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1 Introdução

Em muitas aplicações é necessário realizar contagens e temporizações. Este processo pode ser
realizado puramente por software. Por exemplo, uma subrotina pode ficar observando a ocorrências
de pulsos em um pino de entrada do microcontrolador de forma a contar estes eventos. No entanto,
os microcontroladores apresentam, em geral,facilidades para contagem e temporização. No 8051 é
posśıvel fazer com que estes eventos sejam contados através de um registrador especial (contador)
de 8/16 bits, sem que exista a necessidade de interferência do programa. Esta aula visa abordar o
procedimento de inicialização e uso dos contadores e temporizadores no 8051.

Se utilizarmos o contador para contar eventos cuja frequência é conhecida então podemos utilizá-lo
como temporizador.

2 Tempo de Contagem

No 8051 é posśıvel programar os contadores para que avancem em uma unidade a cada ciclo de
máquina. Um ciclo de máquina tem a duração de 12 pulsos de relógio (cristal).

Para um cristal de 12Mhz o temporizador avança a frequência de 1Mhz (12000000/12), portanto
com peŕıodo de 1µs). Neste caso, se um contador conta de 0 a 50000 então o intervalo de tempo desta
contagem é de:

T = 50000 × 1µs = 0.05s (1)

Na prática, como os contadores podem usar no máximo 16bits, para contagem de tempos maiores
deve-se contar o número de vezes que o contador estoura. Por exemplo, para contagem de 1s e
considerando o contador acima, deve-se contar quantas vezes o contador estoura:

NumeroEstouros =
1s

0.05
= 20 (2)

Na prática o estouro se dá na passagem de 65535 (FFFFH) para 0(0000H), no caso de um reg-
istrador de 16 bits. Neste caso pode-se iniciar o contador com o valor 65536d − 50000d de forma a
estourar exatamente em 50000 ciclos.

3 Registradores associados aos contadores

No 8051 existem dois temporizadores: o TIMER0 (registradores TH0 e TL0 do SFR) e o TIMER1
(registradores TH1 e TL1 do SFR). Estes temporizadores são controlados a partir dos registradores
TCON e TMOD. A tabela a seguir caracteriza estes registradores.

REGISTRADOR Descrição Endereço no SFR Function
TH0 Parte Alta do TIMER0 8Ch
TL0 Parte Baixa do TIMER0 8Ah
TH1 Parte Alta do TIMER1 8Dh
TL1 Parte Baixa do TIMER1 8Bh
TCON Controle dos temporizadores 88h
TMOD Modo dos temporizadores 89h
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4 Controle dos Temporizadores

4.1 A Fonte de Clock para o temporizador/Contador

A Fig.1 mostra as duas posśıveis fontes de clock para o temporizador/Contador. O bit C/T do
registrador TMOD permite selecionar a fonte de contagem: 0 para contar a os pulso do clock do cristal
dividido por 12 ou, 1 para contar o evento externo vindo da entrada T0 ou T1.

Figura 1: Fonte de Clock para o Temporizador

4.2 Configurando o temporizador/Contador

O registrador TMOD permite configurar o funcionamento do temporizador/contador. Observe
que metade do registrador TMOD é para um temporizador e metade para outro. A Fig.2 mostra o
formato deste registrador.

Figura 2: O registrador TMOD

Os bits M1 e M0 permitem setar o modo de funcionamento (3 modos pela combinação de M1M0).
O bit C/T configuta a fonte de Clock conforme já discutido. O bit Gate permite habilitar o contador
externamente usando a entrada INT0 ou INT1. A Fig.4 ilustra estes bits de configuração.

Note que o TMOD não é acesśıvel por bit!

4.3 Controlando o temporizador/contador

O registrador TCON (Fig.3) permite controlar/monitorar o temporizador da seguinte forma:

• TR0 e TR1: liga/desliga o temporizador. Note que se o bit Gate estiver setado, a habilitação
da contagem também dependerá da entrada IN, que é um pino externo;

• TF0 e TF1: é setado no estouro de contagem e lido pelo microcontrolador para a geração de
interrupção (se esta estiver habilitada).

O TCON é acesśıvel por bits.

Figura 3: O registrador TCON
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4.4 Modo 1 de Funcionamento

Este modo é ilustrado na Fig.4. Ele permite a contagem de até 16 bits usando THx e TLx como
um registrador de 16 bits.

Para ilustrar o seu uso considere a seguinte subrotina de delay :

1 delay:

2 clr TR0 ;garante que timer esteja parado

3 clr TF0 ;garante que flag de estouro esteja zerado

4 mov TMOD,#00000001b ;configura timer0 para modo 0, sem controle externo

5 mov TH0,#D8h ;\

6 mov TL0,#F0 ;/ => configura timer0 com D8F0h

7 setb TR0 ;liga timer0

8 loop:

9 jnb TF0,loop ;espera que timer0 estoure

10 clr TR0 ;para o timer0

11 clr TF0 ;zera TF0 - note que nao eh zerado de forma automatica

12 ret

Observe que o timer0 vai evoluir de D8F0h até FFFFh a cada click do CLK. Após FFFFh, ele
estoura e assume 0000h. O flag TF0 é setado pelo hardware e detectado com a instrução jnb. Para um
clock de 12 Mhz, o CLK do timer é 1Mhz e portanto cada click ocorre a cada 1µs. Como se passaram
10000 clicks tem-se um tempo de delay de 10000 × 1µs = 10ms. Para ser preciso, o tempo total da
rotina delay deveria levar em conta também o tempo de execução de cada uma das instruções que
antecedem e precedem o teste do flag.

Figura 4: O Modo 1

De forma geral, pode-se calcular o número a ser colocado em THxTLx da seguinte forma:

THxTLx = 65536 − delay/PeriodoCicloMaquina (3)

Podemos deixar que o assemblador resolva em parte este problema:

mov TH,#HIGH(65536-10000)

mov TL,#LOW(65536-10000)

Note que HIGH e LOW são diretivas para o assemblador, instruindo-o a calcular a parte alta e
baixa do valor 65536 − 10000.

O uso da subrotina acima coloca um limitante de retardo. No máximo pode-se obter delays na
ordem de 65536 clicks de relógio. Para aumentar este limite pode-se lançar mão de variáveis adicionais
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que são incrementadas a cada estouro do relógio. Pode-se então usar esta variável para controlar o
número de estouros.

No exemplo anterior, pode-se fazer um retardo de 1s colocando uma variável que controla o número
de estouros em 100 vezes.

Exerćıcio: Construir uma subrotina que realiza um retardo de 50ms. Suponha clock de 12Mhz.
Prepare também uma subrotina para iniciar o contador no modo 1.

5 Retardos maiores que a capacidade do timer

Pode-se elaborar uma rotina que aguarda por tempos maiores que a capacidade do microcontro-
lador. Neste caso, do mesmo modo que as rotinas de retardo por software, pode-se usar um ou mais
registradores para contar o número de estouros.

Exerćıcio 1: Construir uma subrotina para aguardar 1s, usando a rotina de retardo de 50 ms.
Exerćıcio 2: Construir uma subrotina que aguarda por n segundos, passando n no registrador A.

6 Outros modos de operação

Os modos de operação 0, 2 e 3 são ilustrados nas figuras que se seguem. O modo 0 é similar ao
modo 1 mas o temporizador possui somente 13 bits. No modo 2 é prevista a recarga automática no
estouro do contador. Observe que o valor de TH é recarregado em TL. Este modo é interessante pois
minimiza qualquer erro de tempo devido a recarga de valores nos registradores.Entretanto, ele deve
ser usado em conjunto com o mecanismo de interrupção, conforme será visto nas próximas aulas.

Figura 5: O Modo 0

Figura 6: O Modo 2

Figura 7: Modo 3

7 Exerćıcios

1. Configure o timer0 para ser usado como contador de 16 bits e o timer1 como temporizador
em modo 2. Para complementar o exerćıcio anterior faça uma rotina para dar a partida no
temporizador 1, passando em R0 o valor de recarga do TH1.
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