 جلسه سی و سوم 
بّ َاو خذا
در جهسّ گذشتّ در يٕرد ساختار  ADCیا ًْاٌ يبذل آَانٕگ بّ دیجیتال تٕضیحات يفصم دادِ
شذ .در ایٍ جهسَّ ،حِٕ استفادِ اس  ADCدر بزَايّ را تٕضیح خٕاْیى داد.
در يیکزٔ کُتزنز  8 ، ATMEGA61پایّ بّ  ADCاختصاص دادِ شذِ ،یعُی شًا يی تٕاَیذ بّ
خزٔجی  8سُسٕر ( )2*8یا يذار جاَبی را بّ يیکزٔکُتزنز خٕد ٔصم کُیذ ٔ
صٕرت ًْشياٌ،
ِ
اطالعات آٌ ْا را بّ ٔسیهّ ی  ADCدریافت کُیذ .
اما این  8پایو کدام پایو ىا ىستند؟
ایٍ  8پایّ يزبٕط بّ پٕرت ْ Aستُذ کّ با فعال کزدٌ  ADCدر  ، CodeWizardایٍ پایّ ْا در
اختیار  ADCقزار يی گیزَذ  .دقت کُیذ کّ بزای استفادِ اس  ADCحتًاً بایذ قبال ً تُظیًات را در
 CodeWizardاَجاو دادِ باشیذ .
ایٍ  8پایّ طبق شکم سیز اس  ADC0تا َ ADC7او گذاری شذِ اَذ.
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 جلسه سی و سوم 
چگونو از  ADCدر برنامو استفاده کنیم؟
ُْگايی کّ شًا تُظیًات أنیّ را بزای فعال ساسی  ADCدر  CodeWizardاَجاو يی دْیذ ،بّ
شًا ایٍ ايکاٌ دادِ يی شٕد کّ در ْز قسًت اس بزَايّ ،يقذار ْز یک اس  ADC 8را بخٕاَیذ ٔ اس
آٌ استفادِ کُیذ .عبارت (شًارِ  read_adc )ADCدر ْز قسًت اس بزَايّ ،حأي يقذار ADC
يٕرد َظز شًاست .يثال ً اگز بخٕاْیى يقذار  ADC0را بزرسي كُیى كّ آيا اس  600بشرگتز است يا
خیز ،بّ شكم سيز عًم ييكُیى :
)If (read_adc (0) > 600
يثال ً اگز بخٕاْیى يقذار  ADC6را در داخم يک يتغیز َگٓذاري كُیى ،بّ شكم سيز عًم يي كُیى :
;int a
;)a = read_adc(6
يبذل آَانٕگ بّ ديجیتال ،يكي اس يًٓتزيٍ قابهیتْاست كّ اكثز يیكزٔكُتزنزْاي خإَادِ  AVRآٌ
را دارَذ .در يیكزٔكُتزنزْاي قذيًيتز ،بزاي ايٍ كار ،بايذ يك آي سي بّ صٕرت جذاگاَّ بز رٔي
يذار تعبیّ ييشذ.
در جهسّ آيُذِ يبحث بسیار يٓى  PWMرا شزٔع خٕاْیى كزد .بّ ٔسیهّ ايٍ قابهیت بسیار
يٓى،يا ييتٕاَیى سزعت يٕتٕرْا يا ْز انًاٌ ديگزي كّ بّ يیكزٔكُتزنز يتصم ييشٕد را كُتزل
كُیىَ PWM .یش يكي اس قابهیتْاي يٓى خإَادِ  AVRاست .
آموزشهای رباتیک طبقه بنذی شذه توسط کمیته مهنذسی رباتیک  ( nrec.ir /طرح سامانذهی آموزش رباتیک در
اینترنت ) برگرفته از سایت رشذ مخصوص رده سنی  31تا  52سال
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