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Pocz¹tkowo planowa³em wyko-
nanie kolejnego wcielenia gry
w†koúci, ale po przemyúleniu
uzna³em, øe temat jest tak wyeks-
ploatowany, øe zapewne niewielu
CzytelnikÛw poúwiÍci³oby uwagÍ
takiemu opracowaniu. O†dziwo ni-
gdy nie spotka³em siÍ z†elektro-
niczn¹ wersj¹ popularnej towa-
rzyskiej gry w†kÛ³ko i†krzyøyk.
Pierwszym odruchem by³a chÍÊ
zastosowania wyúwietlacza graficz-
nego, lecz koszt wykonania takiej
zabawki by³yby nieporÛwnywal-
nie duøe w†stosunku do przydat-
noúci. Poniewaø w†grze mamy do
postawienia tylko dwa moøliwe
symbole, najprostszym rozwi¹za-
niem okaza³o siÍ uøycie matrycy
3x3 diod dwukolorowych wraz
z†zestawem przyciskÛw. Program
umoøliwia grÍ w†dwÛjkÍ oraz
z†urz¹dzeniem. Mamy do wyboru
3 poziomy trudnoúci. Gramy do
3 zwyciÍstw, remisy nie daj¹
punktÛw nikomu.
ZachÍcam wszystkich do wy-

konania tej øe gry - na pewno
uchroni nas przed stosem pokreú-
lonych kartek i†zapewni rozrywkÍ
np. na nudnych lekcjach czy
wyk³adach.

Opis dzia³ania
Uk³ad sterowania sprowadza

siÍ do nieúmiertelnego procesora
89C4051, szeúciu inwerterÛw s³u-
ø¹cych za bufory wyjúciowe oraz

Przedstawiamy ³atwy
w†wykonaniu uk³ad

elektronicznej wersji jednej
z†najpopularniejszych gier

towarzyskich: kÛ³ko i†krzyøyk.
Rekomendacje: grÍ

polecamy szczegÛlnie uczniom
i†studentom, ktÛrym pomoøe

ona zabiÊ lekcyjn¹
(wyk³adow¹) nudÍ, a†takøe

wszystkim fanom dobrej
rozrywki.

3†tranzystorÛw. Na rys. 1 poka-
zano schemat elektryczny urz¹-
dzenia. Mikrokontroler pracuje
w†typowej dla siebie aplikacji.
Kondensator C1 ³aduje siÍ po
w³¹czeniu zasilania, zapewniaj¹c
zerowanie mikrokontrolera. Do za-
silania ca³oúci s³uøy miniaturowy
stabilizator napiÍcia 78L05. Uk³ad
zosta³ przewidziany do zasilania
z†baterii 9†V.
Bliøszego omÛwienia wymaga

czÍúÊ steruj¹ca diodami LED
i†przyciskami. Matryca jest stero-
wana multipleksowo co oznacza,
øe tylko jedna kolumna LED-Ûw
jest zapalona w†danym momencie.
Jednoczeúnie podczas ìprzemiata-
niaî matrycy diod, skanowana jest
klawiatura. Procesor podaje stany
0 na bazy kolejnych tranzystorÛw
w³¹czaj¹c kolumnÍ trzech diod.
NastÍpnie z†drugiej strony po-
przez inwertery zapewniaj¹ce od-
powiednio duø¹ wydajnoúÊ pr¹do-
w¹ (porty procesora w†stanie
1†maj¹ j¹ bardzo ma³¹) zapalane
s¹ wybrane diody. Ca³y cykl po-
wtarza siÍ na tyle czÍsto, øe
mamy wraøenie ci¹g³ego úwiece-
nia wszystkich LED-Ûw. Gdy na
bazie danego tranzystora wystÍpu-
je 0†i†w†danej kolumnie naciúniÍ-
ty jest przycisk zaczyna przewo-
dziÊ dioda i†port mikrokontrolera
jest zwierany do masy. Diody s¹
niezbÍdne, aby naciúniecie przy-
cisku nie zwiera³o linii na sta³e
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do ì+î zasilania, gdy nie jest ona
wybrana. Oporniki podci¹gaj¹ce
R12...R14 dodano profilaktycznie,
aby unikn¹Ê zak³ÛceÒ. Z†kolei
R15...R16 s¹ wymagane do popra-
wnej pracy uk³adu jeúli zastosu-
jemy inwertery w†wersji CMOS
(porty P1.0 i†P1.1 s¹ typu otwarty
kolektor).
Na p³ytce drukowanej zamiast

5†rezystorÛw zastosowano R-Pack.
Rezystory R1...R6 ograniczaj¹ pr¹d
diod do ok. 10 mA, co zapewnia
wystarczaj¹c¹ jasnoúÊ i†maksymal-
ny pobÛr pr¹du z†baterii ok. 30
mA. Dodatkowym osprzÍtem jest
przetwornik piezoceramiczny
z†wbudowanym generatorem oraz

dwie diody úwiec¹ce - czerwona
i†zielona, ktÛre wskazuj¹ gracza.
Zamiast buzzera moøna zastoso-
waÊ membranÍ piezo, lecz gene-
rowany düwiÍk jest niskiej jakoúci
z†powodu cyklicznie wywo³ywa-
nej procedury odúwieøania matry-
cy. Odpowiednio zmodyfikowane
wersje programÛw moøna znaleüÊ
na p³ycie CD-EP2/2003B.

Dzia³anie programu,
obs³uga gry
Oprogramowanie powsta³o

w†Bascom ie 8051. Ca³kowita wiel-
koúÊ kodu to ok. 3500 bajtÛw. Jest
to doúÊ duøo, ale wynika to po
czÍúci ze s³abych optymalizacji

niektÛrych funkcji przez kompila-
tor i†braku obs³ugi zmiennych
tablicowych dwuwymiarowych,
ktÛre znacznie u³atwi³y by np.
sprawdzanie czy ktÛryú z†graczy
stworzy³ liniÍ.
Zaraz po uruchomieniu jest

sprawdzane, czy ktÛryú z†klawiszy
nie jest wciúniÍty. Jeúli tak, to
zostaje ca³kowicie wy³¹czony buz-
zer, co umoøliwia nam granie nie
zwracaj¹c na siebie uwagi ci¹g³ym
pikaniem.
Do wyboru grÍ w†jednym

z†dwÛch trybÛw: single player
oraz dual player. Aby zmieniÊ
bieø¹cy tryb pracy naleøy nacis-
n¹Ê przycisk pod diod¹ w†dolnym

Rys. 1. Schemat elektryczny gry
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lewym rogu, a†nastÍpnie przycisk
przeciwleg³y w†celu rozpoczÍcia
rozgrywki (rys. 2).
Gdy gramy z†urz¹dzeniem mu-

simy wybraÊ stopieÒ trudnoúci
gry. Øeby to zrobiÊ naciskamy
jeden z†przyciskÛw w†úrodkowej
kolumnie (rys. 3).
Sztuczna ìinteligencjaî naszej

zabawki jest stosunkowo ograni-
czona:
- tryb bardzo ³atwy: program
sprawdza tylko czy moøe zrobiÊ
ruch tworz¹cy liniÍ, jeúli nie -
losuje,

- tryb ³atwy: jw., sprawdza czy
moøe zablokowaÊ zwyciÍstwo
przeciwnika, jeúli tak to losuje
czy ma to zrobiÊ,

- tryb normalny: jw., zawsze blo-
kuje kombinacje przeciwnika
umoøliwiaj¹ce wygran¹.
Po wybraniu ustawieÒ zaczyna

siÍ rozgrywka. Zawsze pierwszy
jest gracz czerwony. Migaj¹ca dio-
da ponad polem gry informuje
ktÛry gracz musi teraz wykonaÊ
ruch. Przyk³adowa pole gry po-
kazano na rys. 4. W†takim wypad-
ku, po wybraniu przez czerwone-
go gracza pola w†gÛrnym prawym
rogu, zwyciÍska kombinacja mig-
nie 3†razy i†program przedstawi
nam punktacjÍ, jak przyk³adowo
pokazano to na rys. 5.
Remis jest sygnalizowany 3

pikniÍciami i†nikomu nie jest przy-
znawany punkt. W†lewej kolumnie
znajduje siÍ punktacja gracza zie-
lonego, a†w†prawej czerwonego. Te-
raz naciúniecie dowolnego przycis-
ku spowoduje przejúcie do nastÍp-

Rys. 2. Konfiguracja gry

nej partii. ZawszÍ partiÍ rozpoczy-
na zwyciÍzca z†poprzedniej. Gdy
wyst¹pi³ remis gracz inicjuj¹cy jest
losowany. Jeúli ktÛryú gracz wygra³
po raz 3, to po wyúwietleniu
wyniku ca³e pole zapali siÍ na
kolor gracza i†mignie 3†razy. Na-
ciúniecie dowolnego klawisza spo-
woduje powrÛt do menu wyboru
trybu gry.
Oprogramowanie wykorzystuje

do odúwieøania wyúwietlacza we-
wnÍtrzny timer procesora 8051.
Nie bÍdÍ przytacza³ ca³ego pro-
gramu, ale procedura wyúwietla-
j¹ca (list. 1) jest o†tyle godna
uwagi, øe uzupe³ni wiedzie o†dzia-
³aniu sprzÍtu.
W†programie najwaøniejsz¹ ro-

lÍ pe³ni¹ dwie zmienne tablicowe
L(x) oraz S(x). Zawieraj¹ one
informacje o†tym, ktÛre diody ma-
j¹ byÊ zapalone (L) oraz ktÛre
przyciski s¹ naciúniÍte. Ca³a pro-
cedura jest ujÍta w†warunku IF
sprawdzaj¹cym ile razy zosta³o
wywo³ane przerwanie. S³uøy to
zmniejszeniu czÍstotliwoúci ska-
nowania. NastÍpnie, w†zaleønoúci
od wartoúci zmiennej refresh, pro-
gram przepisuje zawartoúÊ tablicy
L(x) do tablicy TL(x). Jest to
przydatne gdy nasza sztuczna ìin-
teligencjaî sprawdza rÛøne moø-
liwe kombinacje - poprzez wy³¹-
czenie przepisywania na ekranie
nie bÍdzie widaÊ ìúmieciî.
Wszystkie wyjúcia przechodz¹
w†stan nieaktywny. NastÍpnie pro-
gram w†zaleønoúci od zawartoúci
zmiennych Pl1 i†Pl2 zapala diody
umieszczone ponad polem gry.
Wewn¹trz warunku jest umiesz-
czona swego rodzaju pÍtla, dziÍki
ktÛrej stan diody jest negowany
po ok. 200 odúwieøeniach - za-
pewnia to migotanie z†czÍstotli-
woúci¹ ok. 1†Hz. Kolejny warunek
sprawdza, czy nie przekroczyliú-
my dopuszczalnej wartoúci liczni-
ka kolumn. W†zaleønoúci od ko-
lumny zmiennym v1, v2, v3 oraz
vcol przypisywane s¹ odpowied-
nie wartoúci. Zmienne vx zawie-
raj¹ numery pozycji z†tablicy do
wyúwietlenia, a†vcol wartoúÊ ste-
ruj¹c¹ tranzystorami kolumn.
W†wartoúciach tablicy L(x) bit
0†steruje diod¹ zielon¹, a†bit
1†czerwon¹. Wartoúci s¹ przepisy-
wane na odpowiednie wyprowa-
dzenia portu P1. NastÍpnie w³¹-
czany jest tranzystor kolumny
(odpowiednia wartoúÊ w†vcol).

Dalej program sprawdza, czy
ktÛryú z†przyciskÛw nie jest wciú-
niÍty. Jeúli tak - ustawia odpo-
wiedni element tablicy S(x) na 1.
Pewnym problemem by³o wy-

krycie, czy gracz u³oøy³ zwyciÍsk¹
kombinacjÍ, poniewaø Bascom nie

Rys. 3. Wybór stopnia trudności gry

Rys. 4. Wygląd przykładowego
pola gry

List. 1. Procedura obsługująca
wyświetlanie matrycowe
Scan:
Incr Tim

If Tim = 3 Then
   Tim = 0

   If Refresh = 1 Then
      For Rtemp = 1 To 9
         Tl(rtemp) = L(rtemp)
      Next Rtemp
   End If

   P1 = P1 Or &B00111111
   P3 = P3 Or &B01111111
   If Pl1 = 1 Then
      Incr Tim1
      If Tim1 = 250 Then
         P1.7 = Not P1.7
         Tim1 = 0
      End If
   Else
      P1.7 = 1
   End If
   If Pl2 = 1 Then
      Incr Tim2
      If Tim2 = 250 Then
         P1.6 = Not P1.6
         Tim2 = 0
      End If
   Else
      P1.6 = 1
   End If
   If Col = 4 Then Col = 1
   Select Case Col

   Case 1:
      V1 = 1
      V2 = 2
      V3 = 3
      Vcol = &B01111110

   Case 2:
      V1 = 4
      V2 = 5
      V3 = 6
      Vcol = &B01111101

   Case 3:
      V1 = 7
      V2 = 8
      V3 = 9
      Vcol = &B01111011
   End Select

   P1.0 = Not Tl(v1).0
   P1.1 = Not Tl(v2).0
   P1.2 = Not Tl(v3).0
   P1.3 = Not Tl(v1).1
   P1.4 = Not Tl(v2).1
   P1.5 = Not Tl(v3).1

   P3.0 = 0
   P3.1 = 0
   P3.2 = 0

   P3 = P3 Or Vcol

   Temp = P3 And &B00111000
   Select Case Temp
   Case &B00011000: S(v1) = 1
   Case &B00101000: S(v2) = 1
   Case &B00110000: S(v3) = 1
   Case Else:
        S(v1) = 0
        S(v2) = 0
        S(v3) = 0
   End Select

   Incr Col
End If
Return
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WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1....R6: 68Ω
R7, R8: 100Ω
R9, R10, R11: 1kΩ
R12...R16: 10kΩ
Kondensatory
C1: 1µF/16V
C2, C3: 33pF
C4: 10µF/16V
C5, C6: 100nF
Półprzewodniki
D1...D9: 1N4148
DL1...DL9, LED11: LED czerwona
LED10: LED zielona
T1...T3: BC556
U1: AT89CX051 (zaprogramowany)
U2: SN7404N
U3: 78L05
Różne
B1: BUZZER
X1: 12MHz
S1...S9: SW−PB

pozwala na tworzenie tablic dwu-
wymiarowych. Postanowi³em wiÍc
zastosowaÊ sprawdzanie wszyst-
kich moøliwy kombinacji. ZachÍ-
cam zainteresowanych do prze-
jrzenia ca³ego programu - do
úci¹gniÍcia z†Internetu, dostÍpny
jest takøe na p³ycie CD-EP2/2003B.
Ma³ego wyjaúnienia wymaga

jeszcze procedura obs³ugi buzzera,
ktÛr¹ przedstawiono na list. 2.
Zmienna beepoff zostaje usta-

wiona, gdy przytrzymamy przy
starcie jakiú klawisz (patrz wy-

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej

øej). PÍtla for tworzy prosty
generator o†czÍstotliwoúci teore-
tycznie 5†kHz (opÛünienie delay
- ok. 100 µs), lecz jest to
w†praktyce znacznie mniej, po-
niewaø praca jest przerywana
przez procedurÍ odúwieøania wy-
úwietlacza i†dochodz¹ opÛünie-
nia pÍtli. W†przypadku zastoso-
wania gotowego generatora
z†przetwornikiem piezoceramicz-

nym procedura upraszcza
siÍ do postaci pokazanej
na list. 3.

Montaø
i†uruchomienie
Urz¹dzenie zmontowano

na p³ytce drukowanej o†wy-
miarach ok. 70 x†80 mm,
ktÛrej schemat montaøowy
pokazano na rys. 6. Jest
ona przystosowana do obu-
dowy KM33B (waøne - wer-
sja bez litery B†w†oznacze-
niu ma maskownicÍ do
g³oúnika i†nie nadaje siÍ do
naszego uk³adu). W†obudo-
wie przewidziano miejsce
na bateriÍ 9V.
Pewien problem stanowi

to, øe standardowo p³ytka
jest znacznie odsuniÍta od
przedniej úcianki obudowy
- naleøy zastosowaÊ mikro-

List. 2. Procedura obsługi
sygnalizatora akustycznego
Sub Beep()

   If Beepoff = 0 Then
      For Beepx = 1 To 20

      P3.7 = 0
      Delay

      P3.7 = 1
      Delay

      Next Beepx
   End If
End Sub

List. 3. Procedura obsługi
generatora akustycznego
 Sub Beep()

   If Beepoff = 0 Then
P3.7 = 0
Waitms 10
P3.7 = 1

   End If

End Sub

Rys. 5. W ten sposób jest
sygnalizowana punktacja gry

prze³¹czniki z†przyciskami o†d³u-
goúci 9†mm, diody wlutowaÊ tak
aby by³y na rÛwni z†ì³epkamiî
przyciskÛw.
Po dopasowaniu otworÛw

w†przedniej úciance, musimy przy-
ci¹Ê ko³ki wewn¹trz obudowy
i†dobraÊ odpowiednio d³ugie
wkrÍty do skrÍcenia ca³oúci. Øeby
p³ytka nie spada³a do wnÍtrza
obudowy moøna zastosowaÊ odpo-
wiedniej d³ugoúci tulejki dystan-
sowe lub ìna drodzeî wkrÍta
wstawiÊ uciÍte fragmenty ko³kÛw.
Uk³ad po z³oøeniu i†zaprogra-

mowaniu procesora dzia³a od razu
(w zaleønoúci od zastosowanego
kondensatora C1 moøe startowaÊ
dopiero po np. sekundzie).
Micha³ Wysocki
mwsoft@satkabel.com.pl
www.mwsoft.prv.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/luty03.htm oraz na p³ycie
CD-EP2/2003B w katalogu PCB.


