
V tomto pokračování se budeme věnovat dalšímu ze zástupců mikrořadičů PIC – a to typu PIC16F84. Jde opět o mikrořadič
navržený okolo jádra pracujícího se čtrnáctibitovými instrukcemi. Je vybaven třinácti vstupně/výstupními linkami rozčleněný-
mi do dvou portů, jedním osmibitovým čítačem/časovačem a nezávislým Watchdog Timerem. Jako speciální periferii zde navíc
nalezneme paměť dat EEPROM o velikosti 64B, která uchová údaje i po odpojení napájecího napětí. Díky tomu lze PIC16F84
nasadit tam, kde je třeba uchovávat konfigurační údaje, jako jsou třeba komunikační přístroje nebo zabezpečovací technika.
Paměť EEPROM udrží bez napájecího napětí data po dobu alespoň 40 let a výrobce zaručuje minimálně 1 milion zápisových
cyklů.

Monolitické mikropočítače IV
zpracoval Ing. Josef Šabata
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Tab. 1

Hlavní přitažlivost tohoto obvodu je však v tom, že podobnou
technologií, jako datová EEPROM, je vyrobena i paměť programu.
Tu lze také elektricky mazat a přepisovat bez nutnosti použít pouz-
dro s okénkem a UV lampu. Podle kata- logových údajů lze paměť
programu 100 krát smazat a znovu naprogramovat. (Toto je mini-
mální zaručovaná hodnota, typický počet programovacích cyklů je
1 000). Maximální taktovací kmitočet je 10 MHz. Obvod pracuje
v rozmezí napájecích napětí 2,0 až 6,0 V. PIC 16F84 je dodáván
v plastových pouzdrech DIP nebo SSOP s 18 vývody (obr. 1)

Protože jádro proce-
soru je shodné s typem
PIC 16C71, instrukční
soubor zůstává beze
změny. PIC 16C71 byl
popsán v předchozích
dílech našeho seriálu,
a tak se zaměříme
v dalším textu podrobně-
ji pouze na popis datové
EEPROM.

Na rozdíl od PIC
16C71není vybaven A/D převodníkem, a tak jsou I/O linky portu
A trvale nastaveny  jako digitální. RA4 se ve výstupním módu cho-
vá jako výstup s otevřeným kolektorem. Vlastnosti portu B se ne-
mění. Funkční registry na adresách 08H, 09H, 88H a 89H (tab. 1)
jsou vyhrazeny pro přístup k datové paměti EEPROM. Význam
ostatních SFR je zachován až na malou změnu v INTCON. O tom
podrobněji dále.

Elektricky mazatelná paměť dat
Datová paměť EEPROM je přístupná pro čtení i zápis v celém

rozsahu napájecího napětí Vdd. Tato paměť není umístěna
v prostoru datových registrů, ale je přístupná nepřímo, prostřed-
nictvím registrů speciálních funkcí. Pro zápis a čtení této paměti
slouží čtyři registry: EECON1, EECON2, EEDATA a EEADR. EE-
DATA je osmibitový vyrovnávací registr dat. V registru EEADR je
uložena adresa buňky, ke které právě přistupujeme. PIC 16F84
má 64 buněk datové paměti EEPROM, každou o šířce 8 bitů –
tj. adresy se pohybují v rozsahu 00 až 3FH. Zápis do jednoho byte
automaticky vymaže předchozí obsah buňky a přepíše jej novým.
Paměť EEPROM je navržena pro velké množství zápisových nebo
mazacích cyklů, typicky 10 milionů. Zápisový čas je 10 ms a je
řízen vlastním časovačem na čipu. Závisí na napájecím napětí,
teplotě a může se také lišit kus od kusu. Po aktivaci ochrany kódu
je čtení a zápis datové paměti zvnějšku zablokován. K paměti může
přistupovat jen CPU.

Registr EEADR
Registr EEADR je osmibitový, a tak může adresovat 256 bytů

paměti. Implementováno je však jen na prvních 64 B. Dva nejvyšší
bity registru EEADR jsou bez významu. Výrobce doporučuje udr-
žovat je nulové nejen pro možnost budoucího rozšiřování datové
EEPROM, ale i proto, že nastavení bitů EEADR<7:6> zvyšuje kli-
dovou spotřebu obvodu.

Registry EECON1 a EECON2

EECON1 je řídící registr s pěti nižšími významový bity. Horní tři
jsou nepoužity a čteny jako 0. Řídící bity RD a WR spouštějí čtení
nebo zápis dat do paměti. Nemohou být vynulovány, pouze nasta-
veny programem. Nulovány jsou hardwa- rově po dokončení ope-
race čtení nebo zápisu. Zablokování softwarového nulování bitu
WR předchází nechtěnému vynulování a tím předčasnému ukon-
čení zápisové operace. Nastavením bitu WREN je povolen zápis
do EEPROM. Po připojení napájení je WREN vynulován. Bit
WRERR je nastaven v případě, že probíhající zápis je přerušen
resetem z MCLR nebo WDT. V těchto situacích může uživatel po
resetu zkontrolovat příznak WRERR a případně znovu spustit zá-
pis. Příznak EEIF je nastaven po dokončení zápisu a musí být
nulován programově. Adresa v registru EEADR není nijak měněna
čtecí nebo zápisovou operací. Obsah registru EEDATA je přepiso-
ván pouze po čtení z EEPROM.

Registr EECON2 není implementován a je čten jako nuly. Slouží
jako ochrana před nechtěným zápisem do EEPROM.
EEIF Příznak přerušení od zápisového cyklu

1 – Konec zápisového cyklu (musí být softwarově nulován)
0 – Zápis není u konce nebo ještě nebyl zpočat

WRERR Příznak chyby při zápisu do EEPROM
1 – Zápis byl předčasně ukončen. Ukončení proběhne při resetu

od MCLR nebo WDT za normálního běhu.
0 – Zápis v pořádku

WREN Povolení zápisu do EEPROM
1 – Zápis je povolen
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0 – Zápis do datové EEPROM je zakázán

WR Spuštění zápisového cyklu
1 – Spustí zápisový cyklus; bit je po ukončení cyklu hardwarově

nulován. Nemůže být nulován programem.
0 – Zápisový cyklus je dokončen

RD Spuštění čtecího cyklu
1 – Spustí čtení z EEPROM. Čtení trvá jeden cyklus a RD je

nulován hardwarově. Nelze softwarově nulovat.
0 – Neprobíhá čtení z EEPROM.

Čtení z paměti EEPROM
Před čtením z paměti EEPROM musí být nastavena adresa

požadované buňky do registru EEADR a nastaven bit RD (EE-
CON1<0>). Data jsou k dispozici již v následujícím cyklu
v registru EEDATA a tak mohou být čtena následující instruk-
cí. V registru EEDATA zůstane tato hodnota až do dalšího čte-
ní, nebo dokud ji uživatel nepřepíše jinou hodnotou před ope-
rací zápisu.

Příklad čtení z paměti EEPROM
bcf STATUS,RP0 ; Banka registrù 0
movlw MOJEADR ; Adresu, kterou chceme èíst
movwf EEADR ; ulo�íme do registru

  adresy EEADR
bsf STATUS,RP0 ; Banka 1
bsf EECON1,RD ; Spustit ètení
bcf STATUS,RP0 ; Banka 0

movf EEDATA,W ; Ulo�it naètený byte do W

Zápis do paměti EEPROM

Při zápisu do datové EEPROM je třeba nejdřív uložit adresu do
registru EEADR a zapisovaná data do EEDATA. Poté je nutné pro-
vést zvláštní posloupnost pří- kazů, která spustí zápis.

Příklad zápisu do paměti EEPROM
bsf STATUS,RP0 ; Pøepnout banku registrù 1
bcf INTCON,GIE ; Zakázat pøeru�ení
movlw 0x55 ; Zapsat 55h
movwf EECON2 ; do EECON2
movlw 0xAA ; Zapsat AAh
movwf EECON2 ; do EECON2
bsf EECON1,WR ; Spustit zápis
bsf INTCON,GIE ; A povolit pøeru�ení

Zápis se neuskuteční, není-li tato sekvence – zápis 055H do
EECON2, zápis 0AAH do EECON2 a nastavení bitu WR provede-
na v daném pořadí a přesném načasování. Navíc musí být nasta-
ven povolovací bit WREN v registru EECON1. Tento mechanis-
mus zabraňuje náhodnému zápisu do EEPROM např. pokud se
program vymkne kontrole. Bit WREN by měl být nulový po celou
dobu provádění programu, mimo okamžiku, kdy se aktualizuje
obsah EEPROM. Po započetí zápisového cyklu nemá vynulování
bitu WREN žádný vliv na  dokončení zápisu. Před zápisy do regis-
tru EECON2 je třeba zakázat přerušení, aby nechtěné vyvolání
přerušovací rutiny nenarušilo povolovací sekvenci.

Po ukončení zápisu je bit WR hardwarově nulován a příznak
přerušení od konce zápisového cylu EEIF je nastaven. Uživatel
může buď ve smyčce čekat na vynulování bitu WR, nebo povolit
toto přerušení a konec zápisového cyklu zpracovat v rutině obslu-
hy přerušení. EEIF musí být nulován programově.

Poznámka: Zápis do datové EEPROM může v některých nepří-
znivých případech překročit udanou dobu 10 ms. Aby bylo jisté, že
zápisový cyklus je u konce, použijte přerušení od konce zápisové-
ho cyklu nebo testujte stav bitu WR (EECON1<1>) namísto odmě-
řování času 10ms. Obě jmenované události signalizují dokončení
zápisu.

Ochrana proti
nechtěnému zápisu

PIC 16F84 má pro ochranu před nechtěným zápisem do EE-
PROM různé mechanismy. Po připojení napájení je bit WREN nu-
lován a také při běhu PWRT (Power On Timer) je po dobu 72 ms
zápis blokován. Spouštěcí sekvence společně s bitem WREN chrání
před nechtěným zápisem při rušivých špičkách, poklesech napá-
jecího napětí nebo chybě software.

Registr řízení přerušení INTCON
Změna nastala pouze u bitu INTCON<6>  EEIE. Významy ostat-

ních bitů zůstávají stejné.

EEIE Povolení přerušení od dokončení zápisu do datové EEPROM
1 – Povolí přerušení od dokončení zápisu
0 – Zakáže přerušení od dokončení zápisu

In-Circuit Serial Programming

U zařízení, kde předpokládáme častější změnu programového
vybavení nebo datové paměti EEPROM, dosáhneme malou úpra-
vou zapojení (obr. 2) toho, že pomocí pouhých pěti vodičů připoje-
ných k programovacímu konektoru lze měnit obsah pamětí
i u obvodů trvale zapájených v desce. Tak můžeme například hro-
madně vyrobit hardware nového výrobku a před expedicí do něj
vždy nahrát nejaktuálnější verzi programu, nebo potřebné kalib-
rační hodnoty. Paměť je elektricky mazatelná a  programovací cyk-
lus lze mnohokrát opakovat.

Dva vodiče, RB6 a RB7, zajišťují obousměrnou komunikaci s mi-
krořadičem, tři zbývající slouží pro napájení. Vpp je “vysoké“ napětí
potřebné při zápisu do Flash EEPROM. Jeho jmenovitá hodnota je
13,2 V.  Popis programovacího protokolu přesahuje rámec našeho
článku, můžete jej najít v publikacích firmy Microchip.

Odvozené typy
Přímým předchůdcem typu PIC16F84 byl PIC16C84. Od své-

ho následovníka se liší menší datovou pamětí RWM (ta je pouze
36 bytů – v rozsahu 0CH až 2FH) a obráceným významem bitu
POT  v konfiguračním slově. V současné době již nejsou obvody
PIC16C8x v prodejní síti nabízeny. PIC16F83 je verzí s menším
rozsahem paměti programu a dat – viz tabulka:

  Typ Pamì� programu [W] Pamì� dat [B]
 16C83 512 36
 16C84 1 024 36
 16F83 512 36
 16F84 1 024 68

W/R W/R W/R W/R W/R W/R W/R W/R
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Konstrukce č. 1
Velmi dobrou ukázkou použití PIC 16F84

je kostrukce kódového zámku. Vestavěná
datová EEPROM zjednodušuje zapojení,
a zároveň zvyšuje bezpečnost přístroje. Po
aktivaci konfiguračního bitu pro ochranu
kódu před nežádoucím čtením nelze její
obsah žádným způsobem zvnějšku přečíst.
Nastavené heslo zůstane zachováno i při
dlouhodobém výpadku napájení. Pokud jej
obsluha zapomene, je jedinou pomocí celý
obvod vymazat a znovu naprogramovat.

Po zadání správného čtyřčíselného hes-
la je na určitou dobu sepnuto relé. Zadání
číselného kódu je časově omezeno. Pokud
není heslo zadáno včas, nebo je chybné,
relé nesepne a ozve se dlouhý akustický sig-
nál. Zadávání hesla lze stornovat stiskem
tlačítka #.  Změnit je můžeme sekvencí
*STARÉ_ HESLO NOVÉ_HESLO. Heslo je
vždy čtyřmístné. Po dobu zadávání nového
hesla svítí  signalizační LED. Každý stisk
tlačítka na klávesnici je potvrzen krátkým
pípnutím.

Popis zapojení
Maticová klávesnice s dvanácti tlačítky je

připojena na vývody portu B. Vývody RB1 až
RB3 jsou konfigurovány jako výstupy a RB4
až RB7 jako vstupy. Toto rozložení nám umož-
ní využít vlastnost potu B – přerušení od
změny stavu vstupů RB4 až RB7. Sériové
rezistory na vstupech slouží pro ochranu
portu před případnými napěťovými špička-
mi, které se mohou indukovat na přívodech
klávesnice. Bity RA0 až RA2 pracují jako vý-
stupy pro relé, signalizační LED a akustický
měnič. Nepoužité vývody portů jsou konfigu-
továny jako výstupy, aby při uvedení obvodu
do stavu SLEEP nezakmitávaly a tak nechtě-
ně nezvyšovaly jeho spotřebu.

Žádná část programu této konstrukce
nevyžaduje přesné časování, takže pro ge-
nerování hodinových impulsů vystačíme
s levným RC oscilátorem, který může navíc
být poměrně “pomalý“. S uvedenými sou-
částkami je kmitočet oscilátoru asi 400 kHz.
Nízký kmitočet se příznivě projeví na spo-
třebě. U zkušebního vzorku byla spotřeba
samotného mikrořadiče při zastaveném os-
cilátoru  11,5 µA, při spuštěném dosahova-
la 0,4 mA (napájecí napětí 5 V).

Program
Významnou částí programu jsou rutiny

pro obsluhu maticové klávesnice. V klidu jsou
vstupy RB4 až RB7 drženy ve stavu log. 1
vnitřními pull-up rezistory. Při vyhledávání

Obr. 1

stisknutého tlačítka jsou výstupy připojené
ke sloupcovým vodičům klávesnice postup-
ně uváděny do log. 0. Je-li nějaké tlačítko
stisknuto, objeví se tato úroveň i na jednom
z řádkových vodičů. Mikrořadič po vyhod-
nocení kombinace sloupce a řádku snadno
z tabulky zjistí, které z dvanácti tlačítek bylo
stisknuto. Aby nebylo nutné po dobu čekání
na zadání číselného hesla takto neustále
prohledávat klávesnici, jsou před přechodem
do stavu nízkého příkonu aktivovány všech-
ny tři sloupce najednou. Stisknutí libovolné
klávesy  způsobí změnu stavu na portu B
a probudí mikrořadič. Následné vyhledání
stisknuté klávesy již probíhá podle výše po-
psaného algoritmu.

list p=16f84
include “p16f84.inc“

#define RELEBIT PORTA,2 ; výstup pro relé - aktivní v 1
#define LEDBIT PORTA,1 ; výstup LED “Programování“

– aktivní v 0
#define PIPBIT PORTA,0 ; výstup pro piezzoměnič

– aktivní v 1

PIPKONST equ 7 ; určuje kmitočet pípání
CAS_OTEVequ 8 ; doba sepnutí relé
CAS_TLAC equ 10 ; max. doba zadání hesla

TIMER equ 0x0C ; pomocný čitač pro vytváření
zpoždění

X_RADEK equ 0x0D
X_SLOUP equ 0x0E ; jsou použity

při skenování klávesnice
VAR0 equ 0x0F ;
VAR1 equ 0x10 ; univerzální proměnné
HESLO_L equ 0x11 ; kopie hesla v RWM
HESLO_H equ 0x12
KBBUF_L equ 0x13 ; buffer klávesnice
KBBUF_H equ 0x14
STISK equ 0x15 ; počítadlo stisků
PRIZNAKY equ 0x16 ; příznakové bity

; bity registru PRIZNAKY
#define TIM PRIZNAKY,0 ; TIMER dočítal k nule
#define KBD PRIZNAKY,1 ; klávesa stisknuta
#define HVEZ PRIZNAKY,2 ; stisk *
#define STISK_OK PRIZNAKY,3 ; 4 číslice načteny OK

org 0x2007 ; adresa konfigurace
dw  _WDT_OFF ; WDT není povolen

org 0x2100 ; přednast. hesla v EEPROM
de 0x12, 0x34 ; heslo je “1234“
org 0 ; reset vektor
goto INIT ; skok na počáteční inicalizaci

Vektor přerušení je vyvoláván vždy po
2^16 instrukčních cyklech, tj. přibližně kaž-
dých 0,6 sekundy. Přerušovací rutina nemě-
ní obsah W registru, ani nastavení  bitů
STATUS.

org 4 ; vektor přerušení
bcf INTCON,T0IF ; vynulovat příznak
decfsz TIMER,F ; dekrementovat TIMER
goto $+2 ; při dočítání k nule
bsf TIM ; nastavit příznak
retfie

INIT movlw b’00010'
movwf PORTA ; přednastavení PORTu A
bsf STATUS,RP0
movlw b’01010111' ; PULL-UPy zapnuty
movwf OPTION_REG ; předdělič 1:256 u TMR0
movlw b’11110000' ; konfigurace PORTu B
movwf TRISB
movlw b’00000' ; konfigurace PORTu A
movwf TRISA
bcf STATUS,RP0
call PIP ; pípnout
call CTIHESLO ; načte heslo z EEPROM do RWM

MAIN bsf LEDBIT ; zhasnout LED
call DISINT ; zakázat všechna přerušení
movlw b’00001110'
iorwf PORTB,F ; deaktivovat sloupce klavesnice
movf PORTB,W
movlw b’11110001'

andwf PORTB,F ; aktivovat všechny sloupce
bcf INTCON,RBIF
bsf INTCON,RBIE ; povolit probuzení od PORTu B
sleep ; a usnout

call STISKY4 ; načitat stisky
btfsc TIM
goto TIMEOUT ; uživatel to nestihl, nebo stiskl #
btfsc HVEZ ; stisknuta *
goto NOVHESLO ; to by znamenalo změnu hesla

call TESTHES ; porovnat načtené heslo
andlw 0xFF ; s heslem v RWM
btfss STATUS,Z
goto TIMEOUT ; nesouhlasí - vyskočit
bsf RELEBIT ; v pořádku, sepnout relé
movlw CAS_OTEV
call SET_TMR ; přednastavit čas sepnutí

btfss TIM
goto $-1 ; a čekat
bcf RELEBIT ; potom vypnout relé
goto MAIN ; zpět na začátek

TIMEOUT movlw 8 ; pri timeoutu nebo chybě
movwf X_SLOUP
call PIP ; jen dlouze pípnout
decfsz X_SLOUP,F
goto $-2 ; a vrátit se na začátek
goto MAIN ; hlavní smyčky

NOVHESLO call STISKY4 ; před zadáním nového hesla
btfss STISK_OK ;  nejdřív načte staré heslo
goto TIMEOUT ; nepovedlo se

call TESTHES ; porovná načtené a uložené heslo
andlw 0xFF
btfss STATUS,Z
goto TIMEOUT ; nesouhlasí, tak vyskočit

bcf LEDBIT ; v pořádku, rozsvitit LED
call STISKY4 ; teď načte nové heslo
btfss STISK_OK
goto TIMEOUT ; nepovedlo se, vyskočit
call PISHESLO ; uloží nové heslo do RWM

a EEPROM
goto MAIN

PUT_NULA decf X_SLOUP,W; putující nula pro
addwf PCL,F ; buzení sloupců klávesnice
retlw b’11111101' ; 3. sloupec
retlw b’11111011' ; 2. sloupec
retlw b’11110111' ; 1. sloupec

KEYTABaddwf PCL,F ; tabulka pro dekódování kláves
retlw 1 ; 1
retlw 4 ; 4
retlw 7 ; 7
retlw 0x0A ; *
retlw 2 ; 2
retlw 5 ; 5
retlw 8 ; 8
retlw 0 ; 0
retlw 3 ; 3
retlw 6 ; 6
retlw 9 ; 9
retlw 0x0B ; #

Následující ru-
tina načte jeden
stisk klávesnice.
Při implemetaci
algoritmu postup-
ného vyhledávání
stisknuté klávesy
je sloupcový vo-
dič vybraného sloupce uveden do log. 0.
Ostatní zůstávají v log. 1. Na tomto místě
je však třeba upozornit, že zvolený postup
není zcela “čistý“. V případě, že by byly tr-
vale stisknuty klávesy umístěné ve stejném
řádku, ale různých sloupcích, došlo by ke
zkratu výstupů portu B s různými napěťo-
vými úrovněmi. Popsaný prohřešek přestá-
vá být tak tragický v případě použití mem-
bránové klávesnice s odporem kontaktů
kolem 100 Ω – tak, jak tomu bylo u zkušeb-
ního vzorku.

U klávesnice s běžnými kontakty je tře-
ba zapoji do sloupcových vodičů diody (viz

Obr. 2



obr. 2), nebo lépe, upravit část programu pro
vyhledávání sloupce tak, že putující nula je
zapisována do registru TRISB namísto
PORTB. Bity registru PORTB odpovídající
výstupům pro buzení sloupců je třeba před-
nastavit na log. 0. Výsledkem této úpravy
bude, že se stav na výstupech mění mezi
stavem vysoké impedance a log. 0.

SCAN_KB movlw 2 ; nejdřív hledá sloupec
movwf X_SLOUP
bcf KBD ; vynulovat příznak stisknutí

SLOUPEC incf X_SLOUP,F

SLOUP01 movlw b’00001110'
iorwf PORTB,F ; deaktivovat výstupy sloupcu
call PUT_NULA ; ve W je maska s putující nulou
andwf PORTB,F ; vybrat sloupec
call CTIPORT ; objevila se někde
btfss STATUS,Z ;  na vstupu 1 ?
goto SLOUP02 ; (načtené slovo je negované)
decfsz X_SLOUP,F ; ne, zkusíme
goto SLOUP01 ; další sloupec
return ; všechny sloupce testovány

SLOUP02 movwf VAR1 ; test na zákmity tlačítka
movlw 0x20 ; načtená hodnota
movwf VAR0 ; se testuje 32× po sobě

SLOUP03 call CTIPORT ; přečíst vstupy klávesnice
xorwf VAR1,W ; porovnat se vzorkem z 1. čtení
btfss STATUS,Z ; shoda
goto SLOUPEC ; neshoda – tlačítko kmitá
decfsz VAR0,F
goto SLOUP03 ; další porovnání

movlw 4 ; ve kterém ze 4 řádků
movwf X_RADEK ; je stisknuté tlačítko ?

RADEK rlf VAR1,F ; to poznáme podle 1
btfsc STATUS,C ; v načteném bytu (je negovaný)
goto RADEK01 ; 1 nalezena
decfsz X_RADEK,F ; nenalezema – další řádek
goto RADEK
return

RADEK01 decf X_SLOUP,F ; výpočet adresy tlačítka
bcf STATUS,C ; v dekódovací tabulce
rlf X_SLOUP,F ; podle vzorce
rlf X_SLOUP,F ;  4*(Sloupec-1)+(Řádek-1)
decf X_RADEK,W
addwf X_SLOUP,W
call KEYTAB
bsf KBD ; nastavit příznak stisku tlačítka
return

CTIPORT movf PORTB,W ; po přečtení PORTu B
andlw b’11110000' ; nás zajímají jen vyšší 4 bity
xorlw b’11110000' ; negovat pro jednodušší test stisku
return

CEKPUST movlw 0x20 ; N=32
movwf VAR1

CEKPU01 call CTIPORT ; tlačítko musí být uvolněno
btfss STATUS,Z
goto CEKPUST

decfsz VAR1,F ; po N testovacích cyklů
goto CEKPU01
return

CTIHESLO clrf EEADR ; heslo je v EEPROM na
bsf STATUS,RP0 ;  adresách 00 a 01
bsf EECON1,RD
bcf STATUS,RP0
movf EEDATA,W ; vyšší byte
movwf HESLO_H
incf EEADR,F ; následující adresa
bsf STATUS,RP0
bsf EECON1,RD
bcf STATUS,RP0
movf EEDATA,W
movwf HESLO_L ; nižší byte
return

PISHESLO movf KBBUF_H,W; vyššíi byte hesla
movwf EEDATA
movwf HESLO_H ; uložit do RWM
clrf EEADR ;  a do EEPROM na adr 00
call INWREE ; spustit zápis do EEPROM
incf EEADR,F ; na další adresu EEPROM
movf KBBUF_L,W ; zapíšeme nižší byte hesla
movwf EEDATA
movwf HESLO_L ; taky do RWM
call INWREE ; spustit zápis
return

INWREE bsf STATUS,RP0
bsf EECON1,WREN ; povolit zápis
movlw 0x55
movwf EECON2
movlw 0xAA ; povolovací sekvence
movwf EECON2 ;  pro zápis do EEPROM
bsf EECON1,WR    ; spustit zápis
btfsc EECON1,WR
goto $-1 ; počkat na konec zápisu
bcf STATUS,RP0
return

PIP clrf VAR1
PIP01 movlw b’00001'

xorwf PORTA,F ; invertovat bit zvuk. výstupu
movlw PIPKONST ; podle konstanty
movwf VAR0 ; čekat určenou dobu
decfsz VAR0,F
goto $-1
decfsz VAR1,F
goto PIP01 ; a potom znovu
bcf PIPBIT ; nakonec vrátit pípaci bit do nuly
return

STISKY4 movlw 4 ; načítá 4 stisky klavesnice
movwf STISK
movlw 0xFF ; inicializovat buffer klavesnice
movwf KBBUF_L
movwf KBBUF_H
movlw CAS_TLAC ; nastavit max. čas na zadání
call SET_TMR ; hesla

STX00 call SCAN_KB ; zkusí načíst 1 stisk
movwf X_RADEK ; uloži si kód klávesy
btfsc TIM ; pri vypršení času
goto KRIZEK ; ukončit čekání
btfss KBD ; test na stisk klavesy

goto STX00 ; nebyla stisknuta, tak znovu
xorlw 0x0B ; test na stisk #
btfsc STATUS,Z
goto KRIZEK ; ano, je to #
movf X_RADEK,W
xorlw 0x0A ; test na *
btfss STATUS,Z
goto STX01 ; není to hvězdička
btfsc STISK,2 ; hvězdička smí být stisknuta
goto HVEZDIC ; jen jako první
goto STX00 ; jinak ji ignorovat

STX01 call PIP ; pípnout při stisku
movlw 4 ; nasune nižší 4 bity
movwf VAR0 ; kódu klávesy

STX02 bcf STATUS,C
rlf KBBUF_L,F ; do bufferu klávesnice
rlf KBBUF_H,F
decfsz VAR0,F
goto STX02
movf X_RADEK,W
iorwf KBBUF_L,F
call CEKPUST ; počká na uvolnění klávesnice
decfsz STISK,F
goto STX00 ; zpracovat další stisk
bsf STISK_OK ; 4 místné číslo načteno

STX99 call DISINT ; v pořádku
return

HVEZDIC bsf HVEZ ; příznak stisku hvězdičky
goto STX98

KRIZEK bsf TIM ; stisknut #, nebo timeout
STX98 call PIP ; pípnout a počkat

call CEKPUST ; na uvolnění klávesnice
goto STX99

SET_TMR clrf TMR0 ; nulovat TMR0 (i jeho předdělič)
movwf TIMER ; přednastavit TIMER
movlw b’10100000' ; povolit přerušení
movwf INTCON ; od přetečení TMR0
clrf PRIZNAKY ; vynulovat všechny příznaky
return

DISINT bcf INTCON,GIE; zakázat všechna přerušení
btfsc INTCON,GIE; ještě se o tom přesvědčit
goto DISINT
clrf INTCON
return

TESTHES movf HESLO_L,W ; porovná obsahy buferu
xorwf KBBUF_L,W ; klávesnice a hesla v RWM
btfss STATUS,Z
retlw 0xFF ; neshoda, vrátit W=0xFF
movf HESLO_H,W; nižší byte se shodují, ověřit
xorwf KBBUF_H,W; ještě vyšší byte
btfss STATUS,Z
retlw 0xFF ; neshoda, vrátit W=0xFF
retlw 0x00 ; oba byte jsou totožné

;  vrátit W=0x00
end

Celý kód programu zabírá přibližně čtvr-
tinu paměti. Zvídavým čtenářům se nabízí
dostatečný prostor pro vlastní experimen-


