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Treść zadania: 
Napisać program sterujący pracą wycieraczek w samochodzie. Sterownik będzie wyposażony we włącznik, przycisk oraz 

wyjście sterujące silnikiem. W warunkach laboratoryjnych program ma być napisany w języku assemblera na zestaw 

uruchomieniowy Easy8051. Wyłącznik jest tożsamy z włączeniem układu (lub resetem), przycisk jest fizycznym przyciskiem 

na płytce uruchomieniowej, zaś praca silnika sygnalizowana ma być przez diodę. Dokładne przyporządkowanie do 

konkretnych bitów nie jest istotne.  

Sposób działania: po włączeniu wycieraczki mają przetrzeć raz szybę. Jeśli kierowca stwierdzi, że szybę trzeba przetrzeć 

ponownie naciska przycisk, szyba jest przecierana, czas ten jest zapamiętywany i potem cykl powtarza się już 

automatycznie. W przypadku naciśnięcia przycisku w czasie trwania cyklu, cykl ma ulec skróceniu w analogiczny sposób. 

Wydłużania cyklu nie przewiduje się. Ponieważ wycieraczki w samochodzie mają mechanizm samopodtrzymywania i 

zatrzymywania się w ściśle określonej pozycji, aby dokonać jednego przetarcia wystarczy wysterować silnik na czas 

wystarczający do zadziałania silnika i nie dłuższy niż przetarcie szyb. W warunkach laboratorium, będzie to reprezentowane 

przez diodę, która ma zapalić się w widoczny sposób na czas nie dłuższy niż 2 sekundy. Do wykonania zadania, należy użyć 

przerwań, w programie głównym może znaleźć się wyłącznie inicjalizacja. 

 

Koncepcja rozwiązania problemu: 
Pierwsza próba wydawało się oczywistego odliczania czasu za bezpośrednio za pomocą układu czasowo-licznikowego 

(wpisywanie modyfikowanych wartości początkowych) zakończyła się niepowodzeniem. Okazało się, że układy czasowo- 

licznikowe mają zbyt małą pojemność w stosunku częstotliwości sygnału zegarowego, a co za tym idzie za ich pomocą 

można generować czasy jedynie poniżej sekundy. 

Ostatecznie zdecydowano się na następujące rozwiązanie: 

- układ czasowy generuje podstawę czasu o okresie 0,1s 

- w procedurze obsługi przerwania zliczane są te kwanty czasu (licznik programowy) 

- jeżeli zostanie naciśnięty przycisk stan licznika programowego jest zapamiętany a sam licznik jednocześnie kasowany. 

- jeśli stan licznika programowego jest równy zapamiętanemu stanowi uruchamiany jest silnik, a licznik jest kasowany. 

 

Rozwiązanie(kod programu): 
 

;P2.7 - wyj ście - silnik - aktywne poziomem niskim 

;p2.0, P3.0 - wyj ście - wykorzystywane wył ącznie w celach uruchomieniowych - diody testoweP 

;INT0 (P3.2) - wej ście - przycisk NO zwieraj ący do masy 

 org 0 

 sjmp start  ;kod wykonywany po wł ączeniu/resecie 

 org 03h 

 ajmp int_przycisk ;skok do procedury obsługi przer wania zewn ętrznego 

 org 0bh 

 ajmp int_licznik ;skok do procedury obsługi układu  czasowo licznikowego 

 

start:     

   ;inicjalizacja rejestrów i zmiennych 

 setb IE.7  ;ogólne zezwolenie na przerwania 

 setb IE.1  ;wł ączenie przerwa ń od układu czasowo-licznikowego T0 

  setb IE.0  ;wł ączenie przerwa ń zewn ętrznych INT0 

 setb IT0  ;INT0 ma by ć uruchamiane zboczem opadaj ącym 

 setb TR0  ;uruchomienie T0 

 mov TMOD, #1h ;T0 pracuje w trybie 1 (16 bitowy). Taki wpis zaburza ustawienia dla nie wykorzystywane go T1 

 mov A,#0h  ;A wykorzystywany do odmierzania czasu (liczenia przerwa ń od T0) 

 mov R0,#ffh ;w R0 b ędzie warto ść co ile przerwa ń T0 nale ży uruchomi ć silnik - inicjalizacja na maksymaln ą warto ść 

 clr P2.7  ;pierwsze wł ączenie silnika - po wł ączeniu urz ądzenia 

 sjmp $  ;po inicjalizacji wszystkie operacje maj ą si ę wykonywa ć w przerwaniach - to jest "martwa" p ętla 

programu głównego 

 

int_przycisk:  ;procedura obsługi przerwania - naci śni ęto przycisk 

 clr P2.7  ;wł ączenie silnika 

 mov R0,A  ;zapami ętywana jest warto ść, przy której ma by ć uruchomiony silnik 

 mov A,#0  ;zerowanie licznika czasu 

 cpl P2.0  ;testowe - zapalenie/gaszenie diody na p 2.7 oznacza, że wykonała si ę procedura obsługi INT0 

 reti 

 

int_licznik: 

 cpl P3.0   ;testowe - miganie diody na p3.0 oznacz a że wywołuj ą si ę przerwania 

 inc a   ;zwi ększanie licznika czasu 

 cjne A,0,wył ącz_silnik ;instrukcja ma porównywa ć A i R0 jednak nie ma takiego trybu adresowania. 

    ;wykorzystano fakt, że R0 jest domy ślnie pod adresem 0. 

    ;w przypadku przeł ączania zestawu rejestrów roboczych ten mechanizm b ędzie działa ć bł ędnie. 

  



 clr P2.7  ;wł ączenie silnika i  

 mov a,#0  ;rozpocz ęcie zliczania od nowa 

 reti 

 

wył ącz_silnik: 

 setb P2.7  ;wył ączanie silnika - zarówno po wł ączeniu przyciskiem jak i po upłyni ęciu czasu 

 reti 

 
 

Testowanie rozwiązania: 
Dokonano kilkunastu prób działania – dla okresów około 15, 10, 5, 3 sekund , za każdym razem okres był dokładnie 

powtarzany (w miarę możliwości pomiarowych). Okresy te były zarówno podawane jako pierwsze po włączeniu jak również 

jako skracanie czasu. Stwierdzono poprawne działanie układu. 
 

Wnioski i uwagi końcowe: 
Ponieważ mikrokontroler 89s8253 nie ma możliwości debugowania, w celach testowych zastosowano dodatkowe dwie 

diody, pomagające identyfikować ścieżki działania programu. 

Największym problemem, jak się okazało z banalnym rozwiązaniem okazało się złe zaprogramowanie bitu IT0 (pierwotnie 
pozostawiono wartość domyślną). Wówczas przerwanie zgłaszane było niskim poziomem, zatem naciśnięcie przycisku 

generowało co najmniej kilkaset przerwań, a w praktyce silnik pracował w czasie naciskania przycisku. 

 

W skutek niedopatrzenia nie sprawdzono: 
a) maksymalnego czasu trwania okresu, 

b) rozdzielczości z jaką można ten okres definiować, 

c) zachowania układu bez naciśnięcia przycisku przez dłuższy czas. 
 

Zagadnienie b) należałoby rozpatrywać bardziej teoretycznie, gdyż jest trudno obserwowalne. Wynika z zaprogramowania 

układu czasowo-licznikowego oraz częstotliwości generatora – a tego z kolei nie zanotowano. Opierając się na szacunku 

częstotliwości migania diody P3.0 można stwierdzić, że okres ten przypadkowo był zbliżony do zakładanego, czyli 0,1 

sekundy. 

Wobec tego maksymalny czas trwania okresu to 255 * 0,1 = około 25 sekund. Ponieważ pierwotnie licznik czasu jest 

ustawiony na 255, należy przypuszczać, że po włączeniu właśnie taki okres jest generowany (zagadnienie c)) – w czasie 

zajęć nikt tego nie obserwował. 

 

W programie przez niedopatrzenie nie programowane są rejestry TL0 i TH0, co przez przypadek umożliwia poprawne 

działania układu. Jakiekolwiek wartości by to nie były, może to doprowadzić co najwyżej do błędnego odmierzenia 

pierwszej podstawy czasu, czego stwierdzenie jest możliwe wyłącznie z użyciem aparatury pomiarowej, a na działanie 

układu nie ma zauważalnego wpływu. Po pierwszym przepełnieniu licznika (FFFFh) samoczynnie przyjmuje stan 0000h, co 

jest jednoznaczne z generowaniem maksymalnego możliwego okresu. Aby program napisać formalnie poprawnie, należy 

dodać inicjalizację i w zależności od potrzeb, również przeładowywanie tych wartości w obsłudze przerwania. Dzięki temu 

poprawiając te dwie wartości, możnaby łatwo zwiększać rozdzielczość generowanego czasu kosztem maksymalnego czasu 

trwania impulsu. Jako że teraz są automatycznie przyjęte wartości są maksymalne, zmniejszanie rozdzielczości i wydłużanie 

czasu wymaga bardziej zaawansowanych zmian w programie (organizacji 2 lub więcej bajtowego licznika kwantów czasu). 

Mając jednak na uwadze cel praktyczny można przyjąć że rozwiązanie jest poprawne. 

 
 


