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RESUMO 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um programa de computador que 

simulará o funcionamento de um microcontrolador com arquitetura Harvard de 8 bits. 

Capaz de analisar os códigos previamente compilados em formato Intel Hexadecimal 

Object File, apresenta e simula a execução deles através de mapas de registradores 

e memória de programa. 

Oferece interface visual para simulação de kit didático, onde o usuário pode 

interagir através de acionamento de chaves e teclado, bem como sinalização via 

leds, displays alfanuméricos e do tipo LCD. 

INTRODUÇÃO 

O uso de kits didáticos para o estudo de microcontroladores é uma prática 

bastante comum em universidades e faculdades nas áreas de ciência da 

computação, tecnologia e engenharia. Porém, os alunos normalmente não dispõem 

dos mesmos kits após o período de aula. Isso dificulta a continuidade dos estudos e 

elaboração de atividades ou pequenos projetos. Uma possibilidade ao aluno seria a 

compra ou a montagem de um kit didático semelhante ao utilizado para dar 

continuidade aos estudos. Essa alternativa pode ser em alguns casos muito custosa 

ou demandar muito tempo no caso da montagem. 

Este trabalho visa oferecer uma alternativa sem custo e com resultados 

semelhantes aos obtidos através do emprego de um kit didático. Propõe-se o 

desenvolvimento de um programa de computador capaz de simular o funcionamento 

de um microcontrolador com arquitetura Harvard de 8 bits, bem como os periféricos 

presentes em um kit didático (figura 1). Para isso os códigos ou programas 

previamente formatados em padrão Intel Hexadecimal Object File, normalmente 

gerados no próprio ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) via compiladores 

ou montadores no caso da linguagem Assembly, são interpretados, apresentados e 

simulados seguindo os mesmos moldes do microcontrolador utilizado. 



 

Figura 1 – Kit didático microcontrolado. 

OBJETIVOS 

Este trabalho está divido em três blocos de programa e objetivos principais.  

O primeiro deles é criar um interpretador de OpCodes (códigos de operações 

binários) gerados a partir dos Mnemônicos escritos em linguagem Assembly (código 

fonte) de microcontroladores de 8 bits da família PIC16 produzidos pela empresa 

Microchip Technology Inc.  

O segundo objetivo é virtualizar o funcionamento do microcontrolador 

PIC16F877A, com todos os seus registradores e periféricos. Esse bloco é 

responsável por detectar qualquer alteração nos registradores que influenciam no 

estado dos pinos de I/O (input/output). Dessa forma, sua entrada será um conjunto 

específico de registradores e sua saída será a representação virtual do kit com as 

devidas representações visuais dos estados dos I/Os e sua influência nos periféricos 

afetados por eles (leds, displays de 7 segmentos, teclado, etc.). 

O útimo objetivo é criar um interpretador de estímulos humanos. Responsável 

pela detecção da interferência humana (usuário) nas interfaces de entrada (teclas e 

teclado) do kit virtual. Para isso, eventos devem ser gerados a cada ação válida 

(entrada) e uma atualização do mapa de registradores virtuais deve ocorrer (saída). 

METODOLOGIA 

Este trabalho parte de estudo bibliográfico sobre a arquitetura de 

microcontrolador estudada e formato de representação dos OpCodes. 

Passa por fase de modelamento da solução e separação de atividades entre os 

membros do grupo de pesquisa. 



A terceira fase do trabalho é o desenvolvimento dos blocos de programa 

separadamente de acordo com os objetivos propostos. 

Finalizando com a integração e validação da solução. 

DESENVOLVIMENTO 

No início da pesquisa tivemos como objetivo a busca informações relevantes 

sobre o funcionamento das arquiteturas de microprocessadores e a linguagem de 

programação utilizada, o Assembly. 

O segundo passo foi entender e interpretar o código fonte gerado pelo 

compilador no formato Intel Hexadecimal Object File (Intel Hex). Foi preciso separar, 

converter e agrupar diferentes tipos de informações, para isso utilizamos a 

linguagem C# que nos ofereceu bastante flexibilidade e suporte para que 

traduzíssemos os códigos com êxito. 

Com o projeto criando forma, demos um passo adiante e começamos a criar os 

inúmeros vetores que mais tarde se transformariam nos mapas de registradores e na 

memória flash utilizada pelo microcontrolador. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento criamos uma interface visual escrita em linguagem C#, que 

mostra instrução por instrução a partir de um arquivo fonte no formato Intel Hex. 

Desenvolvimento dos mapas de registradores e simulação dos contadores de 

instrução e coordenação de stack. 
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