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1 Introdução

As vezes é interessante interromper o fluxo normal de execução de um programa, com fins de tratar
um determinado evento que ocorreu assincronamente, e depois retornar para a próxima instrução do
fluxo normal de execução. A maior parte dos microprocessadores e microcontroladores possue um
mecanismo de interrupção que permite, na ocorrência do evento, executar as seguintes ações:

• salvar o contexto atual do programa: salvar automaticamente parte ou todos os valores dos
registradores (incluindo o contador de programa) no momento da interrupção de forma que este
contexto possa ser restaurado no retorno da mesma;

• desviar o fluxo para um endereço associado a interrupção (evento). Neste endereço se encontra
uma subrotina para o tratamento do evento;

• após a execução da rotina de tratamento da interrupção, voltar ao endereço da próxima execução
no fluxo normal de execução;

O mecanismo de interrupção permite em geral interrupções aninhadas, ou seja, novas interrupções
dentro de uma rotina de interrupção.

2 Fontes de interrupção e o mecanismo de interrupção no 8051

As posśıveis fontes de interrupção no 8051 são:

• Os ńıveis ou bordas nas entradas(pinos) INT0 e INT1 (eventos externos);

• O estouro da contagem dos temporizadores (flags TF0 e TF1);

• O final da transmissão ou recepção de um caracter pela interface serial;

A ocorrência de uma destas fontes, desde que a interrupção esteja devidamente habilitada, faz com
que o fluxo de execução do código se desvie para um dos endereços indicados abaixo:

Interrupção Flag Endereço do Tratador de Interrupção
External 0 IE0 0003h
Timer 0 TF0 000Bh
External 1 IE1 0013h
Timer 1 TF1 001Bh
Serial RI/TI RI/TI 0023h

Note que o estado da fonte de interrupção é refletido por um flag(bit) que faz parte de um deter-
minado registrador. No caso das interrupções externas os bits IE0 e IE1 fazem parte do registrador
TCON. Podemos então dizer que toda vez que um destes flags for setado, a interrupção é gerada.
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3 Habilitação da Interrupção

Uma interrupção somente ocorrerá se ela tiver sido habilitada. No RESET do sistema, todas
elas estarão desabilitadas. Existe um registrador chamado IE que permite habilitar cada uma destas
interrupções. Um bit chamado EA permite habilitar ou desabilitar todas. A estrutura de IE é:

Bit Name Bit Address Explanation of Function
7 EA AFh Global Interrupt Enable/Disable
6 - AEh Undefined
5 - ADh Undefined
4 ES ACh Enable Serial Interrupt
3 ET1 ABh Enable Timer 1 Interrupt
2 EX1 AAh Enable External 1 Interrupt
1 ET0 A9h Enable Timer 0 Interrupt
0 EX0 A8h Enable External 0 Interrupt

Note que para habilitar uma determinada interrupção, digamos a INT0, temos que ter EA=1 e
EX0=1. Se EA=0 todas as interrupções estarão desabilitadas, independentemente dos demais bits.

4 O mecanismo de interrupção

Na ocorrência de uma interrupção, o flag associado àquela interrupção será setado pelo hardware
(IE0 ou IE1 no registrador TCON). Entre a execução de uma intrução e a próxima, o microcontrolador
examina o estado dos flags de interrupção. Encontrando o flag da interrupção setado e estando a
interrupção habilitada, as seguintes ações ocorrem:

• o valor do contador de programa é empurrado para a pilha (o byte de mais baixa ordem primeiro);

• as interrupções de mesma e de menor prioridade são bloqueadas;

• no caso dos timer e da interrupções extenas, os flags de interrupção são limpos;

• o contador de programa é substitúıdo pelo endereço do tratador daquela interrupção.

O microcontrolador segue então com o ciclo de busca de instrução que agora será a primeira
instrução do tratador de interrupção.

No 8051 não existe salvamento automático de contexto, cabendo ao programador salvar os reg-
istradores que se fazem necessário. Um registrador que é quase sempre necessário ser salvo é o PSW,
por conter flags importantes que podem influenciar decisavamente na execução de qualquer trecho de
programa.

No final da subrotina de interrupção deve existir uma instrução IRET. Esta instrução força o
microcontrolador a retornar para o código que foi interrompido. Mais detalhadamente, o microcntro-
lador retira da pilha (“pop”) o valor do endereço de retorno salvo e restaura o status de interrupção
conforme estava no ińıcio da interrupção.

5 Prioridades de Interrupção

Caso existam dois ou mais flags de interrupção setados o microcontrolador deverá escolher um
deles para ser tratado antes. Para este fim, existe um esquema de prioridades. A prioridade também
é necessária para que o microcontrolador decida se uma subrotina de tratamento de interrupção deva
ser interrompido por uma outra interrupção. Caso existam flags simultaneamente setados no momento
da verificação de existência de interrupções (depois de cada instrução), a seguinte ordem de prioridade
é colocada:

• Interrupção Externa 0
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• Timer 0

• Interrupção Externa 1

• Timer 1

• Interrupção Serial

Isto significa que se ocorrer simultaneamente a interrupção externa 0 e a serial, o microcontrolador
trata inicialmente a primeira e assim que terminar a rotina de tratamento, no retorno,será tratada a
interrupção serial.

O registrador IP do SFR permite redefinir prioridades. Basicamente dois ńıveis podem ser definidos:
ALTO e BAIXO. O significado de seus bits é mostrado abaixo:

Bit Nome Função
7 - não definido
6 - não definido
5 - não definido
4 PS Serial
3 PT1 Timer 1
2 PX1 Externa 0
1 PT0 Timer 0
0 PX0 Externa 1

As seguintes regras se aplicam a este esquema de prioridade:

• Nada poderá interromper uma rotina de mais alta prioridade, nem mesmo uma de prioridade
ALTA;

• Uma interrupção de prioridade ALTA pode interromper uma de prioridade BAIXA;

• Uma interrupção de BAIXA prioridade somente será atendida se nenhuma outra interrupção
estiver em andamento;

• Se duas interrupções acontecem ao mesmo instante então a de mais ALTA será atendida primeiro.
Se tiverem a mesma prioridade aplica-se a sequência de “polling” definida inicialmente;

6 Interrupções externas pela borda ou pelo ńıvel

Os bits IT0 e IT1 do registrador TCON permitem determinar se as interrupções geradas pelas
entradas externas de interrupção serão pela borda ou pelo ńıvel. Se o bit for 0 a interruoção será
gerada no ńıvel 0 da entrada. Caso o bit seja 1 a interrupção é gerada na borda negativa.

7 Preparando o código para receber uma instrução

O código abaixo permite receber uma interrupção pelo ńıvel em INT0 e incrementar o acumulador
A de forma independente do fluxo normal do programa.

1 ;================================

2 ;preparacao da entrada de reset e do vetor de interrupcao

3 org 00h

4 sjmp main

5 org 003h

6 sjmp TratarINT0

7 ;=================================

8 ;programa principal

9 main:

10 setb EX0 ; habilita interrupcao externa 0
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11 setb EA ; habilita todas interrupcoes

12 mov A,#00h

13 loop:

14 mov C,P2.0

15 mov 00h,C

16 mov C,P2.1

17 anl C,00h

18 mov P1.0,C

19 sjmp loop

20 ;=================================

21 ;Rotina de Interrupcao

22 ;=================================

23 TratarINT0:

24 push psw

25 inc A

26 pop psw

27 iret

8 Usando interrupção com os temporizadores

Para evitar que o programa fique realizando “pollings” no flag do temporizador, pode-se programar
uma interrupção no estouro do relógio. Desta forma, pode-se programar uma rotina de interrupção
para tratar este evento.

1 ;================================

2 ;preparacao da entrada de reset e do vetor de interrupcao

3 org 0000h

4 lmp main

5 org 001Bh

6 jmp INT_TIMER1

7 ;=================================

8 ;programa principal

9 org 0100h ; entry address for main

10 main:

11 mov TMOD, #00010000b ; timer 1 em modo 1

12 mov TH1, #0D8h ;

13 mov TL1, #0F0h ; interrupcao a cada 10ms

14 mov IE, #10001000b ; habilita interrupcao

15 setb TR1

16 loop: ljmp loop

17 ;=================================

18 ;Rotina de Interrupcao do Timer1

19 ;=================================

20 INT_TIMER1:

21 clr TR1 ; para o timer

22 mov TH1, #0D8h ; recarrega valores no timer

23 mov TL1, #0F0h

24 cpl P1.7 ; aciona uma saida

25 setb TR1 ; religa o timer

26 reti

9 Exerćıcio

Conceber um programa que controla o acionamento de uma bomba d’água que enche um tanque.
Existem sensores para detectar um ńıvel mı́nimo e um ńıvel máximo. Quando a água chega em um
ńıvel máximo a bomba deve ser desligada e quando chega a um ńıvel mı́nimo a bomba deve ser ligada.
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