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WiÍkszoúÊ wspÛ³czesnych mikro-
kontrolerÛw jest wyposaøona w†co
najmniej jeden licznik-timer. Mikro-
kontrolery AVR w†wiÍkszoúci przy-
padkÛw maj¹ ich dwa. Pierwszy
jest zazwyczaj prostym timerem 8-
bitowym, natomiast drugi to 16-bi-
towy timer z†dodatkowymi funkcja-
mi: compare (porÛwnania), capture
(przechwytywania) oraz z†moøliwoú-
ci¹ generowania sygna³Ûw PWM.
W†artykule szczegÛ³owo opiszemy
na przyk³adach sposÛb uøycia time-
rÛw 0†oraz 1†wystÍpuj¹cych w†wiÍk-
szoúci mikrokontrolerÛw AVR. Nale-
øy mieÊ na uwadze, øe by mÛc
dobrze stosowaÊ†timery naleøy znaÊ
ich budowÍ w†wykorzystywanym
mikrokontrolerze oraz ich dzia³anie.
W†kaødym z†mikrokontrolerÛw AVR
funkcje timerÛw mog¹ siÍ rÛøniÊ.

Na pocz¹tek kilka s³Ûw wstÍpu.
Modu³y licznikowe w†mikrokontrole-
rach AVR mog¹ pracowaÊ w†dwÛch
podstawowych trybach: jako timer
(czasomierz) oraz jako counter (licz-
nik). Pocz¹tkuj¹cy programiúci naj-
wiÍcej problemÛw maj¹ najczÍúciej
problemy z†okreúleniem, co ile cza-
su wywo³ane bÍdzie przerwanie,
a†w†zwi¹zku z†tym jaki dok³adnie
bÍdzie odmierzony czas przy okreú-
lonych nastawach modu³Ûw liczni-
kowych. WystÍpuje tu wspÛ³zaleø-
noúÊ trzech parametrÛw:
- czÍstotliwoúci oscylatora (najczÍú-
ciej kwarcu),

- konfiguracji preskalera (timery za-
warte w†mikrokontrolerach posia-
daj¹ preskaler, dziÍki ktÛremu

moøliwe jest zmniejszenie czÍstot-
liwoúci taktuj¹cej),

- wartoúci pocz¹tkowej za³adowanej
do rejestru timera.
W†Bascomie Timer0 moøna skon-

figurowaÊ instrukcj¹ config timer0.
Sk³adnia tej instrukcji jest nastÍpu-
j¹ca:

W†trybie czasomierza:
CONFIG TIMER0 = COUNTER, EDGE =

RISING | FALLING

W†trybie licznika:
CONFIG TIMER0 = TIMER, PRESCALE = 1

| 8 | 64 | 256 | 1024

Kiedy Timer0 jest skonfigurowa-
ny do pracy w†charakterze licznika
(parametr TIMER0=COUNTER) wtedy
naleøy okreúliÊ parametr EDGE.
Okreúla on czy licznik bÍdzie
zwiÍkszany wraz z†pojawieniem siÍ
narastaj¹cego zbocza sygna³u (RI-
SING) lub opadaj¹cego (FALLING).
Gdy Timer0 jest skonfigurowany do
pracy w†charakterze czasomierza
(parametr TIMER0=TIMER) wtedy
zamiast parametru EDGE naleøy
okreúliÊ parametr PRESCALE, ktÛry
wyznacza wspÛ³czynnik podzia³u
czÍstotliwoúci sygna³u zegarowego.

Kaødy modu³ licznikowy w†mik-
rokontrolerach AVR moøe byÊ w†do-
wolnej chwili zatrzymany instrukcj¹
STOP TIMERx. Ponowne uruchomie-
nie licznika nast¹pi po wykonaniu
instrukcji START TIMERx. Kaødy
z†timerÛw moøe zg³aszaÊ przerwa-
nia. W†przypadku Timera0 przerwa-
nie jest zg³aszana jedynie po jego
przepe³nieniu. Przerwanie to moøna
wykorzystaÊ do odmierzania doúÊ

dok³adnych jednostek czasowych.
DziÍki temu moøna timery oraz ge-
nerowane przez nie przerwania wy-
korzystaÊ do budowy zegarÛw lub
innych zadaÒ, dla ktÛrych precyzyj-
ne odmierzanie czasu ma znaczenie
priorytetowe (np. multipleksowania
wyúwietlaczy np. LED czy matryco-
wych).

Aby zilustrowaÊ dzia³anie pracy
timerÛw, na rys. 1 przedstawiono
schemat prostego systemu z†do³¹czo-
nym do mikrokontrolera (do wyjúcia
PB1) diod¹ LED. CzÍúÊ przyk³adÛw
w†dalszej czÍúci tego artyku³u bÍ-
dzie powodowaÊ w³¹czanie i†wy³¹-
czanie diody LED, co odmierzony
przez timery czas.

Na list. 1 przestawiono przyk³ad
odmierzania przez Timer0 w†prze-
rwaniu 1-sekundowych odcinkÛw
czasu. Przedstawiony program po-
woduje zmianÍ stanu na wyjúciu
steruj¹cym diodÍ LED dok³adnie co
1†sekundÍ. W†tym przyk³adzie Ti-
mer0 skonfigurowano jako czaso-
mierz z†ustawionym preskalerem na
podzia³ przez 64, czyli licznik bÍ-
dzie zlicza³ impulsy o†czÍstotliwoú-
ci 8†MHz/64 = 125 kHz. Aby uzys-
kaÊ†czÍstotliwoúÊ 1†Hz naleøy pobie-
liÊ czÍstotliwoúÊ 125 kHz przez
250, nastÍpnie przez 500. Wartoúci
te umoøliwiaj¹ podzia³ czÍstotliwoú-
ci 125 kHz bez øadnych czÍúci
u³amkowych, co gwarantuje odmie-
rzenie dok³adnego czasu. Poniewaø
licznik Timer0 jest 8-bitowy (liczy
od 0†do 255), tak wiÍc by liczy³
do 250 (przerwanie by³o wywo³y-
wane co 250 odliczonych impul-
sÛw) naleøy†skrÛciÊ jego cykl, po-
przez za³adowanie do niego po kaø-
dym przepe³nieniu wartoúÊ 6. Aby
odliczyÊ 1†sekundÍ naleøy wprowa-
dziÊ dodatkow¹ zmienn¹, ktÛra bÍ-
dzie liczyÊ przerwania od przepe³-
nienia Timer0. Zliczenie 500 takich
przerwaÒ bÍdzie oznaczaÊ odliczenie
dok³adnie 1†sekundy. WartoúÊ po-
cz¹tkow¹ do timera0 moøna za³ado-
waÊ instrukcj¹:
TIMER0 = wartość

lub instrukcj¹
COUNTER0 = wartość

gdzie wartoúÊ to liczba od ktÛrej
timer zlicza ìw†gÛrÍî. Przyk³adowo
polecenie TIMER0 = 16 spowoduje
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odliczenie 256-16=240 taktÛw. Obie
sk³adnie instrukcji dzia³aj¹ podob-
nie. W†Bascom AVR wystÍpuje tak-
øe instrukcja:
LOAD TIMERX = wartość

W†tym przypadku wartoúÊ ozna-
cza liczbÍ impulsÛw jakie timer zli-
czy do przepe³nienia. Instrukcja ta
wykonuje operacjÍ matematyczn¹
(dla Timera0 jest to 256-wartoúÊ)
oraz ³aduje obliczona wartoúÊ do re-
jestru timera. Jeøeli potrzebne jest
odliczenie 240 impulsÛw to instruk-
cja ta za³aduje do timera wartoúÊ 16
(256-240). Jak widaÊ za pomoc¹ tej
instrukcji moøna bezpoúrednio podaÊ
liczbÍ impulsÛw ktÛre ma zliczyÊ
licznik. Oczywiúcie instrukcja ta wy-
stÍpuje dla wszystkich timerÛw, a†x
oznacza numer timera. Przy wiÍk-
szych wartoúciach preskalera - np.
1024 - trudno bÍdzie dobraÊ odpo-
wiedni¹ wartoúÊ pocz¹tkow¹ tak, øe-
by uzyskaÊ ìokr¹g³yî odstÍp czaso-
wy. Tak wiÍc, ustawiona wartoúÊ
podzia³u†preskalera przez 64 i†po-
cz¹tkowa wartoúÊ timera 6†spowodu-
j¹, øe przerwania bÍd¹ wywo³ywane
dok³adnie co 2†ms. Tak wiÍc zlicze-
nie 500 takich przerwaÒ da jedn¹
sekundÍ. W†programie pokazanym na
list. 1 zmienna licznik uøyta zosta³a
do zliczania przerwaÒ od przepe³nie-
nia Timera0. W†kaødym przerwaniu
od przepe³nienia Timera0 naleøy za-

³adowaÊ†do niego wartoúÊ pocz¹tko-
wa, dziÍki czemu za kaødym razem
zostanie odliczone 250 impulsÛw.
W†programie wartoúÊ pocz¹tkowa
wpisywana do rejestru Timera0 nie
zosta³a wprost za³adowana lecz do-
dana. Umoøliwia to odmierzanie do-
k³adnych czasÛw. W†przypadku za³a-
dowania w†przerwaniu wartoúci po-
cz¹tkowej do Timera0 naleøa³oby

List. 2. Przykład odmierzania czasu 1 sekundy przez Timer1
'Przykład programu odmierzającego 1 sekundowe odcinki czasu z wykorzystaniem timer1
'Timer1 będzie odmierzał dokladnie 1 sekundę 8MHz/256/31250 = 1 sekunda
'wartość 31250 wynika z 65536-34286 - czyli zostanie odliczonych 31250 impulsów
'do przerwania

$regfile = "m8def.dat" 'rejestry mikrokontrolera atmega8
$crystal = 8000000 'częstotliwość taktowania mikrokontrolera

Config Pinb.1 = Output 'linia pb1 jako wyjście
Config Timer1 = Timer, Prescale = 256 ' deklaracja timera 1 jako czasomierza

'z prescalerem 64
On Timer1 Przerwanie_co_1sek 'deklaracja przerwania od przepełnienia timera 1

'aliasy
Led Alias Portb.1 'dioda obrazuje wywołanie przerwania

Enable Interrupts
Enable Timer1

Timer1 = 34286 'wpisanie wartości 34286 do timera

Do 'pętla główna programu
Loop
End 'koniec programu

Przerwanie_co_1sek: 'podprogram przerwania od przepełnienia timer1
'wywoływanego co 1 sekunde

  Timer1 = Timer1 + 34286 'ustawienie początkowej wartości timera1 poprzez
'dodanie do niego wartości 34286 (odliczone
'zostanie dokładnie kolejne 65536-34286 = 31250
'impulsów)
'ustawienie początkowej wartości timera

  Toggle Led 'zmień na przeciwny stan wyjscia LED
Return 'powrót z przerwania

uwzglÍdniÊ czas jaki up³yn¹³ od
zg³oszenia przerwania do chwili je-
go obs³ugi, gdyø Timer0 pracuje ca-
³y czas. Wtedy, w†celu zwiÍkszenia
dok³adnoúci, do rejestru timera nale-
øa³oby za³adowaÊ wartoúÊ inn¹ niø
6. Obliczenie dok³adnej wartoúci ³a-
dowanej zmiennej moøe byÊ trudne,
a†dodanie wartoúci pocz¹tkowej za-
miast jej przypisania doskonale roz-
wi¹zuje ten problem. W†programie
z†list. 1, gdy zmienna ìlicznikî
osi¹gnie wartoúÊ 500 (odliczenie
1†sekundy) jest ona zerowana oraz
zmieniany jest na przeciwny stan
wyjúcia steruj¹cego diodÍ LED.

W†przypadku korzystaniu z†prze-
rwaÒ naleøy obowi¹zkowo w†progra-
mie odblokowaÊ przerwania global-
ne oraz przerwanie uøywane .
W†przypadku przerwania od prze-
pe³nienia Timera0 bÍdzie to in-
strukcja ENABLE TIMER0.

Bardziej rozbudowany niø Ti-
mer0, a†co za tym idzie oferuj¹cy
wiÍksz¹ liczbÍ funkcji jest Timer1,
ktÛry jest licznikiem 16-bitowym
(zlicza do 65536 impulsÛw). Ma on
takøe†dodatkowe funkcje i†zwi¹zane
z†nimi dodatkowe przerwania .
Sk³adnia instrukcji konfiguruj¹cej
Timer1 jest nastÍpuj¹ca:

W†trybie licznika:
CONFIG  TIMER1 = COUNTER, EDGE =

RISING | FALLING, NOICE CANCEL = 0

| 1 , CAPTURE EDGE = RISING |

FALLING, COMPARE A = SET | CLEAR |

TOGGLE | DISCONNECT, COMPARE B =

SET | CLEAR | TOGGLE | DISCONNECT,

CLEAR TIMER = 0 | 1

List. 1. Przykład obsługi Timera 0 do odmierzania 1−sekundowych
odcinków czasu
'Przykład programu odmierzającego 1 sekundowe odcinki czasu z wykorzystaniem timer0
'Timer0 będzie odmierzał dokładnie 1 sekundę 8MHz/64/250/500 = 1 sekunda

$regfile = "m8def.dat" 'rejestry mikrokontrolera atmega8
$crystal = 8000000 'częstotliwość taktowania mikrokontrolera

Config Pinb.1 = Output 'linia pb1 jako wyjście
Config Timer0 = Timer, Prescale = 64 'deklaracja timera jako czasomierza

'z prescalerem 64
On Timer0 Przerwanie_co_2ms 'deklaracja jaka etykieta obsługuje

'przepełnienie od timer0

Led Alias Portb.1 'alias dla wyjścia b.1

Dim Licznik As Integer 'zmienna licznikowa

Enable Interrupts 'odblokowanie globalnych przerwań
Enable Timer0 'odblokowanie przerwania od przepełnienia timer0

Timer0 = 6 'wpisanie wartości początkowej 6 do timera,
'czyli timer będzie zliczał 250 (256-6) impulsów

Licznik = 0 'wyzerowanie zmiennej licznikowej

Do 'petla główna programu
Loop
End 'koniec programu

Przerwanie_co_2ms: 'podprogram przerwania od przepełnienia timer0
wywolywanego co 2 ms
  Counter0 = Counter0 + 6 'ustawienie początkowej wartości timera0 poprzez

'dodanie do niego wartości 6 (odliczone zostanie
'dokładnie kolejne 250 impulsów)

  Incr Licznik 'zwiększenie licznika
  If Licznik = 500 Then 'jeśli zmienna licznik równa się 500 (czyli

'odliczone zostało 500*2ms=1sek), to
Toggle Led 'zmień na przeciwny stan wyjścia led
Licznik = 0 'wyzeruj zmienną licznik

  End If
Return 'powrót z przerwania
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W†trybie czasomierza:
CONFIG  TIMER1 = TIMER, PRESCALE =

1 | 8 | 64 | 256 | 1024, CAPTURE

EDGE = RISING | FALLING, COMPARE A

= SET | CLEAR | TOGGLE |

DISCONNECT, COMPARE B = SET | CLEAR

| TOGGLE | DISCONNECT, CLEAR TIMER

= 0 | 1

W†trybie generatora PWM:
CONFIG  TIMER1 = PWM, PWM = 8 | 9 |

10, COMPARE A PWM = CLEAR UP |

CLEAR DOWN | DISCONNECT, COMPARE B

PWM =  CLEAR UP | CLEAR DOWN |

DISCONNECT

Dla Timera1 moøna skonfiguro-
waÊ nastÍpuj¹ce parametry:
EDGE - ma takie samo znaczenie
jak w†przypadku Timera0.

CAPTURE EDGE - moøna okreúliÊ
czy zawartoúÊ licznika ma byÊ
przechwytywana do rejestru CAP-
TURE1 wraz z†narastaj¹cym (RI-
SING) lub opadaj¹cym zboczem
(FALLING) sygna³u pojawiaj¹cego
siÍ na koÒcÛwce ICP (lub teø na
wyjúciu komparatora analogowego).

NOICE CANCEL - Moøna okreúliÊ
czy licznik ma byÊ odporny na
drobne zak³Ûcenia sygna³u wejúcio-
wego. Wpisanie 1†w³¹cza ta opcjÍ.

CLEAR TIMER - Wpisanie ì1î w³¹-
cza funkcjÍ automatycznego kaso-
wania zawartoúci licznika jeúli
porÛwnanie zawartoúci licznika
z† re jes t rem COMPARE1A lub
COMPARE1B da³o wynik pozy-
tywny.

PRESCALE - ma takie samo znacze-
nie jak dla Timer0.

COMPAREx - okreúla tryb pracy re-
jestrÛw COMPARE1A lub COM-
PARE1B.

SET - koÒcÛwka OC1x zostanie
ustawiona w†stan wysoki.

CLEAR - koÒcÛwka OC1x zostanie
ustawiona w†stan niski.

TOGGLE - stan koÒcÛwki OC1x zo-
stanie zmieniony na przeciwny.

DISCONNECT - stan koÒcÛwki
OC1x nie bÍdzie zmieniany.

PWM - okreúla rozdzielczoúÊ gene-
ratora w†bitach. Moøliwe s¹ war-
toúci 8, 9†i†10 bitÛw.

COMPARE A†PWM, COMPARE
B†PWM - okreúla tryb pracy ge-
neratora PWM.

CLEAR DOWN w³¹cza tryb normal-
ny - im mniejsza liczba w†rejest-
rze COMPARE1x tym krÛcej trwa
stan wysoki na wyjúciu impulsÛw
PWM.

CLEAR UP w³¹cza tryb odwrÛcony
- im mniejsza liczba w†rejestrze
COMPARE1x tym krÛcej trwa stan
niski na wyjúciu impulsÛw PWM.
Podanie DISCONNECT powoduje,
øe odpowiednia koÒcÛwka -
OC1A lub OC1B - przestanie byÊ
wyjúciem impulsÛw PWM.
Jak wspomniano, timery w†mik-

rokontrolerach AVR mog¹ siÍ rÛø-
niÊ i†nie wszystkie mikrokontrolery
posiadaj¹ rejestr COMPARE1B licz-
nika TIMER1. Wykorzystanie Timer1

jako czasomierza umoøliwi bez-
poúrednie odmierzenia czasu 1†se-
kundy bez udzia³u dodatkowej
zmiennej ze wzglÍdu na jego 16 bi-
tow¹ pojemnoúÊ. Na list. 2 przed-
stawiono przyk³adowy program od-
mierzaj¹cy 1†sekundÍ z†wykorzysta-
niem Timera1.

Program ten robi to samo co
poprzedni, czyli zapala i†gasi co se-
kundÍ diodÍ LED. W†tym przyk³a-
dzie czÍstotliwoúÊ rezonatora jest
dzielona (przez preskaler) przez
256, natomiast Timer1 do wy-
wo³ania przerwania zlicza 31250
impulsÛw. Czyli przerwanie od
przepe³nienia Timera1 bÍdzie wy-
wo³ywane co 8†MHz/256/3125 =
1†czyli co 1†sekundÍ. W†tym progra-
mie dla zwiÍkszenia dok³adnoúci
odmierzanego czasu wartoúÊ pocz¹t-
kowa jest dodawana do stanu licz-
nika a†nie wpisywana bezpoúrednio.

Na koniec opisu funkcji czaso-
mierza jedna praktyczna uwaga: nie
naleøy przesadzaÊ z†czÍstotliwoúci¹
wywo³ywania przerwania, czyli na-
leøy - o†ile jest to moøliwe - ko-
rzystaÊ z†najwyøszych wspÛ³czynni-
kÛw podzia³u czÍstotliwoúci przez
preskaler. Jest to istotne, by obs³u-
ga przerwania nie zajÍ³a ca³ej mocy
obliczeniowej mikrokontrolera.
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