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READ – DATA – RESTORE
Polecenia READ, DATA, RESTORE wyda-
ją się wielu początkującym bardzo dziwne,
wręcz niezrozumiałe. Tymczasem idea jest
beznadziejnie prosta: dane zawarte w linii
lub w liniach po instrukcji Data zostaną
umieszczone w pamięci programu (w na-
szym przypadku w pamięci FLASH) pod-
czas programowania. Dane te umieszczamy
(zwykle za etykietą) na końcu programu,
w każdym razie po słowie kluczowym END,
kończącym główny program, na przykład: 
Etykietka1:
Data 126 , 221 , 172 , 46 , ‘ ... i tak dalej
Data 116 , 14 , 142 , 236 , ‘ ... i tak dalej

Jak wiesz, etykieta zostanie w trakcie
kompilacji programu zamieniona na liczbę-
adres, gdzie zaczynają się „jej” dane. Potem
w trakcie pracy programu możemy te dane
kolejno odczytywać za pomocą instrukcji
READ, na przykład kolejne polecenia:
READ Zwyklazmienna
będzie wpisywać do zmiennej Zwykla-
zmienna kolejne dane. Zwróć uwagę, że
działa to trochę podobnie, jak znany Ci roz-
kaz Lookup, ale tam mieliśmy możliwość
określenia, którą z kolei daną należy odczy-
tać. W poleceniu READ takiej możliwości
nie ma – odczytujemy dane po kolei. Pole-
cenie READ wykorzystuje więc automa-
tycznie zwiększany (inkrementowany) licz-
nik czy wskaźnik, decydujący, skąd pobrać
kolejne dane.

W pamięci programu możesz umieścić
różne dane za różnymi etykietami, a potem
za pomocą instrukcji RESTORE możesz
wybrać, zza której etykiety je odczytać, na
przykład:
RESTORE Etykietka1
READ Zwyklazmienna
...

Polecenie RESTORE ma więc związek
ze wspomnianym automatycznym liczni-
kiem – wpisuje doń liczbę-adres, gdzie za-
czynają się dane zza potrzebnej etykiety. 

Co istotne, danymi w liniach DATA nie
muszą być pojedyncze bajty. Mogą to być
liczby typu Word, Integer, Single czy Long,
a także łańcuchy tekstowe.

EEPROM
Zbyt niskie napięcie zasilania
Procesor AT90S2313-4 przeznaczony do zasilania
napięciem 2,7...6V będzie jako tako pracował tak-
że przy napięciu zasilania nieco poniżej 2,7V. Spa-
dek napięcia zasilania do 2V nie spowoduje zmian
w pamięci RAM, o ile tylko procesor nie pracuje
(np. w stanie Power Down). Testy firmowe wyka-
zały, że dopiero przy napięciu zasilania
0,5...1V tracona jest zawartość niepracującej pa-
mięci RAM i nieczynnych rejestrów. Niemniej
producent gwarantuje poprawną pracę, w tym nie-
zawodny zapis i odczyt pamięci EEPROM, tylko

dla napięć powyżej 2,7V. Przy zbyt niskim napię-
ciu zasilania w procesorze mogą wystąpić przy-
padkowe zmiany zawartości rozmaitych rejestrów,
w tym rejestrów I/O i pamięci RAM. Procesor mo-
że też błędnie reagować i przeprowadzić przypad-
kowe cykle zapisu swoich pamięci RAM i EE-
PROM. Przy napięciach zasilania niższych od mi-
nimalnego procesor może też jeszcze prawidłowo
realizować rozkazy, ale nie dokona już prawidło-
wego zapisu do pamięci EEPROM. Nie znaczy to,
że przy zbyt niskim napięciu zmianie ulegnie za-
wartość już zapisanych komórek EEPROM-a –
chodzi tylko o komórki, które są zapisywane przy
zbyt niskim napięciu. 

Co ważne, problem błędnych zapisów do reje-
strów RAM-u i EEPROM-a może dotyczyć nie
tylko urządzeń zasilanych bateryjnie, gdzie takie
spadki napięcia są nieuniknione, ale też systemów
z zasilaczem. Napięcie z zasilacza, nie tylko przy
awarii sieci, ale też po normalnym wyłączeniu za-
silania, z uwagi na duże kondensatory filtrujące,
będzie spadać stosunkowo powoli i właśnie wtedy,
przez dość długi czas, nawet rzędu sekund, proce-
sor będzie zasilany zbyt niskim napięciem i może
zachowywać się nieprawidłowo.

Jeśli napięcie spadnie do zera i potem procesor
zostanie skutecznie zresetowany i zacznie pracę,
żadnego problemu nie ma, ponieważ jest to typowa
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Najwyższa pora zapoznać się z pamięcią 
EEPROM, co pozwoli zrealizować wiele in-
teresujących projektów. Podstawowym ce-
lem ćwiczenia 19 jest właśnie poznanie pa-
mięci EEPROM i jej specyfiki. Na początku
tego ćwiczenia wykorzystamy też klasyczne
polecenia niezwiązane z EEPROM-em.

Jak wiesz, pamięć EEPROM to coś pośre-
dniego między pamięciami FLASH i RAM.
W pewnych sytuacjach może pełnić rolę jed-
nej lub drugiej. I właśnie teraz się o tym prze-
konasz. Zaczniemy więc od prostego zada-
nia, które potrafisz zrealizować bez pomocy
pamięci EEPROM. Otóż chcemy wyświetlić
napis. Oczywiście możemy treść napisu
umieścić w pamięci FLASH. Wbrew pozo-
rom, na zwyczajnym wskaźniku siedmioseg-
mentowym można wyświetlić sporo liter.
W tabelce na rysunku 88 znajdziesz takie li-
terki. Przy niektórych od razu podałem kody,
które powodują ich wyświetlenie. W ramach
ćwiczeń możesz samodzielnie uzupełnić ta-
belkę. Trzeba lojalnie przyznać, że brak liter
k, w, m poważnie ogranicza możliwości
twórcze, ale po chwili zastanowienia każdy
może stworzyć sporo sensownych napisów
i komunikatów. Do przechowywania aktual-
nie wyświetlanych znaków wykorzystamy
cztery zmienne R1..R4. Gotowy program
znajdziesz na rysunku 89 oraz w pliku
C19a.bas. Zwróć uwagę, że do odczytywania
kolejnych danych (kodów) wykorzystujemy
znane z wielu poprzednich ćwiczeń polece-
nie Lookup. Timer0 na bieżąco wyświetla za-
wartość zmiennych R1...R4 – przepełniając
się powoduje zaświecanie co około 4ms ko-
lejnych wyświetlaczy, co daje wrażenie, że
cztery znaki są zaświecone jednocześnie. Ti-
mer1 ma cykl
skrócony do około
0,25s. Przepełnia-
jąc się, co około
250ms pobiera z pamięci FLASH kolejną li-
terkę i powoduje przesunięcie napisu o jeden
znak. Te 0,25 sekundy to czas dobrany eks-

perymentalnie, zapewniający sensowną
„szybkość przewijania” i czytelność napisu.
Oczywiście możesz go zmieniać, wpisując
w linii

liczbę inną niż 50000. Treść wyświetlanego
napisu możesz odszyfrować albo na podsta-
wie uzupełnionej samodzielnie tabeli z rysun-
ku 88, albo ładując program do procesora.

Ćwiczenie 19     Wyświetlanie napisów
Pamięć EEPROM

Rys. 88

Timer1 = 50000      ‘czas = (65536-50000)*16us
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Pożyteczne polecenia READ, DATA,
RESTORE działają tylko na danych umie-
szczonych w pamięci programu FLASH.
Jak wiesz, możemy też dane umieścić w pa-
mięci EEPROM, ale niestety wtedy instruk-
cje READ – DATA – RESTORE nie zadzia-
łają. Można jednak osiągnąć podobny efekt
troszkę inaczej, nie zmieniając zasady ko-
lejnego odczytywania komórek (bajtów) pa-
mięci EEPROM. Przykłady z ćwiczenia 19
pokazały, iż można to zrobić w różny spo-
sób, ale zawsze dane, które mają być zapisa-
ne do pamięci EEPROM, należy umieścić
na początku programu i poprzedzić dyrekty-
wą $eeprom.

Dyrektywa ta informuje kompilator, że
dane umieszczone w liniach zaczynających
się jak poprzednio od słowa Data trzeba
umieścić w odrębnym pliku z rozszerze-
niem EEP, a potem podczas programowania
załadować do EEPROM-a.

Jeśli część danych chcemy umieścić
w pamięci EEPROM, a część w pamięci
programu, oprócz tego, że dane do EE-
PROM-a umieścimy na początku, a do
FLASH-a na końcu,  musimy dodatkowo
poinformować kompilator, gdzie kończą się
dane „eepromowe”. Służy do tego dyrekty-
wa $data - umieszczone po niej linie zaczy-
nające się od Data zostaną umieszczone
w pamięci FLASH.

Zmienna tablicowa,
tablica
W ćwiczeniu 19 wykorzystaliśmy tak zwa-
ną zmienną tablicową, inaczej tablicę (ang.
array). Tablica zawiera pewną liczbę poje-
dynczych zmiennych określonego typu –
w naszym przykładzie były to bajty. Zmien-
ną tablicową deklarujemy analogicznie jak
inne zmienne, tylko musimy podac rozmiar
tablicy, na przykład polecenia: 
Dim Zmtablicowa(10) as Byte
Dim Tabliczka(4) as Word
zarezerwują w pamięci RAM miejsce na
dziesięciobajtową tablicę Zmtablicowa oraz
ośmiobajtową (cztery dwubajtowe słowa)
zmienną Tabliczka. Oczywiście można
umieszczać te zmienne także w pamięci 
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sytuacja – rozpoczęcie pracy programu od począt-
ku, zerowanie rejestrów i konfiguracja. Problemy
mogą wystąpić, jeśli po nadmiernym obniżeniu
napięcia poniżej granicy 2,7V nie nastąpi reset,
tylko procesor nadal będzie pracował, niejako
kontynuując wcześniejszą sesję. Jeszcze raz pod-
kreślam, że w różnych egzemplarzach procesora
takie okresowe spadki napięcia mogą spowodo-
wać nieco inne błędne reakcje, których nie sposób
przewidzieć. Jeżeli istnieje obawa, że przypadko-
wa zmiana zawartości pamięci RAM lub EE-
PROM spowodowana okresowym obniżeniem na-
pięcia może zakłócić pracę programu lub zaowo-
cuje błędnymi wynikami, należy starannie rozwa-

żyć opisane niebezpieczeństwo i podjąć kroki za-
radcze. Mamy na przykład do dyspozycji pewien
godny uwagi sposób, o którym powinieneś wie-

dzieć. Związany jest on z wykorzystaniem wejścia
resetującego. W większości zastosowaniach pro-
cesora 90S2313 (i podobnych) całkowicie wystar-
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Przekonasz się, że odrobina znajomości an-
gielskiego nigdy nie zaszkodzi. Ja stworzy-
łem dość długi napis, a właściwie trzy teksty.
Ponieważ napis jest długi, musimy wybierać
po cztery kolejne znaki i wyświetlać je kolej-
no, niejako przesuwając napis po wyświetla-
czu.  Zwróć uwagę, że na końcu napisu są
dwa „wygaszone” znaki, reprezentowane na
końcu danych za etykietą Dluginapis przez
trzy liczby 255. Oczywiście możesz sam
„pokombinować” i stworzyć własny napis –
zachęcam.

Po chwili zastanowienia możesz jednak
dojść do wniosku, że program można znaczą-
co uprościć, bo zmienne R1...R4 są niepo-

trzebne, jeśli dane do wyświetlania będziemy
na bieżąco pobierać wprost z pamięci
FLASH.

Słusznie! Sposób z poleceniem Lookup
zastosowaliśmy niejako z rozpędu. Wcale nie
jest to jednak sposób jedyny ani najlepszy. 

W programie zwiększamy zawartość licz-
nika i odczytujemy kolejne znaki, można so-
bie realnie wyobrazić sytuację analogiczną,
jak w przypadku cyfr 0, że mamy stałą tabelę
kodów. Każdej literze przyporządkowujemy
jej numer, a potem, żeby ją odczytać, podaje-
my ten numer. Taki sposób znakomicie pasuje
do wyświetlania cyfr, mniej do wyświetlania 

Rys. 89
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EEPROM, jak też decydować o ich adre-
sach w pamięciach:
Dim Tab(5) as Eram Byte at 16
Dim Array(4) as Byte at 64

Potem można zapisywać lub odczytywać
poszczególne komórki tabeli, podając in-
deks, czyli numer komórki w zmiennej. I tu
trzeba pamiętać, iż w przypadku tablicy nu-
meracja komórek zaczyna się od 1. Pierw-
szą komórkę zapiszemy więc poleceniem
Tab(1)= Jaka1zmienna

Podkreślam to, bo w przypadku adreso-
wania pamięci jest inaczej – tam adresy za-
czynają się od zera, a nie od jedności.

Tablice w wielu sytuacjach są wyjątko-
wo wygodne, ponieważ za pomocą indeksu
można bardzo łatwo odwoływać się do po-
szczególnych jej komórek. Indeks nie musi
bowiem być podaną wprost liczbą, może
być wyrażeniem lub zmienną. Na indeksach
(numerach komórek) tablicy można wyko-
nywać operacje matematyczne, co często
genialnie ułatwia manipulacje bajtami.
Przykładowe polecenia:
Zmtablicowa(5) = 192
Index = 3
Zmtablicowa(Index) = 214
Portb = Zmtablicowa(Index+2)
spowodują wpisanie do trzeciej komórki ta-
blicy liczby 214, a potem przepiszą do portu
B zawartość piątej komórki, czyli liczby
192 – kodu wyświetlającego liczbę zero.

EEPROM
Procesor ‘2313 zawiera 128 bajtów pamięci
EEPROM, która jest zupełnie niezależna od
pamięci FLASH i RAM. Ty, wykorzystując
BASCOM, zupełnie nie musisz wgłębiać
się w ciekawe, ale miejscami dość zawiłe
szczegóły odczytu, a zwłaszcza zapisu do
tej pamięci.

Wykorzystasz przyjazne polecenia BA-
SCOM-a, które zrobią za Ciebie całą czarną
robotę.

Warto jednak pamiętać, że zapis do pa-
mięci EEPROM to stosunkowo powolny
proces, trwający według katalogu 2,5...4ms,
zależnie od napięcia zasilania (moje do-
świadczenia wskazują, że przy napięciu

czy pozostawić niepodłączoną końcówkę zerującą
- nóżkę 1. Jeśli jednak istnieje obawa błędnego
działania, warto zastosować zewnętrzny obwód
nadzorowania napięcia (tak zwany Brown-out de-
tector), który wyzeruje procesor, gdy napięcie zasi-
lania spadnie poniżej zadanej wartości minimalnej
(Rysunek ze strony 35), wzorowany na firmowej
nocie aplikacyjnej AVR180, pokazuje dwie wersje
takiego resetującego detektora napięcia: prostą
i oszczędną. Drugi układ pobiera poniżej 1µA prą-
du i nadaje się do projektów z zasilaniem bateryj-
nym. W obu układach rezystory R1, R2 decydują
o progu przełączania detektora i w miarę możliwo-
ści powinny to być rezystory stabilne, najlepiej

o tolerancji 1%.  Na schematach podano wartości
R2 dla napięć przełączania 3V i 4,5V. Generalnie
wartość R1, R2 warto tak dobrać, żeby układ za-
działał już przy spadku napięcia o 15...20% poniżej
nominalnego. Oprócz takich rozwiązań z tranzy-
storami dostępnych jest szereg scalonych układów
tego typu. Zapewniają one nie tylko reset po włą-
czeniu zasilania – procesor AVR ma wewnętrzne
obwody gwarantujące niezawodny reset, ale
przede wszystkim zabezpieczają przed skutkami
nadmiernego obniżenia napięcia zasilania. Szcze-
gółów należy szukać w ich kartach katalogowych.

Omawiany właśnie problem dotyczy wpływu
zbyt niskiego napięcia zasilania na zawartość pa-

mięci i rejestrów procesora. Jeśli chodzi o pamięć
EEPROM, a konkretnie o możliwość wpisania tam
błędnych danych, opisane właśnie układy zerujące
nie rozwiązują problemu do końca. Mianowicie je-
śli taki zewnętrzny układ zresetuje procesor pod-
czas zapisywania komórki pamięci EEPROM, mo-
że nastąpić wyzerowanie rejestru adresowego i nie-
przewidziana zmiana zarówno zapisywanej ko-
mórki, jak i komórki EEPROM o adresie 0. Nie za-
wsze jest to groźne – wszystko zależy, o jaki pro-
gram chodzi, co on realizuje i jaką rolę odgrywają
dane w EEPROM-ie, zwłaszcza w komórce 0.

W ogromnej większości przypadków nie trze-
ba martwić się o błędne wpisy do EEPROM-a.
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liter, bo musielibyśmy oddzielnie mieć tabe-
lę kodów i oddzielnie treść napisu jako num-
ry liter w tabeli. Taki sposób z tabelą kodów
byłby uzasadniony przy długich napisach i to

tylko wtedy, gdyby kody były znacznie dłuż-
sze od adresów.

Dlatego nie proponuję Ci wersji z tabelą
kodów. Niemniej spróbuj uprościć program.

Rys. 90
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Napisz samodzielnie program odczytujący
niezawierajacy zmiennych pomocniczych
R1...R4. Prosty przykład realizacji znaj-
dziesz w pliku C019b.bas. Górna część ry-
sunku 90 pokazuje kluczowy fragment pro-
gramu. Dodałem jedną zmienną pomocniczą
Licznik2. Załaduj program do procesora
i przekonaj się, że napis wyświetlany jest
nieco inaczej: wcześniej po włączeniu (rese-
cie) napis „wchodził” na wygaszony wyświe-
tlacz. Teraz od razu pojawiają się cztery
pierwsze literki. To akurat nie jest wada, za-
uważ jednak, iż na koniec cyklu na wyświe-
tlaczu pojawiają się jakieś dwa dziwne znaki.
Zastanów się sam, jaka jest przyczyna...

Czy już wiesz?
Powodem jest to, że zmienna Licznik

przyjmuje wartości 0...68, a potem przy wy-
świetlaniu kolejnych znaków do zawartości
Licznika jeszcze dodajemy liczby 1...3, czy-
li próbujemy odczytać zawartość pamięci
spod adresów wyższych, wykraczających
poza treść napisu. Sięgamy tam, gdzie już

nie ma treści napisu, tylko program lub inne
dane – stąd błędny znak na końcu cyklu. Je-
śli chcesz, możesz poprawić program we-
dług swego uznania.

Na przykład skrócenie cyklu pracy licznika 
usunie wspomniane „śmieci”, ale spowoduje
dziwny przeskok z końca napisu na początek.
Aby uzyskać sytuację zbliżoną do tej z poprze-
dniego programu, należałoby po prostu dopisać
na końcu danych jeszcze trzy „puste” pola, czy-
li trzy liczby 255, co nieco zwiększy długość
kodu. Poprzedni program (C019a.bas) miał
po kompilacji 656 bajtów, nowy (C019b.bas)

z trzema dopisanymi zna-
kami wykorzystuje
wprawdzie o trzy bajty
mniej RAM-u, ale za to
ma długość, nomen omen,
666 bajtów. Nie będziemy się wgłębiać
w szczegóły, w każdym razie chcę Ci poka-

2,7V proces ten w niektórych egzempla-
rzach trwa dłużej niż 4ms). Te kilka milise-
kund to wieczność w porównaniu z czasem
wykonania jednego typowego rozkazu,
który w naszej płytce testowej realizowany
jest w ciągu 0,00025 milisekundy. Fakt, że
zapis do pamięci EEPROM trwa stosunko-
wo długo, nie znaczy, iż w tym czasie
wstrzymane jest wykonywanie programu –
zapisem zajmują się autonomiczne obwody,
a procesor może w tym czasie realizować
program, niemniej następny cykl zapisu
(lub odczytu) może nastąpić dopiero po tych
kilku milisekundach. Odczyt z EEPROM-
a jest wielokrotnie szybszy.

W niektórych przypadkach należy uwz-
ględnić długi czas zapisu do EEPROM-a.

Uwaga 1. Ponieważ w pewnych warun-
kach (podczas wyłączania zasilania i resetu)
w pierwszej komórce pamięci EEPROM,
pierwszej, czyli o numerze 0, może pojawić
się przypadkowa zawartość, zaleca się nie
wykorzystywać tej pierwszej komórki. Dal-
sze szczegóły podane są w Technikaliach.

Uwaga 2. Liczba cykli odczytu z pamię-
ci EEPROM nie jest ograniczona, natomiast
producent gwarantuje tylko 100 000 cykli
zapisu/kasowania. Doba ma 86400 sekund.
Jeśli zapis do komórki EEPROM następo-
wałby co sekundę, gwarantowany limit wy-
czerpałby się po niecałych 28 godzinach.
Oznacza to, że pamięci EEPROM nie nale-
ży wykorzystywać do bardzo częstego zapi-
sywania, na przykład do liczników pętli,
a tylko do przechowywania danych, których
zawartość będzie zmieniana stosunkowo
rzadko. Przykładowo jeśli procesor miałby
pracować 10 lat, na rok przypadnie tylko 
10 000 cykli zapisu/kasowania, czyli mniej
więcej jeden cykl zapisu na godzinę.

Procedury zapisu i odczytu pamięci EE-
PROM na poziomie elementarnych działań
procesora mogą się wydać skomplikowane,
na szczęście BASCOM ma możliwości, ge-
nialnie ułatwiające korzystanie z pamięci
EEPROM. Przede wszystkim istnieje nie-
zmiernie pożyteczna możliwość zdefiniowa-
nia (umieszczenia) rozmaitych zmiennych
w pamięci EEPROM (ERAM), na przykład:

Potem można bezpośrednio korzystać
z nich tak samo, jak ze zwykłych zmiennych

Mikroprocesorowa Ośla łączkaM170

Niemniej warto wiedzieć o takim niebezpieczeń-
stwie. Przy odrobinie sprytu można wykorzystać
podobny monitor napięcia nie do resetowania
procesora, tylko do wprowadzania go w stan Idle
lub nawet Power down – wtedy przy dużych kon-
densatorach filtrujących można zagwarantować
programowo, że każdy cykl zapisu EEPROM-

a trwający do 4ms zostanie z powodzeniem do-
kończony przed wprowadzeniem procesora
w stan nieaktywności. Takie „chwyty” mają jed-
nak swoje wady i zalety. W odpowiedzialnych za-
stosowaniach, zamiast korzystać z EEPROM-a do
przechowywania stałych, warto te stałe „zaszyć”
w programie, czyli zapisać do pamięci FLASH,

która zupełnie nie jest wrażliwa na zmiany napię-
cia zasilania.

Sekwencyjna obsługa 
EEPROM-a
Jak już wiesz, BASCOM i procesor oferują pewne
ułatwienie, upraszczające korzystanie z pamięci
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Rys. 91

Dim ZmiennaTxt as ERAM String * 10 ’razem 11 bajtów
Dim Zmienna1 as ERAM Word ‘dwa bajty
Dim Zmienna2 as ERAM Byte ‘jeden bajt 

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
 

 
 

E
L

E
M

E
N

T
a

r
z



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

zać, że niektóre „uproszczenia” okazują się
pozorne. 

A teraz jeszcze inna wersja ze straszącymi
wielu początkujących poleceniami READ –
DATA – RESTORE. Więcej informacji
o tych pożytecznych poleceniach znajdziesz
w ELEMENTarzu. Kluczową część progra-
mu znajdziesz w dolnej części rysunku 90.

Cały program znajdziesz w pliku
C019b.bas, gdzie jednak jest on nieczynny,
bo został „zaremowany” parą globalnych
znaczników komentarza
‘(  ...  ‘)

Możesz przekopiować ten program do in-
nego pliku lub „zaremować” wcześniejszą
wersję i uruchomić „dolny” program.

A my wracamy teraz do głównego wątku
– chcemy umieścić treść napisu nie w pamię-

ci FLASH, tylko EE-
PROM. Po pierwsze,
zwolnimy tym sa-
mym część pamięci
programu, a po dru-

gie, uzyskamy możliwość zmiany napisów
w trakcie pracy procesora i programu. Mody-
fikujemy program C019a.bas i otrzymujemy
nowy C019c.bas. Przedstawiony jest on na
rysunku 91. Wcześniej treść napisu umie-
szczona była na samym końcu programu, za
etykietą Dluginapis (etykieta musi być umie-
szczona nad dyrektywą końca programu –
End). Wtedy kompilator niejako dołączył te
dane do programu i umieścił w pamięci
FLASH. Teraz treść napisu umieszczona zo-
stanie w pamięci EEPROM. Kompilator
umieści dane w oddzielnym pliku z rozsze-
rzeniem EEP, który zostanie załadowany do
EEPROM-a podczas programowania 
procesora. Dlatego umieściliśmy te dane 
na początku i dodatkowo poprzedziliśmy 
dyrektywą
$eeprom
wskazującą, że dane za etykietą zostaną
umieszczone w pamięci EEPROM, a nie
w pamięci FLASH.

Zauważ, że nie korzystamy już z rozkazu
Lookup, tylko odczytujemy literki do zmien-
nej R1, stosownie do zawartości zmiennej
Licznik, używając polecenia
Readeeprom R1 , Licznik

Zwróć uwagę, że teraz w ogóle nie korzy-
stamy z etykiety. Co ważne, wszystkie dane
za dyrektywami $eeprom i Data zostaną
umieszczone w kolejnych komórkach EE-
PROM-a, począwszy od adresu 0. Potem po-
lecenie Readeeprom będzie odczytywać
ich zawartość na podstawie adresu – numeru
komórki ze zmiennej Licznik.

Wypróbuj taki program. Działa tak samo,
jak ten z rysunku 89, a zajmuje w pamięci
FLASH 588 bajtów.

W tym przypadku treść napisów ładujemy
do EEPROM-a jednorazowo, podczas pro-
gramowania procesora. Ale przecież, jeśli
napisalibyśmy stosowny program, procesor
może potem w trakcie pracy wpisać do pa-
mięci EEPROM nową treść (inne napisy).
Otwiera to zupełnie nowe możliwości, nie-
mniej program z rysunku 91 zawsze będzie
wyświetlał 68 znaków. Zmodyfikujmy pro-
gram, żeby informacja o długości napisu też
była zawarta w pamięci EEPROM. Taką
zmodyfikowaną wersję znajdziesz na rysun-
ku 92 i w pliku C019d.

Zauważ, że mamy teraz wprawdzie trzy
oddzielne etykiety, ale to niczego nie zmienia
- trzy porcje zostaną „wrzucone” do pamięci
EEPROM bezpośrednio jedna za drugą i uzy-
skamy napis dokładnie taki, jak wcześniej.
Zwróć jednak uwagę, że licznik liczy teraz
nie w zakresie 0...68, tylko 2...70, bo na po-
czątku EEPROM-a dodane są dwa bajty.
W pierwszym, który znajdzie się w komórce
o adresie 0, możemy wpisać cokolwiek. Z tej
komórki nie będziemy korzystać. Mogliby-
śmy, ale nie chcemy, bo przy okazji chcę Ci
na wszelki wypadek zasygnalizować drobną
kwestię. Mianowicie jeśli podczas cyklu zapi-
su do dowolnej komórki EEPROM-a nastąpi
reset procesora, może nastąpić błędne wpisa-
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w pamięci RAM (byle nie za często z uwagi
na ograniczenie 100 000 cykli zapisu). Co
ważne, mogą to być zmienne różnego typu,
nie tylko bajtowe, ale też wielobajtowe, np.
typu Word, String, a także tak zwane zmien-
ne tablicowe (array). Nie mogą to jednak
być zmienne bitowe, bo nie ma możliwości
odczytu czy zapisu pojedynczych bitów pa-
mięci EEPROM. Przy okazji przypominam,
iż zmienna tekstowa, czyli typu String o po-
jemności 10 znaków (bajtów), zajmie 11
bajtów pamięci. Przypominam też, że to
kompilator zadecyduje, w jakich komór-
kach umieścić te zmienne. Jeśli z jakichś
powodów chcesz świadomie korzystać z po-
zostałej części pamięci EEPROM, możesz
sam zdecydować, gdzie umieścić takie
zmienne, na przykład:

Po takiej deklaracji program i procesor
poradzą sobie same przy zapisie i odczycie
także wielobajtowych zmiennych, a Ty mo-
żesz swobodnie korzystać z pozostałej pa-
mięci EEPROM. Mając tak zadeklarowane
zmienne w pamięci EEPROM, możesz po-
tem łatwo kopiować do nich zawartość zwy-
kłych zmiennych. Czasem warto mieć nieja-
ko zdublowane zmienne – jedną „zwykłą”
w pamięci RAM i odpowiadającą jej nieu-
lotną w pamięci EEPROM. Wtedy normal-
ne operacje wykonywane są na „zwykłej”
zmiennej, natomiast nieulotna zmienna „era-
mowa” jest co jakiś czas zapisywana i od-
czytywana i służy tylko do przechowywania
zawartości na czas zaniku napięcia zasila-
nia. W takim przypadku wygodnie jest sto-
sować podobne nazwy, różniące się jedną li-
terą np. pierwszą lub ostatnią. Oto przykład:

Polecam Ci ten bardzo prosty i przejrzysty
sposób ze zmiennymi w pamięci EEPROM.

‘ Uwaga! Komórki nr 0 nie wykorzystujemy!
Dim ZmiennaTxt as ERAM String * 10 at 1  ‘komórki 1...11
Dim Zmienna1 as ERAM Word at 12           ‘komórki 12, 13
Dim Zmienna2 as ERAM Byte at 14  ‘jeden bajt – komórka 14
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EEPROM. Mianowicie jeśli zaczynasz odczyty-
wać lub zapisywać dane, musisz w programie po-
dać adres w postaci liczby lub etykiety. Ale jeśli
chcesz kontynuować ten proces, możesz spokojnie
pominąć adres – procesor automatycznie przejdzie
do komórek pamięci o kolejnych rosnących adre-
sach, na przykład:
READEEPROM Jednostki , 40
READEEPROM Dziesiatki 
READEEPROM Setki
READEEPROM Tysiace

odczyta do czterech zmiennych w pamięci
RAM wcześniej zapisane dane z komórek pamię-
ci EEPROM o numerach 40...43. W zasadzie to
samo dotyczy zapisu za pomocą polecenia WRI-
TEEEPROM, jednak z pliku pomocy BASCOM-
a nie wynika niezbicie, że w BASCOM-owym po-
leceniu WRITEEEPROM zawarte są odpowiednie
procedury, gwarantujące poprawną pracę progra-
mu i zapis tym sposobem kolejnych komórek.

Trzeba pamiętać, że według katalogu procedura
zapisu każdej komórki pamięci EEPROM przy na-
pięciu zasilania 5V trwa typowo 2,5ms, przy
2,7V – 4ms. Ponieważ są to wartości typowe, a nie
gwarantowane, warto dodać pewien zapas. Warto
też zwrócić uwagę, że w oryginalnym pliku pomo-
cy BASCOM-a pod hasłami READEEPROM
i WRITEEEPROM znajduje się następująca lako-
niczna uwaga:

Autor nie stawia kropki nad i, natomiast omija
problem, wprowadzając opóźnienie przez wypro-
wadzenie na wyświetlacz LCD pytania i koniecz-
ność ręcznego potwierdzenia gotowości przez na-
ciśnięcie klawisza – póki co, nie dotyczy to naszej
płytki testowej, niemniej budzi niepokój. Sformu-
łowanie but since the programming can interfere
we add a stop here może wskazywać, że przynaj-
mniej w darmowej wersji demo 1.11.6.8 problem
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nie danych zarówno do tej komórki, jak i ko-
mórki o numerze 0. W naszym programie
procesor nie wpisuje nic do EEPROM-a, ale
mając na względzie ewentualne przyszłe apli-
kacje, na wszelki wypadek nie korzystamy
z komórki o adresie 0. Długość napisu zawar-
ta jest więc w drugiej komórce (czyli o adre-
sie 1). Ściślej biorąc, w komórce o adresie 1
zawarta jest liczba o jeden większa niż adres
ostatniej literki napisu (ponieważ jednak nu-
meracja komórek pamięci zaczyna się od ze-
ra, jest to długość napisu, wraz z dwoma
wstępnymi bajtami).

W programie z rysunku 92 aktualną dłu-
gość napisu odczytujemy co 4ms. Można też
rozkaz
Readeeprom Dlugosc , 1
odczytujący długość napisu z komórki o nu-
merze 1 umieścić wcześniej i odczytać go
tylko raz, po włączeniu procesora, po resecie.

Jeśli chcesz, możesz też wykorzystać stary
sposób, znany z programu BASCOM 8051,
i wpisać dane (bajt) ze zmiennej Zmienna
umieszczonej oczywiście w pamięci RAM
do komórki pamięci EEPROM o numerze
Numer za pomocą rozkazu WRITEEE-
PROM (nie zapominając o trzech literkach
e), na przykład:

Writeeeprom Zmienna , Adres
gdzie Adres może być wprost liczbą albo
nazwą zmiennej, w której jest liczba
z przedziału 0...127. Przykładowo polecenie
Writeeeprom Zmienna , 6
spowoduje wpisanie zawartości Zmiennej
do komórki pamięci EEPROM o numerze 6.
Natomiast polecenie
Writeeeprom Zmienna3 , Numerek
spowoduje zapisanie zawartości zmiennej
Zmienna3 pod adres zawarty w zmiennej
Numerek.

Tak samo działa polecenie odczytu:
ReadEeprom Zmienna , Adres

W zmiennej Zmienna w pamięci RAM
uzyskasz zawartość komórki pamięci EE-
PROM o numerze Adres. Zamiast zmiennej
zawierającej adres możesz też wprost podać
numer komórki, czyli liczbę z zakresu 0...127.

Warto wiedzieć, że jeśli mamy odczy-
tać zawartość kolejnych komórek pamięci
EEPROM, w kolejnych instrukcjach READ-
EEPROM nie musisz podawać adresu. Wy-
starczy podać adres pierwszej komórki
(liczbę lub etykietę), potem będą one odczy-
tywane według wzrastających numerów. Na
przykład program:
READEEPROM Zmienna1, 16
READEEPROM Zmienna2

Mikroprocesorowa Ośla łączkaM174

nie został do końca rozwiązany. W poszczegól-
nych wersjach BASCOM AVR może być inaczej
– wszystko zależy, jak kompilator „rozwinie”
i przetłumaczy na kod maszynowy polecenie
WRITE-EEPROM. Sam procesor ma bowiem me-
chanizm pozwalający precyzyjnie kontrolować za-
pis do komórek EEPROM. A w ogóle interesująca
jest procedura dostępu do tej pamięci. Mianowicie
można stwierdzić, że procesor nie „widzi” bezpo-
średnio pamięci EEPROM, tylko „zagląda do niej
przez małe okienko”. 

Tym małym okienkiem jest rejestr I/O o na-
zwie EEDR (EEPROM Data Register). Przez to
okienko widać tylko jedną komórkę pamięci EE-
PROM. Można do tej komórki wpisać zawartość
rejestru EEDR, można jej zawartość odczytać.
Kolejny rejestr I/O, zwany EEAR (EEPROM Ad-
ress Register), wskazuje, która to komórka jest za-

pisywana lub odczytywana –
wykorzystanych jest siedem
bitów tego rejestru. Z zapisem
i odczytem zaadresowanej ko-
mórki pamięci EEPROM zwią-
zane są też trzy dodatkowe bity
w rejestrze EECR (EEPROM
Control Register). Programu-
jąc w BASCOM-ie wcale nie
trzeba znać tych szczegółów
ani rozumieć sposobu działania
procesora. Niemniej warto
przyjrzeć się sprawie bliżej, jak
to przebiega na poziomie pro-
cesora i asemblera. W powyżej
omawianym kontekście naj-
ważniejsze znaczenie mają bity
rejestru EECR - rysunek obok

Rys. 92

Dim Godziny as Byte, Minuty as Byte ‘zwykłe zmienne w pamięci RAM
Dim Egodziny as ERAM Byte, Eminuty as ERAM Byte ‘zmienne w pamięci EEPROM
...
Egodziny = Godziny ‘ kopiuje zawartość z RAM-u do pamięci EEPROM
Eminuty = Minuty
...              ‘ później, na przykład po wyłączeniu zasilania przywraca
Godziny = Egodziny    ‘ zawartość zmiennych w pamięci RAM
Minuty = Eminuty      ‘ kopiując zawartość z pamięci EEPROM
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Jeśli chcesz, zmodyfikuj program samo-
dzielnie. Poznałeś już kilka sposobów opero-
wania danymi z pamięci FLASH i EEPROM.
A co powiesz na zaskakująco prosty program
pokazany na rysunku 93?

Program ten znajdziesz też w pliku
C019e.bas. Możesz go załadować do proce-
sora i sprawdzić, że działanie jest praktycz-
nie takie samo, jak poprzednich wersji.

I oto doszliśmy do kolejnej bardzo ważnej
sprawy. A właściwie dwóch spraw. Wcześniej
pamięć EEPROM zastąpiła pamięć programu
FLASH w roli magazynu tekstów. Teraz pamięć
EEPROM jakby zastępuje pamieć RAM, bo
umieściliśmy w niej... zmienną. Wykorzystuje-
my tu tak zwaną zmienną tablicową (array).
Otóż w BASCOM-ie możesz w prosty sposób
zadeklarować dowolną zmienną w pamięci 
EEPROM dodając słowo Eram. Oto przykłady:

W ostatnim programie zadeklarowaliśmy
w pamięci EEPROM zmienną tablicową, in-
aczej tablicę, przy czym N to liczba komórek
tej tablicy. Wcześniej nie wspominałem
o zmiennych tablicowych, ale nie pomyśl, że
związane są one jakoś z pamięcią EEPROM.
Oczywiście można zadeklarować „zwykłą”
tablicę w pamięci RAM i odczytywać ją
w identyczny sposób. Nasza „eramowa”
zmienna jest tu zdecydowanie wygodniejsza
od podobnej zwykłej zmiennej „ramowej”,
bo od razu zawiera potrzebne dane.

Generalnie tablica jest w wielu wypad-
kach wyjątkowo wygodną zmienną, ponie-
waż za pomocą indeksu można bardzo łatwo
odwoływać się do poszczególnych jej ko-

mórek. Na indeksach (numerach komórek) ta-
blicy można wykonywać operacje matema-
tyczne, co często genialnie ułatwia manipulacje
bajtami. Co ważne, w przypadku tablicy nume-
racja komórek zaczyna się od 1, a nie od 0, jak
w przypadku pamięci procesora.

A ujmując rzecz szerzej, umieszczenie
zmiennych w pamięci EEPROM to rewela-

cyjnie prosty sposób na
uzyskanie nieulotnych
zmiennych. Ale trzeba pamiętać
o ograniczeniach. Po pierwsze, kom-
pilator potraktuje tak zadeklarowane
zmienne w najprostszy sposób –

umieści je w kolejnych komórkach pa-
mięci EEPROM, poczynając od adresu
0. Często nie jest to pożądane lub wręcz nie-
dopuszczalne. Dlatego właśnie przy deklara-
cji zmiennych w EEPROM-ie z reguły ko-
rzystamy z możliwości określenia adresu
zmiennej.  Na przykład polecenie

umieści tę dwubajtową zmienną w komór-
kach o adresach 14 i 15, polecenie zapisze

zmienną tekstową o długości 5 bajtów w sze-
ściu(!) komórkach począwszy od adresu 16
(dodatkowa, szósta komórka zawsze potrzeb-
na jest przy zmiennych typu String jako
znacznik końca). Kolejną zmienną należy
więc umieścić w komórce 22:

A oto drugie ograniczenie: na zawartości
„zwykłych” zmiennych, umieszczonych
w pamięci RAM, możesz wprost przeprowa-
dzać operacje arytmetyczne, np.

czy choćby
Incr Zwyklazmienna

Inaczej jest ze zmiennymi w pamięci 
EEPROM. Aby przeprowadzić na nich ope-
racje, trzeba je przepisać do zwykłej zmien-

nej, przeprowadzić te operację
i wynik zapisać do EEPROM-a.

Oto przykład zwiększania zawartości zmien-
nej Eramzmienna za pomocą zwykłej zmien-

nej o nazwie Pomoc:
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READEEPROM Zmienna3
READEEPROM Zmienna4
READEEPROM Zmienna5
odczyta kolejno komórki pamięci EEPROM
o numerach 16...20 i umieści je w odpowie-
dnich zmiennych. Istnieją też inne, bardziej
zaawansowane sposoby korzystania z pa-
mięci EEPROM z wykorzystaniem etykiet.
Na razie nie będziemy z nich korzystać -
nieco więcej informacji znajdziesz w Tech-
nikaliach, a przede wszystkim w pliku po-
mocy BASCOM-a.

pokazuje fragment karty katalogowej z opisem re-
jestru. Bit EERE (EEPROM Read Enable –
EECR.0) związany jest z procesem odczytu. Tu
sprawa jest prosta: najpierw trzeba oczywiście za-
pisać w rejestrze EEAR adres komórki, której za-
wartość ma być odczytana, a potem programowo
ustawić bit EERE. Za moment procesor odczyta
komórkę pamięci, umieści zawartość w rejestrze
EEDR i sam automatycznie skasuje bit EERE.

Skasowanie bitu EERE jest znakiem, że w rejestrze
EEDR znajdują się odczytane dane. Proces odczy-
tu jest szybki, a dodatkowo po ustawieniu bitu EE-
RE procesor zostaje zatrzymany na cztery cykle
zegara kwarcowego. W tym czasie, przed wykona-

niem następnego rozkazu programu, na pewno da-
ne zostaną odczytane prawidłowo, więc nie ma
żadnej potrzeby sprawdzania stanu bitu EERE.

Inaczej jest przy zapisie, bo ten proces trwa
nieporównanie dłużej.  Ponadto aby zapobiec
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Rys. 93

Dim Dowolnazmienna as Eram Byte
Dim Dwubajtowa as Eram Word
Dim Ztekstowa as Eram String * 10
Dim CzterobitowyLong as Eram Long
Dim ZmTablicowa(N) as Eram Byte

Dim Drugazmienna as Eram Word at 14

Dim Napisik As Eram String * 5 at 16

Dim Trzeciazmienna as Eram Word at 22

Zwyklazmienna = Zwyklazmienna + 4

E
L

E
M

E
N

T
a

r
z

Pomoc = Eramzmienna ‘przepisujemy z EEPROM-a do RAM-u
Incr Pomoc          ‘przeprowadzamy operację
Eramzmienna = Pomoc ‘z powrotem do pamięci EEPROM
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Trzeba też pamiętać, że zapis do 
EEPROM-a trwa bardzo długo, jak na mikro-
procesor – do 4ms, czyli tysiące cykli zega-
rowych.

Trzecim ważnym ograniczeniem jest to,
że w pamięci EEPROM można przeprowa-
dzić do 100 000 cykli zapisu (liczba cykli od-
czytu jest nieograniczona). Zmiennych
„Eram” nie można więc intensywnie wyko-
rzystywać np. w charakterze liczników pętli.
Warto zapamiętać, że jeśli urządzenie ma słu-
żyć nieprzerwanie przez 10 lat, to dziennie
można dokonać co najwyżej 27 cykli zapisu.

Idźmy dalej. Wcześniej realizowaliśmy
przesuwający się długi napis, teraz chcemy
wyświetlić długi napis inaczej – nie przesu-
wając go, tylko wyświetlając kolejne słowa.
W prostym przykładzie z rysunku 94
(C019f.bas) chcę Ci pokazać, że przy odczy-
cie za pomocą polecenia Readeeprom można
wykorzystać etykiety, z których wcześniej
nie korzystaliśmy. Zwróć uwagę, że odczytu-
jemy kolejne cztery komórki pamięci poda-
jąc etykietę tylko raz. Po resecie zmienne
W0...W3 są wyzerowane, dlatego najpierw
zaświecone są wszystkie segmenty wyświe-
tlaczy. Później naciskanie przycisków 
pozwala wybrać jeden z dwóch napisów
(LOGO, colt).

Z kolei w następnym programie pokaza-
nym na rysunku 95 (C019g.bas) znów ko-
rzystamy z licznika, a nie z etykiet i wyświe-
tlamy długi napis w czteroliterowych 
porcjach.

Dwa ostatnie rozwiązania mogą Ci się
wydać dziwne. I słusznie! W przyszłości bę-
dziemy wyświetlać tekst wykorzystując
zmienne tekstowe (String) i etykiety. Teraz
nie będziemy się w to wgłębiać, bo z napisa-
mi będziemy się poważniej bawić, gdy po-
znasz wyświetlacz LCD - dopiero tam będzie
to miało prawdziwy sens. Teraz bowiem cho-
dzi głównie o poznanie pamięci EEPROM,
a nie o napisy. 

Wykorzystajmy teraz zdobytą wiedzę
w sposób jak najbardziej praktyczny. Zbu-
dujmy nieulotny licznik dwukierunkowy zli-
czający w zakresie 0...99, sterowany zmody-
fikowanymi „inteligentnymi przyciskami”,
którego zawartość pokazywana będzie na
wyświetlaczu. Co ważne, licznik ma być
dwójkowy, a my mamy zaprezentować jego
zawartość w postaci dziesiętnej za pomocą
polecenia Makebcd.

Aby zapewnić trwałość danych, zadeklaru-
jemy zmienną Licznik w pamięci EEPROM.
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Rys. 94

Rys. 95

przypadkowym niepożądanym cyklom zapisu
i zasygnalizować zakończenie długiego cyklu
zapisu, wykorzystywane są dwa bity zezwolenia:
EEMWE (EEPROM Master Write Enable –
EECR.2) oraz EEWE (EEPROM Write Enable –
EECR.1). Przypadkowym cyklom zapisu zapo-
biega bit EEMWE, a informacje o końcu cyklu
daje EEWE. Cykl zapisu komórki pamięci 

EEPROM wygląda tak: najpierw w dowolnej ko-
lejności wpisane zostają dane do zapisania
(EEDR) i adres (EEAR), potem ustawiony jest
bit zezwolenia EEMWE, a dopiero potem pro-
gramowe ustawienie bitu zapisu EEWE powodu-
je rozpoczęcie cyklu zapisu. Bit EEWE jest usta-
wiony przez cały czas trwania cyklu zapisu (ty-
powo 2,5...4ms, zależnie od napięcia zasilania)

i co najważniejsze, jest automatycznie zerowany
przez procesor. Wyzerowanie bitu EEWE przez
procesor świadczy więc, że można zacząć proces
zapisu czy odczytu kolejnej komórki. To jest
istotna sprawa – cykl zapisu nie blokuje bowiem
pracy procesora i programu. Ustawienie bitu EE-
WE zatrzymuje wprawdzie pracę procesora, 
ale tylko na dwa takty zegara kwarcowego, 
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Do wyświetlania cyfr zamiast wcześniejsze-
go Lookup i danych w pamięci programu,
wykorzystujemy polecenie Readeeprom
i pierwsze 10 komórek pamięci EEPROM,
jak we wcześniejszym programie C019c.bas.
Uporządkowałem i skróciłem „inteligentny”
program obsługi przycisków znany Ci z po-
przednich ćwiczeń. Realizację takiego liczni-
ka znajdziesz na rysunku 96 i w pliku
C019h.bas. Zauważ, że do EEPROM-a wpi-
sujemy teraz nie dziesięć, ale 11 komórek -
pierwsze dziesięć to kody cyfr 0...9, ostatnia
to wstępna zawartość zmiennej Licznik
(liczba 124). Zmienną licznik deklarujemy
w EEPROM-ie podając adres
Dim Licznik As Eram Byte At 10

Komórka o adresie 10 jest właśnie jede-
nastą komórką (bo zaczynamy liczyć od ze-
ra, a nie od jedynki). Gdybyśmy nie zade-
klarowali adresu zmiennej, kompilator
umieściłby zmienną licznik w pierwszej
komórce (numer 0), a tam przecież ma być
kod wyświetlający liczbę zero na wyświe-
tlaczu.

Śmiało wykorzystuj podany właśnie pro-
sty sposób  wstępnego wpisywania zawarto-
ści zmiennej w EEPROM-ie, nie zapomina-
jąc o prawidłowym określeniu adresu
zmiennej.

A teraz sprawdź działanie programu.
Wszystko wygląda prawidłowo i pracuje
prawidłowo. Niemniej wadą jest to, że pod-
czas naciskania przycisku następuje wielo-
krotny zapis do pamięci EEPROM, co jak
już wiesz, na pewno nie jest korzystne
z uwagi na ograniczoną liczbę cykli zapisu.
Zmieńmy więc program, żeby zapisywać
zmienną Licznik w pamięci EEPROM nie
wielokrotnie, tylko jednorazowo, po zwol-
nieniu przycisku. Rysunek 97 pokazuje klu-
czowe fragmenty tak zmodyfikowanego pro-
gramu (C019i.bas).

Na początku programu na wszelki wypa-
dek (teoretyczna możliwość skasowania za-
wartości podczas resetu) wpisujemy do ko-
mórki 0 pamięci EEPROM liczbę 192, która
powoduje wyświetlenie zera na wyświetla-
czu. Masz tu przykład wykorzystania polece-
nia Writeeeprom, którego składnia jest taka
jak polecenia Readeeprom, a praktyczna róż-
nica polega na tym, że zapis do pamięci trwa
nieporównanie dłużej niż odczyt. Potrzebna
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Rys. 96

Rys. 97

tak że następny rozkaz z pamięci FLASH zostanie
wykonany ze znikomym opóźnieniem (w naszym
przypadku 0,5µs), co nie ma praktycznego znacze-
nia. W czasie kilku milisekund cyklu zapisu do
EEPROM-a może być realizowany program po-
bierany z pamięci FLASH, ale nie powinny być
dokonane żadne inne operacje na pamięci EE-
PROM póki nie skończy się cykl zapisu. Jeśli bo-
wiem na przykład zawartość rejestrów EEAR lub
EEDR zostałaby zmieniona przed zakończeniem
cyklu zapisu, na przykład przez nieprzemyślane

polecenia odczytu tej pamięci, uzyskane wyniki
będą nieprzewidywalne.

Warto też omówić sprawę niepożądanych
zmian stanu pamięci przez przypadkowe usta-
wienie bitu EEWE. Aby im zapobiec, wymagane
jest wcześniejsze ustawienie bitu zezwalającego
EEMWE. Co ważne, po pierwsze, jednoczesne
ustawienie obu tych bitów nie rozpocznie cyklu
zapisu (bit EEWE musi być wyzerowany przy
ustawieniu EEMWE), po drugie, bit EEMWE
jest samoczynnie zerowany po czterech taktach

zegara kwarcowego. Oznacza to, że jeśli po usta-
wieniu bitu EEMWE w ciągu tych czterech tak-
tów zegara  nie nastąpi ustawienie bitu EEWE,
zapis nie zostanie przeprowadzony. Takie roz-
wiązanie ma też skutki uboczne. Jeśli w trakcie
normalnej realizacji programu tuż po ustawieniu
bitu EEMWE zgłoszone i obsłużone zostanie ja-
kiekolwiek przerwanie, zapis nie zostanie doko-
nany ze względu na to, że bit EEMWE zostanie
automatycznie wyzerowany po czterech taktach
zegara. Nawet jeśli podczas dostępu do pamięci

T
E

C
H

N
I

K
A

L
I

A



49E l e k t ron i k a  d l a  Wszys t k i ch

jest też dodatkowa zwykła zmienna Zero, po-
nieważ polecenie Writeeeprom nie może
wpisać wprost liczby, dlatego zamiast:
Writeeeprom 192 , 0
musimy napisać:
Zero = 192
Writeeeprom Zero , 0

Pomocniczy bit Wpis jest ustawiany po
wykryciu naciśnięcia któregokolwiek z przy-
cisków. A dopiero zwolnienie przycisku po-
woduje skasowanie tego bitu i zapis do
zmiennej Licznik. Zwróć też uwagę, że obe-
cność polecenia
A = Makebcd(pomoc)
powoduje pokazanie na wyświetlaczu aktual-
nej zawartości zmiennej Pomoc, a nie jak
wcześniej, „epromowej” zmiennej Licznik.

Czy już widzisz, dlaczego tak być powin-
no?

Bowiem tylko wtedy podczas naciskania
przycisku liczba na wyświetlaczu zmienia się
stosownie do aktualnej zawartości zmiennej
Pomoc – bez tego podczas naciskania przyci-
sków wyświetlana byłaby niezmienna „sta-
ra” zawartość zmiennej Licznik, która ulega
modyfikacji dopiero po zwolnieniu przyci-
sku. Obrazowanie zawartości zmiennej po-
mocniczej Pomoc nie jest żadną wadą –
w praktyce chodzi o to, żeby procesor pamię-
tał ostatnią wartość także po wyłączeniu za-
silania i przedstawione rozwiązanie realizuje
to z powodzeniem.

Świetnie! Mamy oto znakomity licznik
z pamięcią. Do pełni szczęścia brakuje nam
możliwości zliczania w zakresie 0...255,
a nie 0...99. Problemem nie jest przy tym sa-
mo zliczanie, bo wystarczy zamienić linię
If Pomoc = 100 Then Pomoc = 99 
na 
If Pomoc = 0 Then Pomoc = 255 

Gorzej z wyświetleniem wyniku. Liczba
większa od 99 nie da się jednym poleceniem
zamienić na postać dziesiętną. Potrzebna jest
też nowa zmienna Setki. Zawartość tej
zmiennej określamy w prostym programie,
wykorzystując porównywanie wyniku
i odejmowanie liczby 100. Na rysunku 98
znajdziesz kluczową część zmodyfikowane-

go programu, a całość jest w pliku
C019j.bas. Zwróć uwagę, jak zrealizowałem
wygaszanie zera na wyświetlaczu setek, by
zamiast np. 072 wyświetlić 72 – gdy liczba
jest mniejsza od 100, do zmiennej setki wpi-
suję nie 0, tylko liczbę 10. Potem spowodu-
je to przepisanie do portu B kodu z komórki
EEPROM o numerze 10. Jest tam liczba
255, która spowoduje wygaszenie wszyst-
kich segmentów. W związku z tym zmienna
Licznik jest teraz umieszczona w komórce
o adresie 11.

Po analizie programu zapewne się domy-
ślasz, że oto tworzymy bardzo pożyteczny
program do współpracy z ośmiobitowym
przetwornikiem PCF8591, który mamy „na
pokładzie” naszej płytki testowej. W istocie,
jesteśmy niedaleko od programowanego za-

silacza. Ponieważ docelowo mógłby to być
zasilacz o napięciu 0...25,0V, w programie
z rysunku 98 nie wygaszam zera na miejscu
dziesiątek i włączyłem kropkę za drugim
wyświetlaczem. Mając taki program, jeste-
śmy o krok od prostego cyfrowo sterowane-
go zasilacza z pamięcią ostatniej wartości,
wykorzystującego 8-bitowy przetwornik
D/A z kostki PCF8591. Zanim zrealizujemy
taki zasilacz, musimy poznać obsługę szyny
I2C, która łączy procesor i przetwornik
PCF8591. Zajmiemy się tym w następnym
ćwiczeniu.

Piotr Górecki
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Rys. 98

EEPROM, ale w niekrytycznym momencie zosta-
nie zgłoszone i obsłużone inne przerwanie, też
modyfikujące zawartość pamięci EEPROM, może
pojawić się błąd – tym razem przyczyną będzie
zmiana zawartości rejestrów EEDR lub EEAR do-
konana przez procedurę przerwania. Gdyby za-
chodziła taka obawa, na czas korzystania z pamię-
ci EEPROM należałoby zablokować system prze-
rwań, zerując bit globalnego zezwolenia SREG.7.
Programista pracujący w asemblerze powinien do-
brze rozumieć problem i starannie przeanalizować
wszelkie możliwości i ich skutki. Mając taką wie-
dzę, może uzyskać pełną kontrolę nad programem
i procesorem. W przypadku BASCOMA (i innych
kompilatorów) mamy gotowe, bardzo pożyteczne
możliwości korzystania ze zmiennych w pamięci

EEPROM oraz polecenia WRITEEEPROM i RE-
ADEEPROM zawierające potrzebne mechanizmy
ochronne, ale nie wiadomo do końca, jak zostaną
one zamienione na elementarne rozkazy kodu ma-
szynowego i jak zareagują na różne nietypowe
przypadki. Oczywiście można drogą eksperymen-
tu sprawdzić szczegóły, niemniej należy liczyć się
z możliwością, że poszczególne wersje BA-
SCOM-a mogą zachowywać się nieco inaczej. Po-
wyższa uwaga dotyczy nie tylko poleceń związa-
nych z EEPROM-em, ale też innych – właśnie ta-
kimi szczegółami mogą różnić się poszczególne
wersje kompilatorów.

Może takie rozważania napełniają Cię przera-
żeniem. Zupełnie niepotrzebnie. W ogromnej
większości przypadków wystarczą opisane zmien-

ne w pamięci EEPROM oraz polecenia WRITEE-
EPROM i READEEPROM, które mają wbudowa-
ne zabezpieczenia. Omawiam to zagadnienie
szczegółowo tylko dlatego, żeby Ci pokazać temat
z szerszej perspektywy i ewentualnie przygotować
do programowania w asemblerze, które choć jest
trudniejsze, ma istotne zalety.

Na naszej stronie internetowej, oprócz plików
ćwiczeń, znajdziesz też plik C019t.bas, zawierają-
cy przykład programu pozwalającego sprawdzić,
ile czasu trwa zapisywanie bajtu w pamięci EE-
PROM. Pomiar polega na sprawdzaniu stanu bitu
EEWE, który jest ustawiany na czas zapisu bajtu.

Piotr Górecki
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