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Aula 25: Interface Serial no 8051

Professor: Eraldo Silveira e Silva eraldo.silveira@gmail.com

1 Objetivos

• Compreender a estrutura de registros para comunicação serial no 8051;

• Se familiarizar com rotinas de transmissão por polling e por interrupção;

2 Conceitos de Transmissão Serial

A transmissão serial é uma das formas mais populares de comunicação de dados entre dispositivos.
A idéia é transmitir um bit após o outro através de um único fio. Isto permite reduzir custos e melhor
tratamento do meio de transmissão.

A transmissão serial pode ser śıncrona ou asśıncrona. As transmissões śıncronas envolvem a tran-
misssão de um clock juntamente com a informação serial de forma a poder localizar os bits de dados.
Este clock pode vir através de um outro fio ou pode ser de alguma forma codificado no sinal transmi-
tido.

A comunicação serial asśıncrona não envolve clock adicional. A idéia é manter a linha de trans-
missão em um determinado estado e, no momento de transmissão de uma palavra binária, sinalizar
o ińıcio com um start bit. Este bit permite ao receptor se sincronizar de forma a poder localizar
os bits de de dados que seguem. O número de bits de dados pode ser 7 ou 8 bits dependendo do
sistema. Ao final é transmitido um ou mais stop bits garantindo que a linha fique alta entre dois bytes
transmitidos. A Fig.1 ilustra esta comunicação.

Figura 1: Exemplo de uma comunicação serial asśıncrona

Note que o tempo de um bit define a velocidade em bps (baudrate).

Nota: Nem sempre a baudrate corresponde a taxa de transmissão!

Antes do stop bit é, em geral, posśıvel transmitir um bit de paridade que permite verificar se o
byte transmitido está correto. Por exemplo, se for usada paridade par, soma dos bits a um do byte
mais o bit de paridade deve resultar em um número par. Desta forma, para cada byte sempre deve
ser calculado um novo bit de paridade.

3 Comunicação Serial no 8051

O 8051 permite configurar 4 modos de transmissão asśıncrona. O modo 1 permite implementar o
modo padrão (UART )asśıncrono usado na interface RS232 o que permite interconectar o microcon-
trolador, através de um cabo serial a um PC. São necessários no mı́nimo 3 fios para uma comunicação
full-duplex. Um para a transmissão, outro para a recepção e outro é o terra (GND). O cabo deve
ser cruzado, a não ser que um modem esteja sendo utilizado. No 8051 estes sinais, TxD (P3.0) e
RxD(P3.1), são implementados na porta P3.
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Para a cumprir com o padrão RS232 é necessário ainda que os ńıveis de tensão que saem do
microcontrolador sejam convertidos para os ńıveis compat́ıveis com a RS232 (-12 e +12V). Isto e
realizado por um CI adicional (exemplo, MAXIM232).

O registrador usado para a transmissão serial é o SBUF. Este registrador (99h da SFR) é na
realidade um duplo registrador. Quando acessado para escrita, armazenará os dados a serem trans-
mitidos e, acessado na leitura, os dados de recepção. O registrador PCON é utilizado para programar
a baudrate e o SCON usado para controlar a transmissão.

O registrador SCON (Serial Controller) é bit endereçável e possui e a seguinte estrutura:

Bit Name Função
7 SM0 Juntamente com SM1 define o modo da serial Enable/Disable
6 SM1 SM1 e SM0 definem os modos 0,1,2 3
5 SM2 Se 1 gera interrupção no modo multiprocessador
4 REN Habilitador de recepção
3 TB8 Usado nos modos 2 e 3
2 RB8 Usado nos modos 2 e 3
1 TI Flag de interrupção na Transmissão
0 RI Flag de interrupção na Recepção

O registrador PCON (Powermode Controller) é usado para outras funções além da serial. O bit 7
SMOD funciona como modificador da baudrate como será visto adiante.

3.1 Processo de Transmissão de Dados

Para a transmissão de um caracter basta colocá-lo no registrador SBUF. Assim que este caracter
for completamente transmitido o bit TI do SCON setado. O programador deve então ter o cuidado
de testar este bit antes de qualquer transmissão:

3.2 Processo de Recepção de Dados

Um dado, ao ser recebido pode ser lido no registrador SBUF. Quando existe um novo caracter
recebido o bit RI do SCON é setado. Para habilitar qualquer recepção o bit REN do SCON deve ser
setado.

4 Modo 1 : Padrão UART sem paridade e 8 bit de dados

No modo 1 (SM1SM0 = 01) a interface serial funciona full-duplex a 10 bits: um start bit, 8 bits
de dados e 1 stop bit. O LSB é o primeiro a ser transmitido da palavra de dados.

O timer 1 é usado para gerar a baudrate da serial no modo 1. Este timer deve ser configurado em
modo 2 (reload automático). A baudrate é calculada pela seguinte fórmula:

fbaud =
2SMOD

32
× fosc

12× [256− TH1]
(1)

Portanto, o valor de TH1 é dado pela seguinte fórmula:

TH1 = 256− (
2SMOD

32
× fosc

12× fbaud
) (2)

Para valores de TH1 exatos nas velocidades caracteŕısticas, um cristal de frequẽncia espećıfica
deve ser usado. Exemplo: para taxa de 9600 bps deve-se usar cristal de 11.0592 MHz. Com SMOD=0
tem-se TH1=FDh.
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5 Rotinas para acesso a serial: polling versus interrupção

Duas abordagens podem ser usadas para a transmissão/recepção serial: polling e interrupção:

5.1 Transmissão e recepção por polling

O programa a seguir transmite uma mensagem armazenada a partir do endereço “texto”:

1 org 0h

2 main:

3 acall init_uart

4 acall envia_texto

5 final: sjmp final

6

7 ;inicia a uart para baudrate 9600

8 init_uart:

9 mov TMOD,#00100000b ; timer 1 em modo 2

10 mov TH1, #0FDh ; baudrate 9600

11 setb TR1 ; liga timer 1

12 mov SCON,#01010000b ; porta serial modo 1

13 clr TI ; para garantir clear TI mas nao eh necessario

14 ret

15

16 ;envia mensagem texto

17 envia_texto:

18 mov DPTR,#texto

19 tx_msg: mov A,#0

20 movc A,@A+DPTR

21 acall envia_car

22 inc DPTR

23 jnz tx_msg

24 fim_tx: ret

25

26 ;envia um caracter

27 envia_car:

28 mov SBUF,A

29 loop: jnb TI,loop

30 clr TI

31 ret

32

33 texto: db "Alo Mundo"

34

35 END

O programa a seguir recebe uma mensagem:

1 buff_rec EQU 30h

2 org 0h

3 main:

4 acall init_uart

5 acall recebe_texto

6 final: sjmp final

7

8 recebe_texto:

9 push R0

10 push A

11 mov R0,#buff_rec

12 receber:

13 acall rec_car

14 mov @R0,A

15 inc R0

16 jnz A,receber

17 pop A

18 pop R0

19 ret
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20

21 rec_car:

22 loop: jnb RI,loop

23 clr RI

24 mov A,SBUF

25 ret

26

27 END

5.2 Usando Interrupção

O programa a seguir recebe a mensagem por interupção:

1 buff_rec EQU 30h

2 org 0h

3 ljmp main

4 org 23h

5 ljmp handler_tx

6 org 100h

7 main:

8 acall init_uart

9 mov IE,#10010000b

10 mov R0,#buff_rec

11 loop: sjmp loop

12

13 handler_tx:

14 push A

15 jnb RI,fim_int ;testa se a interrupcao eh recepcao

16 mov A,SBUF

17 mov @R0,SBUF

18 inc R0

19 fim_int:

20 pop A

21 iret
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