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Aula 12: Estrutura das Portas e mais um pouco de operações com bits

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

1 Objetivos

• Apresentar a estrutura de hardware das portas do 8051;

• Discutir as instruções que fazem leitura de portas e de latches;

• Revisar exerćıcios de operações com bits levando em consideração os aspectos das portas;

• Apresentar instruções de deslocamento de bits;

2 A Estrutura das Portas

As portas do microcontrolador 8051 são bidirecionais e apresentam latchs interfaceando com os
pinos de sáıda. Desta forma, quando se escreve 1 ou 0 na p orta, este ńıvel fica mantido até uma nova
escrita. A Fig.1 mostra a estrutura da porta P1.

Figura 1: Estrutura da porta P1

Um ponto essencial a ser observado é que para que a porta seja utilizada como entrada o FET
(funcionando como chave) não deve estar saturado. Neste caso pode-se injetar tensão no pino e lê-lo
de forma adequada.

Nota: Observando o esquema da porta pode-se afirmar que para usarmos um pino como entrada
SEMPRE devemos escrever 1 no latch para que sua sáıda invertida não acione o FET.

3 Instruções de leitura do latch

Instruções do tipo read-modify-write são direcionadas para a leitura do latch e não do pino da
porta. Isto é necessário para contornar problemas de interpretação de ńıveis de voltagem no pino. Por
exemplo, suponha que um pino de uma porta esteja sendo usada para ativar a base de um transistor.
Quando for escrito 1 na porta o transistor vai conduzie e pode levar a sáıda a ńıvel próximode 0.7V
o que será interpretado como 0 lógico se o pino for lido. Neste caso, o correto é ler o latch. Note que
este problema é associado ao uso da porta como sáıda.

As instruções do tipo read-modify-write são as que se seguem e devem possuir como destino as
portas:
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ANL Ex: ANL P1,A
ORL Ex: ORL P1,A
XRL Ex: XRL P1,A
JBC Ex: JBC P1.1, label
CPL Ex: CPL P3.0
INC Ex: INC P2
DEC Ex: DEC P1
DJNZ Ex: DJNZ P3,label

MOV PX.Y, C
CLR PX.Y
SETB PX.Y

4 Voltando as operações binárias

Levando em consideração o fato de que deve-se escrever 1 nas portas para garantir o seu funcio-
namento como entrada e também o fato das instruções das instruções do tipo ANLC, P1.0 ler o pino,
refaça os seguintes exerćıcios:

Implementar as seguintes funções lógicas em assembly do 8051.

• Y = AB + CD

• Y = (A + B)(CD)

5 Operações de deslocamento de bits

As instruções seguintes permitem deslocar bits:

RR A ; o LSB se torna o MSB
RRC A ; o C se torna MSB e recebe o LSB
RL A ; o MSB se torna LSB
RLC A ; o C se torna LSB e recebe MSB
SWAP ; troca o nibble alto com o baixo

6 Exerćıcios

1. Faça um programa que possue uma chave como entrada. Se a chave estiver ON o conteúdo do
registrador A é continuamente rotacionado a esquerda, caso contrário contiuamente rotacionado
a direita.

2. Modifique o programa anterior acrescentando uma chave externa. Agora a rotação de A deve
incluir o ńıvel desta chave na sua rotação.

3. Modifique o exerćıcio para externar o conteúdo de A em uma porta que controla LEDs.
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