
Experimento 1 - Entradas e saídas digitais
Fundamentação

As entradas e saídas digitais dos microcontroladores da família AVR são realizadas através
de registrados. O Atmega8 possui três portas de entrada e saída digital, as portas D, C e D.

Os registradores responsáveis pelo controle destas portas possuem a seguinte estrutura.

Registrador Descrição

DDRx Usado para configurar a referida porta como entrada ou saída.

PORTx Usado para enviar informações para a porta.

PINx Usado para ler informações da porta.

 O x representa a porta b, C ou B.

Cada uma das portas é composta por 8 bits, e consequentemente por 8 entradas e/ou saídas. Assim,
cada registrador é responsável por controlar 8 entradas e/ou saídas.

O registrador DDRx (Data Direction Register) determina se um pino é utilizado como entrada ou
saída. Se o valor do bit no registrador é 0, o pino associado é considerado como entrada. Porém, se
o valor do bit no registrador é 1, o pino associado é considerado como saída. Veja alguns exemplos.

DDRB = 0xFF;  // Configura toda a porta B (PORTB) como saída. (notação hexadecimal) 
DDRC = 0b00000000; // Configura toda a porta C (PORTC) como entrada. (notação binária) 
DDRD = 0b01001001; // Configura os pinos 0, 3 e 6 (PD0, PD3 e PD6) da porta D como saída, o restante
como entrada.
DDRD = (1<<PD0) | (1<<PD3) | (1<<PD6); // Configura os mesmos pinos 0, 3 e 6 (PD0, PD3 e PD6) da porta
D como saída, o restante como entrada.

O registrador PORTx determina se um pino de saída deve ficar em nível lógico alto (1) ou baixo
(0). Se o valor do bit no registrador é 0, o pino associado permanece em nível 0. Porém, se o valor
do bit no registrador é 1, o pino associado permanece em nível 1. Veja alguns exemplos.

PORTB = 0xFF;  // Todos os pinos da porta B recebem nível 1. 
PORTC = 0b00000000; // Todos os pinos da porta C recebem nível 0. 
PORTD = 0b00001000; // O pino PD3 recebe nível 1, os demais recebem nível 0.
PORTD = (1<<PD0) | (1<<PD3) |  (1<<PD6);  //  Os  pinos  PD0,  PD3 e PD6 recebem nível  1,  os demais
recebem nível 0.

‘



Para alterar um único pino em uma porta sem alterar o valor dos outros sete pinos é necessário
realizar uma operação lógica sobre o valor da porta. Vela os exemplos a seguir.

PORTD |= (1<<PD0); Liga o pino 0 da porta D (PD0)
PORTC &=~(1<<PC3); Desliga o pino 3 da porta C (PC3)

O registrador PINx permite verificar se os pinos de entrada estão em nível lógico 0 ou 1. Como se
trata de um registrador de 8 bits, 8 pinos são acessados ao mesmo tempo. Para se verificar o estado
de um pino individualmente é necessário realizar operações lógicas com o valor do registrador.

estado =  ((PIND & (1<<PD4)) != 0); // retorna falso se PD4 for 0 e verdadeiro se PD4 for verdadeiro

Este tipo de operação pode ser usado no programa, em uma tomada de decisão, com o comando if
por exemplo. Veja a seguir.

if((PINC& (1<<PC1)) != 0) // se o pino PC1 for 1...
{

PORTD = (1<<PD0); // liga o pino PD0
}
 
Para que o compilador interprete corretamente o nome dos registradores é necessário incluir no
programa a biblioteca “io.h”. outra biblioteca importante é a biblioteca “delay.h” que permite, entre
outras coisas, a utilização da função “_delay_ms(x)”, que para o programa por x milisegundos. Para
incluir estas bibliotecas a sintaxe é:

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

A seguir temos um exemplo de programa que utiliza os conceitos apresentados.

#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000 //define a frequência de clock
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    DDRC = (1<<PC0); // Configura o pino PC0 como saída
    while (1) 
    {
        if((PINC&(1<<PC1)) != 0) // verifica o estado do pino PC1

 {
     PORTC|=(1<<PC0); // liga PC0
     _delay_ms(500); //aguarda meio segundo
     PORTC&=~(1<<PC0); //desliga PC0
     _delay_ms(500); //aguarda meio segundo
 }

    }
}
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A Figura  a  seguir  apresenta  uma  planta  de  controle  de  nível.  A bomba  é  ligada  ao
microcontrolador através de um relê, as boias são simuladas pelos botões S1 e S2. O funcionamento
é simples, o microcontrolador monitora as duas entradas das boias, se o nível estiver acima da boia
1 a bomba é desligada e se o nível estiver abaixo da boia 2 a bomba é ligada. Ambas boias enviam
sinal lógico 1 quando o nível estiver acima delas e a bomba liga em nível lógico 1. O LED 1 deve
indicar  bomba  ligada  e  o  LED 2  deve  indicar  bomba  desligada.  Monte  o  circuito  e  faça  um
programa para controlar esta planta. 


