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„Przestarzałe” przerwania
Co bardzo ważne, odpowiednia flaga jest usta-
wiana zawsze, gdy spełniony zostanie warunek
przerwania, np. przepełnienie licznika i to nieza-
leżnie od stanu bitu indywidualnego zezwolenia.
Wskazuje na to też rysunek C (w poprzednim
numerze EdW). Flagę możemy traktować podob-
nie jak chorągiewkę sędziego bocznego na boisku
piłki nożnej. Sędzia boczny ma za zadanie zasy-
gnalizować zdarzenie – podnosi chorągiewkę (fla-
gę) i na przykład sygnalizuje faul przy linii bocz-
nej. I to jest koniec jego roli. Ostateczną decyzję
podejmuje sędzia główny i np. pokazuje delikwen-

towi żółtą kartkę lub ignoruje sygnał sędziego
bocznego, uważając, że sam lepiej widział zdarze-
nie. W procesorze jest podobnie – dane urządze-
nie, np. licznik T/C0 „podnosi chorągiewkę”, czy-
li jak mówimy – ustawia flagę TOV0. I to jest ko-
niec jego roli.

Jeśli nie są ustawione oba bity zezwalające: ze-
zwolenia globalnego I (SREG.7) i lokalnego TOIE
(TIMSK.1), procesor zignoruje ten fakt, pomimo
ustawienia flagi. Procesor raczy łaskawie zauważyć
„podniesioną chorągiewkę” tylko wtedy, gdy oba
wspomniane bity zezwalające są ustawione. Zau-
waży i przejdzie do procedury obsługi przerwania. 

Działanie procesora różni się jednak w pew-
nym istotnym szczególe od reakcji sędziów na bo-
isku. Mianowicie jeśli w procesorze któryś „sędzia
boczny” podniesie chorągiewkę, trzyma ją do
skutku – aż „sędzia główny” ją zauważy. Oznacza
to, że nawet jeśli przerwania są wyłączone, czyli
nie są ustawione bity zezwalające, mimo wszystko
przy spełnieniu odpowiednich warunków zostaną
ustawione flagi przerwań (także tych wyłączo-
nych). Mało tego – flagi „wyłączonych” przerwań
pozostaną ustawione niejako na stałe, bo nie ma
mechanizmu ich samoczynnego zerowania (flaga
jest zerowana dopiero na początku obsługi „swo-
jego” przerwania). Jeśli w takiej sytuacji dane
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Teraz możesz samodzielnie „pokombino-
wać” i bez mojej pomocy zrealizować naj-
prawdziwszy zegar cyfrowy. Zegar cyfrowy
to jedna z żelaznych pozycji repertuaru każ-
dego elektronika. A samodzielne zaprogra-
mowanie zegara to nie tylko okazja do dal-
szych ćwiczeń i możliwość wykazania się
inicjatywą. Samodzielne (albo prawie samo-
dzielne) zaprojektowanie zegara niewątpli-
wie jest też wielkim powodem do dumy jego
Twórcy, czyli Ciebie.

Dlatego serdecznie zachęcam także Cie-
bie, Czytelniku, do spróbowania swych sił
w takim zadaniu. Najpierw, nie czytając dal-
szej części opisu, spróbuj zaprojektować
zwyczajny zegar cyfrowy, pokazujący godzi-
ny i minuty. Dopiero potem zapoznaj się
z zaprezentowanymi rozwiązaniami. Na ra-
zie nie musi on mieć możliwości ustawiania
– niech tylko prawidłowo odmierza czas.

No, bierz się do roboty!
Oczywiście sposobów realizacji zegara

jest mnóstwo. Na pewno warto wykorzystać
jeden z liczników T/C0 lub T/C1, przy czym
wcale nie musi on zgłaszać przerwań co se-
kundę. Ważne jest, by wykorzystać jakiś pre-
cyzyjny sposób odmierzania czasu, a do ta-
kiej roli każdy z liczników T/C0, T/C1 nada-
je się znakomicie. Ja w pierwszym przykłado-
wym programie wykorzystałem timer T/C1
z preskalerem 64, czyli zwiększający swój
stan co 16µs. Przy długości cyklu 62500 da to
dokładnie 1 sekundę. Można też zastosować
wstępny podział przez 256 (co 64µs) i wtedy
do uzyskania przerwania co sekundę cykl
licznika trzeba skrócić do 15625 – przerwania
też będą zgłaszane dokładnie co sekundę.

Potrzebne będą również impulsy do pracy
wyświetlacza – tu możemy wykorzystać licz-
nik T/C0 dający, jak poprzednio, przerwania
co 4ms. Ponieważ będą służyć tylko do stero-
wania wyświetlacza, można nie skracać cza-
su cyklu, uzyskując przerwania co 4,096ms.

Główny program prościutkiego zegara,
bez możliwości ustawiania, mógłby wyglą-
dać jak na rysunku 62 (C013a.bas). Przea-
nalizuj program takiego zegara. Dla zmniej-
szenia długości listingu zastosowałem umie-

szczanie w jednej linii kilku poleceń oddzie-
lonych dwukropkami – nie daj się zmylić ta-
kiemu zapisowi i w razie wątpliwości porów-
naj z wcześniejszymi programami. Załaduj
program do procesora i uruchom. Zegar pra-
cuje, zaczyna swą pracę kilka sekund przed
północą, jednak istotną wadą jest brak możli-
wości ustawiania czasu.

Do ustawiania minut i godzin można wy-
korzystać program „inteligentnego przyci-
sku” zrealizowany w ćwiczeniu 10. Ale usta-
wianie warto byłoby zrealizować tak, by do-
dać możliwość zerowania licznika sekund.
Wtedy otrzymamy w pełni użyteczny zegar.

Rysunek 63 (C013b.bas) pokazuje taki
program. Porównaj z poprzednim i zwróć uwa-
gę, że teraz przerwanie przychodzące co se-
kundę tylko skraca cykl licznika i zwiększa
stan licznika sekund. Natomiast sprawdzanie

i korygowanie liczników dokonywane jest co
4,096ms. Takie rozwiązanie jest potrzebne, by
prawidłowo zmieniać stany liczników podczas
ustawiania za pomocą przycisków S1 i S2.

„Inteligentny” przycisk S2 pozwala usta-
wić minuty, a S1 dodatkowo godziny. Czer-
woną linią zaznaczyłem polecenia zapewnia-
jącą kasowanie liczników sekund podczas
naciskania S2. Oznacza to, że w praktyce
ustawianie zegara będzie wyglądać tak: naj-
pierw za pomocą S2 należy ustawić minuty,
najlepiej o jedną mniej, niż trzeba. Potem
za pomocą S1 ustawić godziny. O pełnej mi-
nucie należy wcisnąć S2, co ustawi potrzeb-
ną godzinę i minutę, a także wyzeruje licznik
sekund, zapewniając dużą dokładność.

W praktyce dokładność zegara będzie za-
leżeć od częstotliwości i stabilności rezona-
tora kwarcowego, która nominalnie wynosi

Rys. 62

Ćwiczenie 13     Prawdziwy zegar cyfrowy
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przerwanie zostanie potem odblokowane (bity ze-
zwolenia ustawione), procesor dopiero wtedy „zau-
waży” tę dużo wcześniej ustawioną flagę i z dowol-
nie dużym opóźnieniem obsłuży „przestarzałe”
przerwanie. Program może być jednak tak napisany,
żeby procesor ignorował „stare”, dużo wcześniej
zgłoszone przerwania – w tym celu można progra-
mowo zerować flagi (przecież to są bity w rejestrach
I/O) i tym samym nie obsługiwać takich „przesta-
rzałych” przerwań. Trzeba wtedy najpierw wyzero-
wać bit flagi, a dopiero potem odblokować przerwa-
nie.

Przykładowo dla licznika T/C0:
TIFR.1=0    ‘zerujemy flagę T/C0

TIMSK.1 = 1 ‘inaczej Enable Timer0
Dotyczy to większości przerwań (oprócz

INT0, INT1 w niektórych konfiguracjach), ale tyl-
ko w sytuacji, gdy przerwania są odblokowywane
i blokowane podczas działania programu (Ena-
ble/Disable). Takimi szczegółami nie musisz się
jednak martwić – w większości przypadków spra-
wa jest prostsza: potrzebne przerwania są odblo-
kowane przez cały czas działania programu i każ-
de czynne zgłoszenie przerwania zostaje sprawnie
obsłużone. Nawet jeśli wszystkiego nie zrozumia-
łeś, nie przejmuj się – sygnalizuję Ci specyficzne
właściwości procesora, które mogą się okazać pu-

łapkami, ale tylko w pewnych nietypowych pro-
gramach; w prostszych nie napotkasz problemów.

ROZMIARY i rozmiary
W naszym procesorze razem mamy ponad 2300
bajtów w pamięciach FLASH (2048), EEPROM
(128) i RAM (128 + rejestry I/O, razem około 190
bajtów). Podając wielkość pamięci, często wyraża-
my ją w kilobajtach (KB). W zasadzie przedrostek
kilo oznacza tysiąc, ale w informatyce, gdzie pod-
stawą jest system dwójkowy, oznacza 1024 (bo
1024 liczba 2 do potęgi dziesiątej). Dla odróżnienia
w informatyce K piszemy jako wielką literę:
1024B = 1KB
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4,000MHz, a w praktyce zapewne będzie
nieco inna. Jest to prawie pewne, ponieważ
popularne, tanie rezonatory kwarcowe, choć
są dość stabilne, mają znaczne rozrzuty czę-
stotliwości pracy. Nominalną częstotliwość
kwarcu można uzyskać, zmieniając pojem-
ność C3, C4 w zakresie 10pF...68pF. Prostszy
dla programisty sposób to zmiana długości
zliczania timera T/C1. Trzeba eksperymen-
talnie zmienić nieco długość cyklu z 62500
na taką, która dla danego egzemplarza kwar-
cu da czas między przerwaniami równy do-
kładnie 1 sekundzie.

Zegary można też realizować na wiele in-
nych sposobów. Stosując przerwania od time-
ra(-ów), można w nich wykorzystać pożytecz-
ne polecenie Debounce umieszczone w pro-
gramie głównym. Jak wspominałem, w pole-
ceniu Debounce zawarta jest pętla odliczająca
25ms czasu opóźnienia. W tym czasie działa-
nie głównego programu jest wprawdzie
wstrzymane, ale przerwania są obsługiwane.
Dzięki temu przy sensownie napisanym pro-
gramie także podczas ustawiania zegar nie
„zgubi” czasu, a nawet poprawnie obsłuży
wyświetlacze. Jedynym efektem występowa-
nia przerwań będzie dłuższe niż 25ms odlicza-
nie czasu opóźnienia samego polecenia Debo-
unce – tylko tyle. Podobnie jest z poleceniami
z grupy WAIT – obsługa ewentualnych prze-
rwań przedłuży czas odmierzany w pętli WA-
IT. Tu widać kolejny powód, że poleceniea
grupy WAIT nie zapewniają bezwzględnej
precyzji odmierzania czasu. Tylko przemyśla-
ne wykorzystanie liczników T/C0, T/C1 daje
gwarancję dokładnego odmierzania czasu.

Pomysł Zegara Predatora nadesłał do Re-
dakcji EdW Dariusz Drelicharz z Przemyśla
w roku 2002 (dziś już wiemy, że okazał się
najciekawszym projektem roku 2002). Jak
wiadomo, Predator – bohater filmu i gry
komputerowej, miał na przedramieniu spe-
cjalny przyrząd z tajemniczym wyświetla-
czem. Ty, mając klasyczny zegar, możesz
bardzo łatwo przekształcić go w niecodzien-

ny chronometr, pokazujący czas za pomocą
dziwnych symboli w nader tajemniczy spo-
sób. Tajemniczy dla osób postronnych – Ty
i inni wtajemniczeni szybciutko przyzwycza-
icie się do niecodziennych wskazań.

Idea jest niezmiernie prosta: jest to zwy-
czajny wyświetlacz pokazujący liczbę 0...9
w kodzie dwójkowym 0000...1001. Czterem
dowolnym segmentom wyświetlacza przypo-

rządkowane są więc wartości 8, 4, 2, 1. Przy-
kład z wykorzystaniem segmentów a, b, e,
d pokazany jest na rysunkach 64a i 64b. Jak
słusznie zwrócił uwagę pomysłodawca, Da-
riusz Drelicharz, lepszy efekt powstaje, gdy
aktywne segmenty są nie zaświecane, tylko
gaszone – wygląd takich odwróconych, „ne-
gatywowych” znaków pokazuje rysunek 64c.
Ty możesz przypisać wartościom 8, 4, 2, 1

Ćwiczenie 14     Zegar Predatora

Rys. 63



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

M1 56Mikroprocesorowa Ośla łączka

65536 = 64KB
512KB = 524288B

Analogiczna różnica dotyczy przedrostka mega.
W dużych systemach mikroprocesorowych rozmia-
ry pamięci wyrażamy w megabajtach (MB). O ile
1MΩ = 1000000Ω
o tyle
1MB = (1024*1024)B = 1048576B

Dla programisty i elektronika różnica między
k=1000 a K=1024 oraz M=1000000, M=1048576
nie ma żadnego praktycznego znaczenia.

HEX – system szesnastkowy
W informatyce często korzystamy ze specyficzne-
go zapisu liczb, wykorzystującego system szesna-
stkowy (heksadecymalny). Jest on ściśle spokrew-
niony z systemem dwójkowym. W systemie dwój-
kowym mamy tylko dwie cyfry (0, 1). W systemie
dziesiętnym mamy dziesięć cyfr (0...9). W syste-
mie szesnastkowym cyfr jest 16. Oprócz cyfr 0...9
mamy jeszcze cyfry:
A - dziesięć
B - jedenaście
C - dwanaście
D - trzynaście

E - czternaście
F - piętnaście

Tak jest: A...F to nie literki, tylko cyfry syste-
mu szesnastkowego. Tym samym każdą czterobi-
tową liczbę dwójkową (0...15) można zapisać za
pomocą jednej liczby szesnastkowej (heksadecy-
malnej). Ośmiobitowa liczba dwójkowa (0...255)
w zapisie szesnastkowym będzie miała co najwy-
żej dwie cyfry. Szesnaście cyfr systemu szesnast-
kowego pozwala zapisywać liczby dwójkowe
w bardzo zwięzły sposób (liczbę dwójkową dzieli
się na czterobitowe „kawałki” i pisze szesnastko-
wą reprezentację tych „kawałków”). Pokazuje to
tabela na następnej stronie.
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Zwróć uwagę, że program główny stopera i zegara z poprzednich ćwi-
czeń to pusta nieskończona pętla DO...LOOP, a wszystkie procedury
sprawdzania stanu przycisków, liczenia czasu i obsługi wyświetlacza
umieszczone są za etykietami i są wykonywane po każdym przepełnieniu
odpowiedniego licznika.

Można też na przykład procedury zwiększania zawartości licznika
(liczenia czasu) oraz  obsługi wyświetlacza elegancko spakować do pod-
programów pod etykietami Zwiekszlicznik oraz Obsluzwyswietlacz i pro-
gram zmienić według rysunku 67 (C015a.bas). Podoba Ci się taki
przejrzysty sposób z oddzielnymi procedurami?

Taki prymitywny stoper można też zrealizować na wiele innych spo-
sobów. Na przykład na rysunku 68 (C15b.bas) znajdziesz jeszcze inne
rozwiązanie. Zauważ, że tym razem obsługa przerwania to jedynie usta-
wienie pojedynczego bitu o nazwie Flaga. Natomiast wszystkie procedu-
ry obsługi są zawarte w programie głównym. Jeśli znacznik Flaga nie jest
ustawiony, pętla DO...LOOP bezproduktywnie „kręci się w kółko”. Gdy
co 4ms Flaga zostanie ustawiona w efekcie przerwania od Timera0, pro-
gram główny wykrywa to i właśnie program główny jednorazowo wyko-
nuje potrzebne procedury. Może takie pakowanie wszystkiego do progra-
mu głównego wyda Ci się mało eleganckie w porównaniu z poprzednim
programem z etykietami... Wszystkie trzy programy działają w sumie

inne segmenty – możesz je zaznaczyć na „pu-
stym” rysunku 65. Dodatkową pomocą bę-
dzie rysunek 66, gdzie zaznaczysz, które seg-

menty mają świecić, a które nie, oraz wpiszesz
kody-liczby potrzebne do wyświetlenia takich
znaków za pomocą polecenia LOOKUP. Mody-

fikacja programu C013b.bas (rysunek 63) bę-
dzie bardzo mała: zmienisz tylko liczby-kody za
etykietką Tabela. Reszta pozostanie bez zmian.

Rys. 65

Rys. 66

Rys. 67

Rys. 64

Ćwiczenie 15

Tylko dla dociekliwych
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Jeśli chcesz, poszukaj w podręczni-
kach dalszych szczegółów. Nie musisz
wszystkiego rozumieć – liczb w postaci
szesnastkowej na razie nie będziemy wy-
korzystywać. Wspominam o nich, byś nie
przestraszył się „dziwnych” liczb, za-
wierających „litery”. To wcale nie litery,
tylko dodatkowe cyfry szesnastkowego
systemu liczbowego. W razie potrzeby
możesz łatwo przeliczać liczby o różnych
systemach za pomocą komputerowego
kalkulatora z Windows (wybierz Widok –
Naukowy), jak pokazuje rysunek obok.
Ten kalkulator pozwala przedstawiać licz-

bardzo podobnie. Czy warto więc poświęcać
tyle uwagi prymitywnemu stoperowi?

Warto! Możesz sam sprawdzić, że wcze-
śniejszy program z rysunku 59 (C12a.bas) po
kompilacji zajmie w pamięci FLASH proce-
sora 628 bajtów, program z rysunku 67 – 636
bajtów, a program z rysunku 68, tylko 512
bajtów, czyli dokładnie jedną czwartą dostęp-
niej pamięci programu naszego procesora.

Różnica między 636 a 512 bajtów to aż
25%! Już niebawem na własnej skórze się
przekonasz, że te 25% to gra jak najbardziej
warta świeczki. Na pewno już niedługo zda-
rzy się, że napiszesz dłuższy program, który
po kompilacji zajmie więcej niż 2kB. Chodzi
nie o rozmiar programu z rozszerzeniem .bas
– ten może mieć objętość wielokrotnie więk-
szą, zwaszcza z obszernymi komentarzami.
Chodzi o objętość „czystego” programu w ję-
zyku maszynowym, który jest „spuszczany”
do pamięci FLASH. Dłuższy program po
pierwsze nie zmieści się w 2-kilobajtowej pa-
mięci naszego procesora AT90S2313, a po
drugie BASCOM AVR w darmowej wersji
DEMO obsługuje tylko programy mające po
kompilacji co najwyżej 2kB. Nie uda się
więc wykorzystać innego procesora z więk-
szą pamięcią programu – trzeba zakupić peł-
ną wersję BASCOM-a AVR. Gdy skompilo-
wany program ma tylko trochę więcej niż
2kB, możliwość nawet niewielkiego „odchu-
dzenia” to szansa na wagę złota. Co prawda
jest to wyższa szkoła jazdy i na pewno po-
trzebnych umiejętności nie można zdobyć
szybko, jednak ja już na początku chcę Ci za-
sygnalizować tę niezmiernie istotną sprawę.
BASCOM genialnie ułatwia nam życie, po-
nieważ pozwala pisać programy w języku
BASIC, a potem kompilator jedną linijkę na-
szego programu w sobie wiadomy sposób
potrafi zamienić na wiele rozkazów w tak
zwanym języku maszynowym. Niestety, BA-
SCOM jako kompilator nie jest zbyt oszczęd-
ny. Gdy zamienia program na język maszy-
nowy, realizuje zadanie poprawnie, ale za-
zwyczaj ani w sposób najprostszy z możli-
wych, ani w sposób zapewniający najszybszą
realizację programu. Dlatego bardziej zaa-
wansowani konstruktorzy wykorzystują
kompilatory słynnego języka C, dające lep-

sze wyniki (szybsze i krótsze programy w pa-
mięci procesora). A tak naprawdę, to pełną
kontrolę nad programem daje tylko asembler,
czyli język programowania najściślej zwią-
zany z procesorem. Niestety, programowanie
w asemblerze wymaga sporej wiedzy i do-
świadczenia, a dla początkujących optymal-
nym rozwiązaniem jest bez wątpienia BA-
SCOM, pomimo pewnych swych wad. Trzy
ostatnio analizowane programy pokazują, że
także w BASCOM-ie mamy znaczny wpływ
na objętość (a także szybkość wykonywania)
programu.

Dlatego zapamiętaj następujące ważne in-
formacje: dzielenie programu na małe ka-
wałki (procedury) umieszczone za etykieta-
mi, do których odwołuje się za pomocą pole-
ceń GOSUB...RETURN, jest wręcz koniecz-
ne, jeśli jakaś procedura musiałaby być
umieszczana w programie w kilku miej-
scach. Zamiast umieszczać ją w programie
kilka razy i zwiększać tym jego objętość,
warto odwoływać się do niej za pomocą GO-

SUB i etykiety. I takie zmniejszenie objętości
programu to niewątpliwa korzyść ze stoso-
wania etykiet i polecenia GOSUB.

Niemniej wykorzystanie polecenia GO-
SUB dosłownie oznacza odłożenie dotych-
czasowej pracy na bok i zajęcie się procedurą
zza etykiety. Potem po poleceniu RETURN
program od nowa bierze się za przerwaną do-
tychczasową pracę. Tak samo jest, gdy zgło-
szone zostanie przerwanie: trzeba odłożyć do-
tychczasową pracę na bok, a potem do niej
wrócić. Pół biedy, jeśli ta „dotychczasowa

Rys. 68
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Liczba Liczba Liczba 
dziesiętna dwójkowa szesnastkowa

0 0000 0
1 0001 1
2 0010 2
3 0011 3
4 0100 4
5 0101 5
6 0110 6
7 0111 7
8 1000 8
9 1001 9
10 1010 A
11 1011 B
12 1100 C
13 1101 D
14 1110 E
15 1111 F
16 10000 10
17 10001 11
18 10010 12
... ... ...
45 101101 2D
... ... ...

107 1101011 6B
... ... ...

152 10011000 98
... ... ...

188 10111100 BC
... ... ...

2153 100001101001 869
... ... ...

2799 101011101111 AEF
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praca” to bezproduktywne „kręcenie się
w kółko” w pustej pętli DO...LOOP. Ale czę-
sto nie jest tak dobrze – odkładając na bok
bardziej skomplikowaną pracę, trzeba niejako
zapamiętać szczegóły z nią związane, żeby
potem do niej precyzyjnie wrócić, czyli od-
tworzyć stan kluczowych rejestrów procesora
sprzed skoku. BASCOM-owe polecenie GO-
SUB...RETURN powoduje, że procesor zapi-
suje w pamięci RAM zawartość kilku kluczo-
wych rejestrów. W tym celu część ze 128 baj-
tów dostępnej pamięci RAM rezerwuje się na
tak zwany stos. Działanie stosu jest opisane
w części Technikalia. Rysunek 69 pokazuje,
gdzie w kompilatorze określamy, ile bajtów
RAM-u rezerwujemy na stos – domyślna
wartość dla stosu sprzętowego (HW-Stack –
Hardware Stack) to jak widać 32 bajty (okien-
ka Soft Stack i Framesize określają, ile dodat-
kowo pamięci RAM zostaje zarezerwowane
na potrzeby tzw. stosu programowego i ram-
ki, co jest potrzebne przy korzystaniu z wy-
świetlacza LCD i tzw. zmiennych lokalnych).
W ten sposób uszczuplamy i tak niezbyt duże
zasoby RAM-u. 

Wykorzystanie GOSUB, etykiet jest bar-
dzo wygodne dla programisty, bo znakomicie
zwiększa przejrzystość programu i ułatwia
wprowadzanie zmian. Ale jeśli w programie
zagnieździsz kilka poleceń GOSUB...RE-
TURN, tego odkładania na stos będzie wię-
cej i w kompilatorze trzeba zarezerwować
większą ilość pamięci RAM na stos. Potem
możesz zdziwić się, gdy pojawi się komuni-
kat o braku pamięci RAM lub program nie
będzie pracował poprawnie.

Rezerwacja pamięci na potrzeby stosu to
jedna sprawa. Druga, często równie istotna
kwestia to fakt, że odkładanie na stos i zdej-
mowanie ze stosu zajmuje stosunkowo dużo
czasu, co jest kluczowym problemem w wie-
lu programach, które muszą działać jak naj-
szybciej.

Stosowanie polecenia GOSUB...RE-
TURN ma więc zarówno wielkie zalety, jak
i istotne wady. Z czasem, gdy dokładniej po-
znasz zarówno procesor, jak i sztukę progra-
mowania, będziesz świadomie optymalizo-
wać swoje programy albo by uzyskać jak naj-
krótszy kod, albo żeby pracowały jak naj-
szybciej. To sprawa przyszłości - na razie
wcale nie musisz się tym martwić. Ciesz się,
jeśli Twoje programy poprawnie pracują. Bo
lepszy jest program nieoptymalizowany,
a działający, niż optymalizowany a działają-
cy niepoprawnie.

Choć kwestie optymalizacji to melodia
dalszej przyszłości, jednak już teraz chciał-
bym Ci zwrócić uwagę na ważną sprawę:
podczas obsługi przerwania też następuje
odłożenie kluczowych informacji na stos
i zdjęcie ich po zakończeniu obsługi prze-
rwania - podobnie jak przy poleceniu GO-
SUB...RETURN. To zajmuje czas oraz wy-
maga zarezerwowania pamięci RAM na stos.
Tak dzieje się przy standardowej obsłudze
klasycznego przerwania i często jest to wręcz
koniecznością. Można jednak przyspieszyć
działanie programu i zmniejszyć jego obję-
tość w pamięci FLASH, świadomie pomija-
jąc przy obsłudze przerwania odkładanie na
stos i przywracanie zawartości kluczowych
rejestrów.

Wykorzystałem tu opisaną w Technika-
liach opcję NOSAVE. Właśnie ten sposób
(oraz kilka dodatkowych drobnych zabiegów

– sam sprawdź, jakich) pozwolił zmniejszyć
rozmiar programu z rysunku 68 aż o 25%.
W ramach samodzielnych ćwiczeń porównaj
starannie programy z rysunków 59 oraz 67,
68 (C012a.bas, C15a.bas, C015b.bas)
i zwróć uwagę na opisane różnice. O rozmia-
rach programu w pamieci FLASH przeko-
nasz się po kompilacji (Ctrl+F7, F7, Ctrl+W)
lub Program – Show result. W otwartym
oknie zobaczysz tekst raportu z wieloma in-
formacjami, między innymi właśnie o wiel-
kości programu. Na rysunku 70 czerwoną
strzałką zaznaczyłem linię z tą informacją.

Teraz serdecznie zachęcam, żebyś w ra-
mach zajęć domowych sam napisał lub zmo-
dyfikował kilka programów, żeby wykony-
wały to samo zadanie, ale różnie wykorzy-
stywały przerwanie i polecenia GOSUB.
Sprawdzaj za każdym razem objętość pro-
gramu.

A co byś powiedział na realizację zegara, po-
kazaną na rysunku 71 (C016a.bas)? 

Co sądzisz o takich licznikach?

Na pewno zegar będzie zliczał poprawnie, bo
liczniki Sekundy, Minuty i Godziny to zmienne
bajtowe mogące zliczać w zakresie 0...255. Tylko

jak zobrazować wynik, jeśli jedną liczbę dwój-
kową z zakresu 0...59 z jednego licznika ma-
ją reprezentować dwie cyfry na wyświetlaczu?

Rys. 69

Rys. 70

Ćwiczenie 16     Konwersja BCD
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Czy masz jakiś pomysł?
Wbrew pozorom, nie trzeba tu wgłębiać się w zasady arytmetyki

dwójkowej i szukać sposobów konwersji. BASCOM umożliwia dzie-
cinnie łatwe zobrazowanie na dwóch siedmiosegmentowych wyświetla-
czach liczby dwójkowej, większej od 9, byle nie była większa od 99.
Wykorzystamy do tego celu polecenie MAKEBCD. Więcej informacji
na temat tego polecenia znajdziesz w ELEMENTarzu. W każdym razie
zamienia ono „zwyczajną” liczbę dwójkową z zakresu 0...99 na dwie
czterobitowe liczby reprezentujące jednostki i dziesiątki. Trzeba więc
„zwyczajną” liczbę dwójkową przekonwertować na format BCD z uży-
ciem polecenia MAKEBCD, a potem „wydłubać” kolejno obie cztero-
bitowe liczby reprezentujące jednostki i dziesiątki. Rysunek 72
(C016b.bas) pokazuje jeden ze sposobów zastosowany w programie ze-
gara: najpierw konwertujemy liczbę dwójkową na BCD do zmiennej
Dziesiatki, potem za pomocą maski z użyciem operatora logicznego
AND „wydłubujemy” cztery młodsze bity, czyli Jednostki – liczbę z za-
kresu 0...9 reprezentującą jednostki. Potem po prostu przesuwany za-
wartość zmiennej Dziesiatki o cztery miejsca w prawo za pomocą roz-
kazu SHIFT. Cztery bity reprezentujące liczbę dziesiątek zostaną prze-
sunięte na niższe pozycje, dając liczbę z zakresu 0...9, a do czterech
starszych bitów bajtu Dziesiatki zostaną wprowadzone zera. Zapamię-
taj ten interesujący sposób. W ramach zajęć domowych możesz napisać
nowe lub zmodyfikować wcześniejsze programy wykorzystując polece-
nie MAKEBCD według rysunku 72.

Piotr Górecki

Jeden z Czytelników napisał:
Z wielkim zainteresowanim czytam Pana

artykuły n/t programu BASCOM AVR i nau-
ki programowania mikroprocesorów AT. (...)
Mam jednak pewien problem natury tech-
nicznej. Po uruchomieniu BASCOM-a wy-
gląd ekranu jest taki sam jak na rysunkach
drukowanych w EdW. Natomiast kiedy za po-
mocą polecenia FILE, OPEN otwieram zapi-
sany w NOTATNIKU program, ekran zmie-
nia kolor na czarny. Sam tekst programu za-
chowuje prawidłowe kolory, ale na czarnym
tle jest bardzo źle widoczny. (...) Proszę mi
poradzić, co powinienem zrobić, aby uzyskać
taki wygląd ekranu jak w Pana artykułach.
Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ
z uwagi na wadę wzroku długie wpatrywanie
się w tak niewyraźny obraz jest dla oczu
bardzo męczące i mocno ogranicza czas, ja-
ki mogę spędzać przy bardzo mnie interesu-
jącym BASCOM-ie.

Serdecznie proszę o możliwie szybką od-
powiedź i pozdrawiając dziękuję za bardzo
zrozumiały i przystępny dla nowicjuszy spo-

sób, w jaki Pan przedstawia podstawy no-
woczesnej elektroniki.

Krzysztof

Kolory ustawia się po poleceniach
Options \ Environment na zakładce Fonts
jak pokazuje załączony rysunek obok.
Czerwono zaznaczyłem okienko, gdzie
ustawia się kolor tła.

Informacje te są przechowywane w pliku
Basavr.ini w katalogu C:\Windows. Na
drugim załączonym rysunku zaznaczona
jest linia odpowiedzialna za kolor tła.

Rys. 71 Rys. 72


