AVR Timer/Counter CTC PWM
การทางานแบบ Clear timer on compare match (CTC) mode
รี จิสเตอร์ TCNT เริ่ มนับจากนับจาก 0 ไปจนเท่ากับค่า TOP ที่ต้ งั ไว้ใน OCRA, OCRB เรี ยกว่า “Compare
match” จะเกิดการ ไปอินเตอร์ รัพท์ CPU ได้ หรื อมีสัญญาณออกทางขาสัญญาณ OCA, OCB และ Timer
จะ Clear ค่า ใน TCNT ให้เป็ น 0 ใหม่

- บิต OCF ถูกเซ็ต เมื่อการเปรี ยบเทียบระหว่าง OCR กับ TCNT เท่ากัน
- บิต OCF จะถูกเคลียร์ให้เป็ น ด้วยฮาร์ ดแวร์ เมื่อได้รับการตอบต่อค่าการอินเตอร์ รัพท์ที่กาหนด หรื อ
เขียนลอจิก ‘1’ ไปที่แฟลกนี้
- เมื่อบิต I ใน SREG และ OCIE (Timer/Counter Compare B Match Interrupt Enable) และ OCF ถูก
เซ็ต คือเกิดการอินเตอร์ รัพท์ของ Timer/Counter Compare Match
*** ข้ อควรระวัง ใน Arduino ฟั งก์ ชั่นต่ อไปนี ้ delay() , millis() และ micros() เรี ยกใช้ Timer 0
วิธีกาหนดการทางาน แบบให้ อนิ เตอร์ รัพท์
กาหนดให้ WGM ในรี จิสเตอร์ TCCRnA และ TCCRnB เท่ากับ 010
กาหนดค่า Prescale CSn2 – CSn0 ในรี จิสเตอร์ TCCRnB
กาหนดค่า TOP สาหรับการนับ ในรี จิสเตอร์ OCRnA
กาหนดสถานการณ์อินเตอร์ รัพท์ของ Timer บิต OCIEnA ในรี จิสเตอร์ TIMSKn
กาหนดบิต Global ใน SREG
ดูรายละเอียดเกีย่ วกับรีจิสเตอร์ ได้ จาก Datasheet ATMEGA168
Global interrupt enable I ดูจาก SREG Status Register หน้ าที่ 11
Timer 0 และ Timer 1 หน้ าที่ 130 – 139
Timer 2 หน้ าที่ 153 – 160
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TCCR0A – Timer/counter control register A
TCCR0B – Timer/counter control register B
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TIMSK0 – Timer/counter interrupt mask register

Bit 2 – OCIE0B: Timer/counter output compare match B interrupt enable
When the OCIE0B bit is written to one, and the I-bit in the Status Register is set, the Timer/Counter
Compare Match B interrupt is enabled. The corresponding interrupt is executed if a Compare Match in
Timer/Counter occurs, that is, when the OCF0B bit is set in the Timer/Counter Interrupt Flag Register –
TIFR0.
Bit 1 – OCIE0A: Timer/Counter0 output compare match A interrupt enable
When the OCIE0A bit is written to one, and the I-bit in the Status Register is set, the Timer/Counter0
Compare Match A interrupt is enabled. The corresponding interrupt is executed if a Compare Match in
Timer/Counter0 occurs, that is, when the OCF0A bit is set in the Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register
– TIFR0.
Bit 0 – TOIE0: Timer/Counter0 overflow interrupt enable
When the TOIE0 bit is written to one, and the I-bit in the Status Register is set, the Timer/Counter0
Overflow interrupt is enabled. The corresponding interrupt is executed if an overflow in Timer/Counter0
occurs, that is, when the TOV0 bit is set in the Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register – TIFR0
OCR0A – Output compare register A
The Output Compare Register A contains an 8-bit value that is continuously compared with the counter
value (TCNT0). A match can be used to generate an Output Compare interrupt, or to generate a waveform
output on the OC0A pin.
OCR0B – Output compare register B
The Output Compare Register B contains an 8-bit value that is continuously compared with the counter
value (TCNT0). A match can be used to generate an Output Compare interrupt, or to generate a waveform
output on the OC0B pin.
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ตัวอย่างโปรแกรม Timer 0 mode 2 (CTC)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
{
DDRB = 0b11111111;
TIMSK0 = _BV(OCIE0A);
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TCCR0A = _BV(WGM01);
TCCR0B = _BV(CS02) | _BV(CS00);
OCR0A = 40;
PORTB = 0xff;
sei();
while(1)
{

// Mode = CTC
// Clock/1024
// Set Top value
//Enable Global interrup

}
}
SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)
{
PORTB = ~PORTB;
}

หมายเหตุ
Macro _BV
#define _BV(bit) คือ (1 << (bit)) เซ็ตบิตให้เป็ น 1
โปรแกรมเมื่อเขียนบน Arduino สร้าง square wave ที่ D7
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define pulse 7
void setup() {
TIMSK0 = _BV(OCIE0A);
// Enable Interrupt
TCCR0A = _BV(WGM01);
// Mode = CTC
TCCR0B = _BV(CS02) | _BV(CS00); // Clock/1024
OCR0A = 100;
// Top Value
pinMode(pulse, OUTPUT);
sei();
}
void loop() {
}
SIGNAL(TIMER0_COMPA_vect)
{
digitalWrite(pulse,digitalRead(pulse)^1);
}

การคานวณคาบเวลา Interrupt
fclk = 16MHz
Prescale = 1024
ความถี่ที่ใช้ในการนับ = fclk/prescale = 16MHz/1024 = 15.625 KHz
การนับแต่ละครั้งใช้เวลา T = 1/15.625 KHz = 0.064 uS
ค่า TOP ที่ต้ งั ของ Timer 0 = OCR0A = 40
คาบเวลาการอินเตอร์รัพท์ = TOP*T = 40* 0.064 uS = 2.56 mSec
ความถี่ของสัญญาณ square wave = F = 1/T = 1/(2*2.56 ms) = 195.3 Hz
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การทางานของ Timer โหมด Clear timer on compare match (CTC) แบบมีสัญญาณเอาท์ พุท
- บิต OCF ถูกเซ็ต เมื่อการเปรี ยบเทียบระหว่าง OCR กับ TCNT เท่ากัน แล้วสัญญาณเอาท์พุท OCnx
จะถูกสร้าง
- การสร้างสัญญาณเอาท์พุท OCnx จะเป็ นแบบใหนขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบการทางาน และการ
กาหนดค่าบิต COMnx1 และ COMnx0
OCR0A Output compare register A และ OCR0B Output compare register B
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CTC mode, timing diagram.
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สั ญญาณเอาท์ พุท OCnx ของ Timer ทั้ง 3

ข้ อควรระวัง
 OC0A เป็ นสัญญาณเอาท์พุทของการเปรี ยบเทียบระหว่าง TCNT0 กับ OCR0A
 OC0B เป็ นสัญญาณเอาท์พุทของการเปรี ยบเทียบระหว่าง TCNT0 กับ OCR0B
 แต่ OC0B จะไม่ Toggle พร้อมกับ OC0A ขณะนั้น OC0B จะเป็ น 0
 และ B จะ Toggle เมื่อ TCNT = 0 ขณะที่ A Toggle เมื่อ TCNT = TOP
ตัวอย่าง สร้างสัญญาณ square ออกทาง Pin D6 (OC0A) ด้วย Timer 0 CTC mode (เขียนบน Arduino)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define pulseA 6
void setup() {
TCCR0A = _BV(WGM01)| _BV(COM0A0) ; // Mode = CTC and Toggle output A
TCCR0B = _BV(CS02) | _BV(CS00); // Clock/1024
OCR0A = 70;
// Top Value
pinMode(pulseA, OUTPUT);
digitalWrite(pulseA,LOW);
}
void loop() {
}
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Phase correct PWM mode
การทางานโหมดนี้ เริ่ มต้น Counter TCNT จะนับขึ้น เมื่อนับถึงค่าสู งสุ ด MAX ของ Counter (เช่น Timer 0
= 255) วงจรนับจะเปลี่ยนทิศทางการนับ กลายเป็ นนับลง และเมื่อนับถึงค่าต่าสุ ด BOTTOM วงจรนับก็จะ
เปลี่ยนทิศทางการนับอีกครั้ง การนับจะเป็ นเช่นนี้ตลอดไป
สัญญาณเอาท์พุท จะออกทางขา Ocnx เช่น Timer 0 ช่อง A จะออกที่ขา PD6 โดยสัญญาณจะถูกกาหนด
ด้วยค่า COM0A1 COM0A0 (Timer 0 ช่อง A) และ COM0B1 COM0B0 COM0A0 (Timer 0 ช่อง B) ใน
รี จิสเตอร์ TCCR0A
External counter Output

Compare output mode, phase correct PWM mode

เช่น ถ้าให้ COM0A1-COM0A0 = 10
เมื่อ Counter นับขึ้น สัญญาณ OC0A เป็ น 1 และจะกลายเป็ น 0 เมื่อ ค่า Counter เท่ากับค่าที่ต้ งั ใว้ใน OCR0A
เมื่อนับถึงค่าสู งสุ ด Counter เปลี่ยนเป็ นนับลง ขณะนี้ สัญญาณ OC0A ยังเป็ น 0 อยู่ แต่มื่อนับมาเท่ากับค่า
OCR0A จะเปลี่ยนเป็ น ลอจิก 1 อีกครั้ง
ถ้าให้ COM0A1-COM0A0 = 11 สัญญาณจะกลับเฟสกัน
AVR Timer/Counter CTC PWM
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ตัวอย่างโปรแกรม สร้าง PWM ออกที่ PD6 Duty cycle 25%
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
{
DDRD = 0b11111111;
// All outputs
TCCR0A = 0b10000001;
// Mode = PWM
TCCR0B = 0b00000011;
// Clock/64, Normal phase
OCR0A = 51;
// Duty cycle 20%
PORTD = 0xff;
//PWM Output on PD6 = OC0A
while(1);
}
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การคานวณคาบเวลา
fclk = 16MHz
Prescale = 64
ความถี่ที่ใช้ในการนับ = fclk/prescale = 16MHz/64 = 250 KHz
การนับแต่ละครั้งใช้เวลา T = 1/250 KHz = 4 uS
ค่าคาบเวลาของสัญญาณ PWM = 4uS*255*2 = 2040 uS
ค่าความถี่ของสัญญาณ PWM = 1/2040 uS = 490 Hz
ค่า TOP ที่ต้ งั ของ Timer 0 = OCR0A = 51
ความกว้างของพัลส์ = 4uS*51*2 = 408 uS
Duty Cycle = ค่าคาบเวลาของสัญญาณ PWM / ความกว้างของพัลส์ = 408uS/2040uS = 20%
หมายเหตุ 2 มาจากการที่ Counter นับขึ้นและนับลง
เขียนบน Arduino
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define pulse0A 6
void setup() {
pinMode(pulse0A, OUTPUT);
TCCR0A = _BV(WGM00)| _BV(COM0A1) ; // Timer0 Mode pwm phase correct
TCCR0B = _BV(CS00)|_BV(CS01);
// Clock/64
OCR0A = 51;
// Top Value 51
}
void loop() {
}

โปรแกรมสร้าง PWM 2 ช่อง ที่ OC0A กับ OC0B เมื่อเขียนบน Arduino
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define pulse0B 5
#define pulse0A 6
void setup() {
DDRD = 0b11111111; // All outputs
TCCR0A = _BV(COM0A1) | _BV(COM0B1) |_BV(WGM00) ; // Timer0 Mode pwm phase correct 2 ch
TCCR0B = _BV(CS01); // Clock/8
OCR0A = 51;
// Duty cycle 20% : ch A = PD6
OCR0B = 128;
//Duty cycle 50% : ch B = PD5
}
void loop() {
}
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แสดงรู ปคลื่นของ PWM ทั้ง 2 ช่อง

การใช้ ไลบรารี TimerOne สร้ างสั ญญาณ PWM
#include "TimerOne.h"
void setup(){
Timer1.pwm(9, 256);
}
void loop(){
}

// setup pwm on pin 9, 25% duty cycle

อธิบายความหมาย
Timer1.initialize กาหนดค่าคาบเวลา หน่วยเป็ น microsec
Timer1.pwm(9, 256); ให้สัญญาณออกที่ OC1A D(9)
Duty cycle = 256/1024 = 25%
1024 มาจากค่า 10 บิต ที่ไลบรารี่ ใช้
อ้างอิง
http://playground.arduino.cc/Code/Timer1
การใช้ ฟังก์ชั่น analogWrite สร้ างสั ญญาณ PWM
analogWrite(pin, value)
Pin: หมายถึง Arduino Pin 5,6,9,10,11,3
Arduino Pin AVR Timer Pin
D5 OC0B
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D6 OC0A
D9 OC1A
D10 OC1B
D11 OC2A
D3 OC2B
ต้ องดูว่าเป็ นบอร์ ดรุ่ นไหน
value:หมายถึงค่า duty cycle: มีค่าระหว่าง 0 (off) ถึง 255 (on)
Duty cycle = valuex100/255
ความถี่ที่ขา 3, 11, 9,10 ประมาณ 490 Hz
ความถี่ที่ขา 5, 6 ประมาณ 980 Hz
ตัวอย่างการสร้างสัญญาณ PWM ออกที่พอร์ ททั้ง 6
#define pwm0A 6
#define pwm0B 5
#define pwm1A 9
#define pwm1B 10
#define pwm2A 11
#define pwm2B 3
void setup() {
pinMode(pwm0A,
pinMode(pwm0B,
pinMode(pwm1A,
pinMode(pwm1B,
pinMode(pwm2A,
pinMode(pwm2B,

OUTPUT);
OUTPUT);
OUTPUT);
OUTPUT);
OUTPUT);
OUTPUT);

analogWrite(pwm0A,
analogWrite(pwm0B,
analogWrite(pwm1A,
analogWrite(pwm1B,
analogWrite(pwm2A,
analogWrite(pwm2B,

}
void loop() {
}

51);
102);
153);
204);
229);
242);

//
//
//
//
//
//

sets the
sets the
sets the
sets the
sets the
sets the

pin as output
pin as output
pin as output
pin as output
pin as output
pin as output

//Duty cycle 20%
//Duty cycle 40%
//Duty cycle 60%
//Duty cycle 80%
//Duty cycle 90%
//Duty cycle 95%
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