
Experimento 3
Interrupções Externas

Objetivo
O  objetivo  deste  experimento  é  exercitar  com  os  alunos  a  montagem  de  circuitos

microcontrolados  que  utilizem  as  interrupções  externas.  As  interrupções  são  dispositivos  de
hardware e software importantes pois permitem aos microcontroladores receber de forma rápida
sinais digitais externos.

Fundamentação

Para que possamos fazer uso das interrupções nos microcontroladores é necessário que o 
software faça alguns ajustes no hardware. Inicialmente devemos incluir a biblioteca 
<avr/interrupt.h> e providenciar a sub-rotina de interrupção. As sub-rotinas de interrupção tem o 
seguinte formato.

ISR(vetor de interrupção)

{

// Código a ser executado pela interrupção.

}

Após construir a sub-rotina de interrupção é necessário habilitarmos a interrupção desejada 
através do registrador de controle do hardware em questão. Cada dispositivo de hardware tem um 
registrador de controle específico, cujos detalhes podem ser encontrados no manual do dispositivo. 

O último passo na utilização das interrupções é habilitar o microcontrolador a executar as 
interrupções. Isto é feito chamando a função sei().

A figura a seguir apresenta um circuito com dois botões conectados as entradas das 
interrupções externas e um LED a saída C0.

O exemplo de código a seguir utiliza as interrupções externas do microcontrolador para ligar e
desligar o led conectado a saída C0.



#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>

ISR(INT0_vect)
{

PORTC|=(1<<PC0); // liga PC0
}

ISR(INT1_vect)
{

PORTC&=~(1<<PC0); //desliga PC0
}

int main()
{

MCUCR|=0b00001111; // int0 e int1 na subida do sinal
GICR|=0b11000000; // ativa int0 e int 1

DDRC = (1<<PC0); // Configura o pino PC0 como saída

sei(); // ativa todas as interrupções

while(1)
{
}

}

Neste  exemplo  as  subrotinas  ISR(INT0_vect)  e  ISR(INT1_vect)  são  ativadas
automaticamente quando uma alteração é observada nos pinos externos de interrupção (INT0 e
INT1). Para que as interrupções externas sejam ativadas é necessário configurar corretamente os
registradores MCUCR e GICR, conforme ensinado na disciplina teórica. A subrotina sei(); por sua
vez habilita todas as interrupções do microcontrolador,  assim para que as interrupções externas
sejam  ativadas  esta  subrotina  deve  ser  executada.  Os  pinos  externos  do  microcontrolador
responsáveis pela ativação das interrupções externas são os pinos INT0 e INT1, que por sua vez são
as segundas funções dos pinos PD2 e PD3. Veja a figura a seguir.



Exercícios

1. Construa  um circuito  com  dois  botões  conectados  as  duas  interrupções  externas  e  um
display de 7 segmentos conectado a uma porta de saída. Veja um exemplo a seguir.

2. Faça um programa para este circuito de forma a receber os sinais das interrupções. O display
de  iniciar  apresentando  o  número  0.  Quando  a  interrupção  INT0  acontecer  o  número
apresentado deve ser incrementado e quando a interrupção INT1 acontecer este número deve
ser decrementado.

3. Transfira o programa para o microcontrolador e comprove seu funcionamento.

4. Elabore para a próxima aula um relatório do experimento realizado, respeitando as normas
para  elaboração  de  trabalhos  acadêmicos  e  envie  este  relatório  para
ricardo.kerschbaumer@ifc.edu.br.
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