejszy stan procesora i programu
sprzed skoku. A w programach polecenia
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bajt  8 bit w
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

dziesi„tki jednostki
liczba

dw jkowa
0 9

liczba
dw jkowa
0 9
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a naciśnięcie S2 niech zatrzymuje zliczanie.
Program pokazany jest na rysunku 59
(C012a.bas). Wyświetlacz pokazuje wynik
z rozdzielczością 0,1s, a dla ułatwienia od-
czytu zaświeciliśmy dwie kropki oddzielające
minuty, sekundy i dziesiąte części sekundy.

Zauważ, że na wszelki wypadek polecenie
załadowania do licznika liczby 6 (co gwarantu-
je skrócenie cyklu do 250) wykonywane jest
na początku obsługi przerwania, przed wszyst-
kimi innymi rozkazami. Chodzi o to, żeby
przypadkiem podczas wykonywania innych
poleceń wyzerowany właśnie licznik T/C0 nie
zdążył zmienić swego stanu, co nastąpiłoby po
64 taktach generatora kwarcowego.

Mam nadzieję, że dobrze rozumiesz dzia-
łanie tego programu. Zrealizujmy więc teraz
dokładniejszy stoper, mierzący czas z dokład-
nością do 0,01s. Musi on zawierać „mecha-
nizm” odliczający „tyknięcia” pojawiające
się co 0,01s, czyli co 10ms. W poprzednim
stoperze 8-bitowy licznik Timer0 pracował
przy długości cyklu 250 i zliczał podzielone

przez 64 impulsy z rezonatora kwarcowego -
wykorzystywaliśmy „tyknięcia” przychodzą-
ce co 4ms. Potrzebne „tyknięcia” co 10ms nie
mogą pochodzić wprost z licznika TC/0. Przy
zliczaniu impulsów z kwarcu podzielonych
przez 64 maksymalny okres zliczania to
4,096ms, a licznik jest inkremen-
towany (modne określenie oznaczające
zwiększanie) co 16µs. Wstępne podzielenie
impulsów z kwarcu przez 256 (PRESCA-
LE=256) oznacza inkrementowanie licznika
T/C0 co 64µs, więc aby licznik zliczył dokła-
dnie 10ms, musiałby zliczać do liczby ułam-
kowej 156,25. Nie ma rady – trzeba pozostać
przy podziale przez 64 i skrócić czas między
„tyknięciami” do 2ms. Potrzebny czas 10ms
pozwoli uzyskać dodatkowy licznik progra-
mowy liczący do 5. Na rysunku 60 pokazany
jest kluczowy fragment programu takiego do-
kładniejszego stopera (C012b.bas). 

A oto inna droga. Do uzyskania czasu
10ms można też bezpośrednio wykorzystać
drugi licznik-timer T/C1. Ponieważ jest to
licznik 16-bitowy, długość cyklu zliczania
może sięgać aż 65536. Skaraca-
my ją do 625 (625*16µs=10ms).
Licznik T/C1 ma nie tylko 256 razy (!) 
większą pojemność, ale też ma dużo więcej

wykorzystywany, w BASCOM-ie mamy
dwa wygodne polecenia do konwersji mię-
dzy „zwykłymi” liczbami dwójkowymi
a liczbami w kodzie BCD, umieszczonymi
w zmiennych (jedno)bajtowych.

Aby zamienić „zwykłą” liczbę dwójko-
wą z zakresu 0...99 na liczbę w kodzie
BCD, wykorzystujemy polecenie MA-
KEBCD. Składnia jest następująca:

przy czym liczba zawarta w zmiennej
ZmDwojkowa powinna być z przedziału
0...99 (polecenie MAKEBCD radzi sobie
też z liczbami 0...159, ale liczby z zakresu
100...159 nie są „prawdziwymi” liczbami
w kodzie BCD, bo cztery starsze bity zawie-
rają liczbę z zakresu 10...15).

Polecenie MAKEBCD jest przydatne nie
tylko do wyświetlania wyniku „po ludzku”,
ale także przy korzystaniu z popularnych
scalonych zegarów RTC rodziny PCF85x3,
gdzie informacje (np. godziny, minuty, se-
kundy) podane są w kodzie BCD.

Aby liczbę w kodzie BCD zamienić na
„zwykłą”, czyli naturalną liczbę dwójkową,
należy wykorzystać polecenie o trochę my-
lącej nazwie MAKEDEC. Oto składnia:

Tu nie ma ograniczeń zakresu, ponieważ
z definicji w zmiennej ZmLiczbaBCD

Mikroprocesorowa Ośla łączkaM152

GOSUB...RETURN często bywają zagnieżdżone
i wtedy na stos odkładane są kolejne porcje infor-
macji, jak pokazuje to w uproszczeniu rysunek E.
Różnymi kolorami zaznaczyłem poszczególne
procedury w pamięci FLASH i związane z nimi
dane, kolejno odkładane i zdejmowane ze stosu.

Powinieneś też wiedzieć, że jedno króciutkie
polecenie GOSUB...RETURN kompilator bez na-
szej wiedzy zamieni na wiele poleceń kodu maszy-
nowego odkładania na stos i zdejmowania ze stosu
– na stos trzeba odłożyć nie tylko adres następnego
rozkazu i najważniejszy rejestr SREG, ale też sze-
regu rejestrów roboczych. Na wykonanie i odczy-
tanie takich notatek procesor potrzebuje oczywi-

ście trochę czasu. W przypadku niektórych zadań,
na przykład tzw. zmiennoprzecinkowych procedur
matematycznych, trzeba dodatkowo, we własnym
zakresie odkładać na stos jeszcze inne rejestry ro-
bocze, ale to problem dla zaawansowanych. 

W każdym razie oznacza to, że w typowym
programie trzeba mieć pod ręką nie jedną pustą
„karteczkę”, tylko właśnie stos, albo miejsce na
stos - zarezerwowane kilkadziesiąt bajtów pamię-
ci RAM (teoretycznie na stos można zarezerwo-
wać całą pamięć RAM, ale nie o to chodzi – prze-
cież pamięć ta jest potrzebna do innych celów,
między innymi tu umieszczone są zmienne). 
Gdyby natomiast w programie nie było poleceń
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ZmiennaWynikBCD = MAKEBCD(ZmDwojkowa)

ZmiennaDwojkowa = MAKEDEC(ZmLiczbaBCD)
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dodatkowych możliwości, których nie posia-
da prosty licznik T/C0. Można na przykład
skracać cykl zliczania inaczej i wykorzystać
inne, dodatkowe przerwania. Te możliwości
nie są na razie istotne – wykorzystamy je
w przyszłości. Na rysunku 61 (C012c.bas)
pokazany jest fragment programu z wykorzy-
staniem licznika T/C1. Stoper działa, ale wy-
świetlacz odświeżany z częstotliwością 25Hz
wyraźnie miga. Częstotliwość tę na pewno
należy zwiększyć do 50Hz lub więcej. Na
pewno potrafisz to zrobić, więc teraz, w ra-

mach samodzielnych ćwiczeń domowych,
zaprojektuj prawdziwy stoper, który będzie
uruchamiany i zatrzymywany tym samym
przyciskiem, np. S1, a przycisk S2 będzie
służył tylko do zerowania. Teraz potrafisz już
z powodzeniem precyzyjnie mierzyć czas,
więc nadeszła wiekopomna chwila, by zrea-
lizować też jakiś zegar. Zajmiemy się tym za
miesiąc.

Piotr Górecki
Ciąg dalszy w następnym numerze EdW.

M1 53Mikroprocesorowa Ośla łączka

powinna znajdować się liczba z zakresu
0...99.

Polecenia MAKEBCD i MAKEDEC
przeznaczone są dla liczb ośmiobitowych
(z zakresu 0...99) i nie radzą sobie z kon-
wersją liczb dwójkowych 16-bitowych. 
Do zamiany liczby dwójkowej 16-bitowej
(0...65535) na 5-dekadową liczbę BCD
można wykorzystać funkcję o nazwie
Bin2bcd16. Zajmiemy się tym w przyszło-
ści.
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GOSUB...RETURN, a przerwania nie byłyby wy-
korzystane, stos byłby niepotrzebny.

W szczegóły nie musisz się wgłębiać, w każ-
dym razie pamiętaj, że zarówno klasycznie obsłu-
giwane przerwania, jak i skoki GOSUB...RE-
TURN powodują zwiększenie objętości programu
w pamięci FLASH oraz wymagają zarezerwowa-
nia odpowiedniej ilości RAM-u na stos. Odkłada-
nie danych na stos i ich zdejmowanie zajmuje
czas. W przypadku „zwykłego” przerwania co naj-
mniej po cztery cykle zegara (w przypadku GO-
SUB – więcej). Inaczej mówiąc, w naszym syste-
mie z kwarcem 4MHz, gdzie cykl zegarowy trwa
0,25µs, prawdziwa procedura obsługi przerwania
rozpoczyna się co najmniej 1 mikrosekundę lub
więcej po wykryciu tego przerwania. Tak samo
opóźniony jest powrót do głównego programu po
zakończeniu obsługi procedury przerwania. Ma to
duże znaczenie w programach, które mają działać
jak najszybciej.

Obsługa przerwań 
- kolejność
Typowo, jeśli procesor AVR obsługuje właśnie ja-
kieś przerwanie, a pojawi się drugie o wyższym,
priorytecie, procesor najpierw doprowadzi do sa-
mego końca obsługę poprzedniego przerwania,
a dopiero potem zrealizuje następne (o najwyż-
szym priorytecie spośród kilku aktualnie zgłoszo-
nych).

Działa to tak: gdy zostanie wykryta flaga sy-
gnalizująca zgłoszenie (odblokowanego) przerwa-
nia, procesor odkłada na stos potrzebne informacje
i przechodzi do procedury obsługi, określonej
przez programistę. I właśnie wtedy, na początku
obsługi przerwania, procesor zeruje flagę, która
spowodowała przerwanie oraz kasuje bit zezwole-
nia globalnego. W ten sposób, przez wyzerowanie
bitu zezwolenia globalnego na czas obsługi zgło-
szonego przerwania blokuje wszystkie inne prze-
rwania i realizuje tylko jedno. 

Takie rozwiązanie umożliwia skuteczną
obsługę wszystkich zgłoszonych i indywidualnie
włączonych przerwań z różnych źródeł. Jeśli pod-
czas obsługi jednego przerwania zostaną ustawio-
ne flagi zgłoszenia innych przerwań, procesor nie-
zależnie od ich priorytetu nie obsłuży ich od razu,
ponieważ na czas obsługi przerwania wyzerował
bit globalnego zezwolenia i niejako „nie widzi”
tych zgłoszeń – patrz rysunek C. Nie zignoruje ich
jednak zupełnie. Flagi pozostaną ustawione, a gdy
procesor zakończy obsługę bieżącego przerwania
znów włączy (ustawi) bit globalnego zezwolenia
i tym sposobem umożliwi obsługę następnego

(jednego) przerwania - o najwyższym priorytecie
wśród zgłoszonych. Na czas jego obsługi znów
wyzeruje bit globalnego zezwolenia. Gdy obsłuży
przerwanie, znów ustawi bit zezwolenia i obsłuży
kolejne przerwanie.Warto pamiętać, że raz usta-
wiona flaga przerwania zostaje wyzerowana na
początku procedury obsługi tego właśnie przerwa-
nia. Ważną konsekwencją jest też to, że jeśli
w trakcie obsługi przerwania to samo przerwanie
zostanie zgłoszone drugi raz, flaga znów zostanie
ustawiona i procedura obsługi zostanie powtórzo-
na po zakończeniu obsługi i po ustawieniu bitu ze-
zwolenia globalnego. Ilustruje to rysunek F.
Przychodzące w tym krótkim czasie kilka zgło-
szeń tego samego przerwania wywoła pojedynczą
reakcję, bo flaga zostanie ustawiona raz, a nie ma
dodatkowego licznika sprawdzającego liczbę tak
nietypowo zgłoszonych przerwań.

Typowo procesor AVR pojedynczo i kolejno
obsługuje przerwania i w sumie nie pomija żadne-
go zgłoszenia. Takie obsługiwanie naraz tylko jed-
nego przerwania ma głęboki sens – stos może być
mały, a więc nie trzeba rezerwować nań tak na
wszelki wypadek znacznej części RAM-u.

Niemniej programista jeśli chce, może zmienić
taki „oszczędny” tryb obsługi przerwań na zwy-
kły, charakterystyczny dla innych procesorów.
Wystarczy w tym celu po rozpoczęciu obsługi
przerwania progra-
mowo ustawiać bit
globalnego zezwo-
lenia (SREG.7=1),
czyli globalnie
o d b l o k o w y w a ć
przerwania, by pro-
cesor w trakcie ob-
sługi przerwania
mógł je zawiesić
i ewentualnie szyb-
ko podjąć obsługę
przerwania o wy-
ższym priorytecie. Ale oznacza to, że trzeba zare-
zerwować więcej miejsca na stos, bo każde kolej-

no zgłaszane i obsługiwane przerwanie będzie od-
kładać na stos informacje o zawieszanym właśnie
wcześniejszym przerwaniu. To jest co prawda wy-
ższa szkoła jazdy, ale warto wiedzieć o takiej moż-
liwości.

Opcja NOSAVE
Aby zapewnić typową obsługę przerwania od ti-
mera0, napiszemy:
ON Timer0 etykietka
i wtedy na czas wykonania procedury za etykiet-
ką na stos zostaną odłożone kluczowe informa-
cje o stanie procesora. Wynika to nie z właści-
wości procesora, tylko z faktu, że kompilator
„przetłumaczy” zwięzłe polecenie z grupy
On Przerwanie etykietka na wiele poleceń,
w tym poleceń zachowania na stosie stanu licz-
nych rejestrów. Potrzebny będzie do tego, i czas

i miejsce na stosie.
Wystarczy jednak dodać klauzulę NOSA-
VE, a wtedy takie dodatkowe informacje
nie zostaną zachowane na stosie. Oszczędzi
to i czas, i miejsce w pamięci RAM. Pro-
gram będzie poprawnie działał, ale pod jed-
nym warunkiem: procedura obsługi nie mo-
że zmienić stanu kluczowych rejestrów pro-
cesora, w przeciwnym razie program może
„pójść w kartofle”. Dlatego przy wykorzy-
staniu bardzo pożytecznej opcji oszczędno-
ściowej NOSAVE, procedura za etykietką

musi być jak najprostsza, właśnie po to, żeby nie
zmieniła stanu kluczowych rejestrów. Najlepiej
niech zawiera tylko jedno polecenie ustawienia
pojedynczego bitu, zwanego znacznikiem lub fla-
gą. Cała właściwa procedura obsługi przerwania
będzie wtedy zawarta w programie głównym i po
każdym ustawieniu znacznika-flagi dzięki polece-
niom IF...THEN zostanie wykonywana tylko raz.
Oto szkielet takiego oszczędnościowego rozwią-
zania:

Piotr Górecki
Ciąg dalszy w następnym numerze EdW.
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ON Timer0 etykietka NOSAVE
Do ‘program główny
If Flaga = 1 ‘flaga jest ustawiana po każdym przerwaniu

Flaga=0 ‘więc procedura zostanie wykonana tylko raz
.... ‘tu cała procedura obsługi przerwania

End If
Loop
End ‘koniec programu głównego

etykietka:
Flaga = 1 ‘lub  SET Flaga
Return


