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 بّ َاو خذا

فصم دادِ یا ًْاٌ يبذل آَانٕگ بّ دیجیتال تٕضیحات ي ADCگذشتّ در يٕرد ساختار  ر جهسّد
 .در بزَايّ را تٕضیح خٕاْیى داد ADCاستفادِ اس  در ایٍ جهسّ، َحِٕ. شذ

اختصاص دادِ شذِ، یعُی شًا يی تٕاَیذ بّ  ADCبّ  پایّ ATMEGA61  ،8در يیکزٔ کُتزنز 
یا يذار جاَبی را بّ يیکزٔکُتزنز خٕد ٔصم کُیذ ٔ ( 2*8)سُسٕر  8صٕرت ًْشياٌ، خزٔجِی 

 . دریافت کُیذ ADCاطالعات آٌ ْا را بّ ٔسیهّ ی 

  پایو کدام پایو ىا ىستند؟ 8اما این 

ایٍ پایّ ْا در  ،CodeWizard  در ADC ْستُذ کّ با فعال کزدٌ A پایّ يزبٕط بّ پٕرت  8 ایٍ
 حتًاً بایذ قبالً تُظیًات را در ADC دِ اسادقت کُیذ کّ بزای استف.  قزار يی گیزَذ ADC اختیار

CodeWizard  ذَجاو دادِ باشیا . 

 .َاو گذاری شذِ اَذ ADC7 تا ADC0 پایّ طبق شکم سیز اس 8ایٍ 
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 فاده کنیم؟در برنامو است ADC چگونو از

 اَجاو يی دْیذ، بّ CodeWizard در ADC شًا تُظیًات أنیّ را بزای فعال ساسی کّ ُْگايی
را بخٕاَیذ ٔ اس  ADC 8شًا ایٍ ايکاٌ دادِ يی شٕد کّ در ْز قسًت اس بزَايّ، يقذار ْز یک اس 

 ADC يقذار قسًت اس بزَايّ، حأي در ْزread_adc  ( ADCشًارِ) عبارت. آٌ استفادِ کُیذ
بشرگتز است يا  600را بزرسي كُیى كّ آيا اس   ADC0يثالً اگز بخٕاْیى يقذار. يٕرد َظز شًاست

 :  كُیى يي خیز، بّ شكم سيز عًم

If (read_adc (0) > 600) 

 : ذاري كُیى، بّ شكم سيز عًم يي كُیىيتغیز َگٓ کرا در داخم ي ADC6يثالً اگز بخٕاْیى يقذار 

int a; 
a = read_adc(6); 

آٌ  AVR  ْاي خإَادِ ّ اكثز يیكزٔكُتزنزست كْا جیتال، يكي اس يًٓتزيٍ قابهیتيبذل آَانٕگ بّ دي
تز، بزاي ايٍ كار، بايذ يك آي سي بّ صٕرت جذاگاَّ بز رٔي  ْاي قذيًي در يیكزٔكُتزنز. را دارَذ

 .شذ يذار تعبیّ يي

ايٍ قابهیت بسیار   بّ ٔسیهّ. زٔع خٕاْیى كزدرا ش PWMآيُذِ يبحث بسیار يٓى   در جهسّ
شٕد را كُتزل  ْا يا ْز انًاٌ ديگزي كّ بّ يیكزٔكُتزنز يتصم يي تٕاَیى سزعت يٕتٕر يا يي يٓى،
 .است  AVR  ْاي يٓى خإَادِ يكي اس قابهیت َیش PWM. كُیى
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