
PIC16F18875 segédlet 

Fordító direktívák: 
Direktíva Leírás Példa 

UDATA RAM-ban lévı változó terület kijelölésére szolgál, használata: név UDATA 
kezdıcím  

valtozok UDATA 20 

RES Helyet foglal változónak a RAM-ban, használata: név RES méret  temp RES 1 
CODE programmemóriába kerülı tartalom kijelölésére szolgál,  

használata: név CODE kezdıcím  
mainprog CODE 0 

EQU konstanst definiál, használata: név EQU érték  Blinktime EQU 10 
BANKSEL átvált arra a bankba, amiben a megadott változó vagy regiszter van,  

használata: BANKSEL változó  
BANKSEL temp 

END a lefordítandó program végét jelzi END 

 

Fontosabb periféria regiszterek (PIC16F18875): 
CORE BANK0 BANK1 BANK3 BANK14 BANK30 

INDF0 PORTA ADRESL SSP2BUF PIR0 (TMR0IF) ANSELA 
INDF1 … ADRESH SSP2STAT PIR1 ANSELB 
PCL PORTE ADCON0 SSP2CON1 … ANSELC 
STATUS (Z, DC, C) TRISA ADCON1 … PIE0 (TMR0IE) ANSELD 
FSR0L … ADPCH  PIE1 ANSELE 
FSR0H TRISE …  … … 
FSR1L LATA     
FSR1H …     
BSR LATE     
WREG TMR0L     
PCLATH TMR0H     
INTCON (GIE, PEIE) TMR0CON0     
 TMR0CON1     

 

T0CON0: T0EN — T0OUT T016BIT T0OUTPS<3:0> 

T0EN:  1 � timer engedélyezve 
T0OUT:  timer lejárt jelzés, csak olvasható 
T016BIT:  timer üzemmód:  1� 16 bites timer 
  0� 8 bites timer állítható periódussal 
T0OUTPS: A timer a beállított érték +1-szer kell túlcsorduljon a megszakításkéréshez 
 
T0CON1: T0CS<2:0> T0ASYNC T0CKPS<3:0> 

T0CS: Timer órajel kiválasztás:  
 101 � külsı órakvarc 
 100 � belsı 32.768kHz 
 011 � belsı 32MHz 

 010 � utasítás-végrehajtás órajele 
 001 � T0 bemenet invertálva 
 000 � T0 bemenet  
 

T0ASYNC: 0� a timer mindig az utasítás-végrehajtással szinkronban lép külsı órajelrıl is 
  1� a timer az utasítás-végrehajtástól függetlenül aszinkron számlál 
T0CKPS: A timer elıosztója a bejövı órajelet az ennyiedik 2-hatvánnyal osztja 
SSPXSTAT (SPI master): SMP CKE — — — — — BF 

SMP: bemenet mintavételezés órajel-éle, CKE: kimenet változás órajel-éle, BF: átvitel kész jelzés 

SSPXCON1 (SPI master): — — SSPEN CKP 0 1 CLKDIV 

SSPEN: modul engedélyezés, CKP: órajel láb alaphelyzete,CLKDIV: Órajel (00: Fosc/4, 01: Fosc/16, 10: FOSC/64, 11: Timer2) 
ADCON0: ADON ADCONT — 1 — ADFRM0 — ADGO/DONE 

ADON: modul engedélyezés, ADCONT: folytonos mőködés, ADFRM0: igazítás (1: jobbra, 0:balra) ADGO/DONE: 1: konverzió 
indítása, 0-ba áll, ha kész 



PIC16F18875 segédlet 
 

Utasítások: 
Utasítás Mővelet Rövid leírás Ck Flag-ek 

ADDWF f, d df+W f címen lévı adatot adja W-hez 1 C, DC, Z 

ADDWFC f, d df+W+C f címen lévı adatot adja W-hez, az átvitel bittel együtt 1 C, DC, Z 

ANDWF f, d df & W f címen lévı adat és W bitenkénti ÉS kapcsolatát képzi 1 Z 

ASRF f, d df>>1 f címen lévı adatot jobbra lépteti elıjel kiterjesztéssel 1 C, Z 

LSLF f, d df<<1 f címen lévı adatot balra lépteti, az LSB mindig 0 lesz 1 C, Z 

LSRF f, d df>>1 f címen lévı adatot jobbra lépteti, az MSB mindig 0 lesz 1 C, Z 

CLRF f f0 f címre 0-t ír 1 Z 

CLRW - W0 W-be 0-t ír 1 Z 

COMF f, d d~f f címen lévı adatot bitenként negálja 1 Z 

DECF f, d df-1 f címen lévı adatot 1-el csökkenti 1 Z 

INCF f, d df+1 f címen lévı adatot 1-el növeli 1 Z 

IORWF f, d dW|f f címen lévı adat és W bitenkénti VAGY kapcsolatát képzi 1 Z 

MOVF f, d df f címen lévı adatot mozgatja az eredmény helyére, Z-flag-et állítja! 1 Z 

MOVWF f fW W-ben lévı adatot mozgatja f címre 1 - 

RLF f, d df<<1 f címen lévı adatot C bittel, mint MSB-vel együtt balra forgatja  1 C 

RRF f, d df>>1 f címen lévı adatot C bittel, mint MSB-vel együtt jobbra forgatja 1 C 

SUBWF f, d df-W f címen lévı adatból kivonja W tartalmát 1 C, DC, Z 

SUBWFB f, d df+~W+C f címen lévı adatból kivonja W tartalmát C bittel együtt 1 C, DC, Z 

SWAPF f, d df<<4|f>>4 kicseréli f címen lévı adat alsó és felsı 4 bitjét 1 - 

XORWF f, d df^W f címen lévı adat és W bitenkénti kizáró vagy kapcsolatát képzi 1 Z 

DECFSZ f, d df-1;  
skip if 0 

f címen lévı adatot 1-el csökkenti, kihagyja a következı utasítást, ha 0 lesz 1,2  

INCFSZ f, d df+1;  
skip if 0 

f címen lévı adatot 1-el növeli, kihagyja a következı utasítást, ha 0 lesz 1,2  

BCF f, bit f.bit0 f címen lévı adat megadott bitjét 0-ba állítja 1  

BSF f, bit f.bit1 f címen lévı adat megadott bitjét 1-be állítja 1  

BTFSC f, bit Skip if f.bit=0 kihagyja a következı utasítást, ha f címen lévı adat megadott bitje 0-s értékő 1,2  

BTFSS f, bit Skip if f.bit=1 kihagyja a következı utasítást, ha f címen lévı adat megadott bitje 1-s értékő 1,2  

ADDLW const8 WW+const8 konstans értéket ad hozzá W-hez 1 C, DC, Z 

ANDLW const8 WW&const8 konstans értéket bitenként ÉS-el W-hez 1 Z 

IORLW const8 WW|const8 konstans értéket bitenként VAGY-ol W-hez 1 Z 

MOVLB const8 BSRconst8 átvált az adott számú adatmemória bankba 1  

MOVLP const8 PCLATHconst8 átvált az adott számú programmemória lapra 1  

MOVLW const8 Wconst8 konstans értéket tölt W-be 1  

SUBLW const8 Wconst8-W W-t kivonja a megadott konstans értékbıl 1 C, DC, Z 

XORLW const8 WW^const8 konstans érték és W kizáró vagy kapcsolatát képzi 1 Z 

BRA cim9 PCPC+cim9 adott címre ugrik (relatív ugrás), 9 bites elıjeles cím 2  

BRW  PCPC+W W-ben adott utasításnyit elıre ugrik (W: elıjel nélküli egész) 2  

CALL cim11 PCcím, 
STACKPC 

függvényhívás adott címre, PC mentése stack-be 2  

CALLW  PCPCLATH:W függvényhívás W tartalmára, mint címre 2  

GOTO cim11 PCPCLATH:cim11 adott címre ugrik (abszolút ugrás), legfelsı címbitek PCLATH-ban 2  

RETFIE   visszatér megszakítási függvénybıl, mentett regiszterek visszatöltése, GIE=1 2  

RETLW const8 PCstack, Wconst8 visszatér a függvényhívás helyre és konstans értéket tölt W-be 2  

RETURN  PCstack visszatér a függvényhívás helyére 2  

CLRWDT   újraindítja a watchdog idızítıt 1  

NOP   semmit sem csinál 1 ciklusig 1  

RESET   szoftveres újraindulás 1  

SLEEP   alacsony fogyasztású állapotba lép, a program-végrehajtás csak 
megszakításra folytatódik 

1  

ADDFSR n, k6 FSRn+= k6 konstans értéket ad az egyik FSR (0 vagy 1) regiszterhez 1  

MOVIW n, mód  egyik FSR által indirekt mutatott adatot a W-be mozgatja, FSR-t változtatja a 
módnak megfelelıen 

1 Z 

MOVIW k6[n] [FSRnH:FRSnL+ k6]�W egyik FSR által mutatott cím után k-val késıbbi adatot mozgatja W-be 1 Z 

MOVWI n, mód  W-t az egyik FSR által indirekt mutatott címre mozgatja, FSR-t változtatja a 
módnak megfelelıen 

1  

MOVWI k6[n] W�[FSRnH:FRSnL+ k6] W tartalmát az egyik FSR által mutatott cím után k-val késıbbi címre 
mozgatja 

1  

Megjegyzések: Az f operandus tetszıleges regiszter címének alsó 7 bitje lehet, d pedig az eredmény helyét jelöli ki, értéke lehet 
W, vagy1 F. d=F esetén az eredmény az f címre kerül, d=W esetén a W regiszterbe.  
Operandusként W-re hivatkozni (f címmezıben) csak a WREG kulcsszóval lehet (pl.: DECF WREG, W) 
A const8 minden esetben 8 bites konstans értéket jelöl.  
A cím11 a programszámláló alsó 11 bitjét adja meg, a felsı bitek PCLATH regiszterben elızıleg beállítandók. 
FSRn hivatkozások esetén n=0,1. A k6 hat bites konstans értéket jelöl. 


