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9 ADC – A/D převodník 
A/D převodník převádí vstupní analogové signály na digitální údaje. 

A/D převodník má 12bitové rozlišení a je schopen převádět rychlostí až 350 kSPS 
(350 tisíc vzorků za sekundu). 

Připojení vstupů je flexibilní, lze provádět diferenční nebo SE (single-ended: proti 
zemi) měření vstupního napětí. Též je možné nastavit zesílení a tak rozšířit dynamický 
rozsah. Kromě měření vnějšího napětí lze též měřit interní signály (například teplotní 
senzor nebo napájecí napětí CPU). Výsledek je poskytován ve formě čísla se 
znaménkem nebo bez znaménka. 

A/D převod lze startovat programově nebo pomocí příchozí události z jiné 
periferie. Start převodu lze též provádět s pevným časováním bez programového 
zásahu. Jako referenční napětí lze použit vnější i vnitřní referenční zdroje. 

A/D převodník má implementovánu komparační funkci pro přesné monitorování 
nastavitelného prahového napětí, která vyžaduje pouze minimální programovou 
podporu. 

Výsledek převodu lze nastavit jako 8bitový, 10bitový nebo 12bitový. Nižší 
požadovaná přesnost výsledku pak zkrátí dobu převodu. Výsledek může být podle 
potřeby zarovnán doleva nebo doprava.  

A/D převodník může používat DMA (viz kapitolu 11) pro přesun výsledků 
po převodu přímo do paměti nebo na periferie. 

9.1 Základní vlastnosti – rychlý přehled 
 rozlišení 8, 10 nebo 12 bitů, 

 rychlost převodu až 350 kSPS, 

 diferenční nebo SE vstupy, 
o až 32 analogových vstupů (25 neinvertujících a 10 invertujících), 

 5 interních vstupů: 
o badgap reference, 
o teplotní senzor, 
o ¼ napájecího napětí CPU, 
o ¼ napájecího napětí, 

 zesílení nastavitelné od ½ × do 16×, 

 režimy převodu: jednorázový, kontinuální, skenování více vstupů, 

 okénkový monitor pro volitelný kanál, 

 rozsah převodu: 
o UREF [1 V až UDDANA – 0,6 V], 
o ADCx × GAIN [0 V až UREF], 

 referenční zdroj buď interní nebo externí (4bitové nastavení referenčního zdroje), 

 událostně spouštěné převody pro přesné časování (jeden událostní vstup), 

 možnost přenášet výsledky převodu pomocí DMA, 

 hardwarová korekce chyby zesílení a ofsetu, 

 průměrování a převzorkování s podporou decimace (rozlišení až 16 bitů), 

 volitelný interval vzorkování. 

Řízení spotřeby 
A/D převodník pokračuje v činnosti v libovolném režimu snížené spotřeby, pokud 

běží jeho zdroj hodin. Přerušení od ADC lze použít pro probuzení mikrokontroléru 
z režimu snížené spotřeby. Události napojené do událostního systému mohou spouštět 
ostatní operace v systému bez opuštění režimu snížené spotřeby. 
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Hodiny 

Sběrnicové hodiny ADC označené CLK_ADC_APB lze povolit/odstavit pomocí 

jednotky PM (Power Manager). 

Generické hodiny GCLK_ADC jsou vyžadovány pro taktování periferie. Tyto 

hodiny musí být konfigurovány a povoleny pomocí GCLK. Tyto generické hodiny jsou 

asynchronní vůči hodinám uživatelského rozhraní CLK_ADC_APB. Z tohoto důvodu 
musí být při přístupu k řídicím registrům prováděna synchronizace. 

DMA 
Linka požadavků o DMA je napojena do řadiče DMA (DMAC). Použití DMA 

vyžaduje předchozí konfiguraci DMA řadiče. 

Přerušení 
Linka požadavku přerušení je napojena na řadič přerušení, takže je nutné řadič 

přerušení nejdříve nakonfigurovat.  

Události 
Události jsou napojeny do událostního systému, použití událostí pak vyžaduje 

předchozí konfiguraci událostního systému. 

Registry s chráněným přístupem 
 Všechny registry s možností zápisu je možné chránit proti zápisu pomocí 

jednotky PAC, to neplatí pro registry INTFLAG a RESULT. 

9.2 Popis funkce 
A/D převodník poskytuje standardně 12bitové rozlišení. Rozlišení 8 nebo 10 bitů 

lze pak vybrat za účelem snížení doby převodu. A/D převodník disponuje 
převzorkováním s možností decimace, čímž lze rozlišení výsledku rozšířit na 16 bitů. 

INPUTCTRL

ADC0

ADCn
INT.SIG

...

ADC0

ADCn
INT.SIG

...

      ADC

SWTRIG

EVCTRL

SAMPCTRL

AVGCTRL

CTLRA

CTRLB

předdělička

INT1V

VREFA

VREFB

INTVCC

REFCTRL

POST

PROCESSING
RESULT

GAINCORR

WINUT

WINLT

WINCTRL

OFFSETCORR

 

Obr. 9.1 Blokové schéma ADC dle [1] 

Vstupní napětí může pocházet z vnitřního (například interní teplotní senzor) nebo 
vnějšího (přivedené na vstupně/výstupní vývody) zdroje. Lze konfigurovat vstupní režim 
SE nebo diferenční. 
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Inicializace 
Před povolením A/D převodníku musí být konfigurovány hodiny uživatelského 

rozhraní a referenční zdroj. První převod po změně referenčního napětí je neplatný 
(nelze použít). V průběhu převodu musí být všechny konfigurační registry ponechány 

beze změn. Generické hodiny GCLK_ADC vybereme a povolíme pomocí GCLK. 
Po těchto nastaveních lze povolit A/D převodník zápisem 1 do bitu 

CTRLA.ENABLE. 

Povolení, odstavení a reset 

Povolení/odstavení provedeme zápisem 1/0 do bitu CTRLA.ENABLE. 

Reset provedeme zápisem 1 do bitu CTRLA.SWRST. Reset způsobí uvedení 
všech registrů na jejich výchozí hodnoty. Před resetem je třeba A/D převodník odstavit. 

Základní operace 

Mezi základní operace patří výběr kanálu pomocí registru INPUTCTRL a 

nastavení předděličky hodin GCLK_ADC. Rovněž je třeba provést výše popsanou 
inicializaci. 

Převod je možné startovat manuálně (zápisem 1 do bitu SWTRIG.START) nebo 
automaticky (konfigurováním automatického spouštěče pro vyvolání převodu; pro 
spuštění lze používat řadu odlišných podmínek). Pro kontinuální převod vstupního 
kanálu lze použít režim volného běhu (zde není spouštěč třeba, převod startuje 
automaticky v okamžiku dokončení předchozího převodu). 

Výsledek převodu je uložen do registru RESULT. Výsledek nového převodu 
přepíše výsledek předchozího převodu. Pokud potřebujeme zabránit ztrátě dat při 
povolení více kanálů najednou, musí být výsledek převodu čten, jakmile je dostupný 

(indikuje stavový příznak INTFLAG.RESRDY). Ztráta dat při převodu nastaví stavový 

příznak INTFLAG.OVERRUN. Chceme-li používat přerušení, musí být příslušný zdroj 

povolen pomocí odpovídajícího bitu registru INTENSET. 

Předdělička 

A/D převodník je taktován generickými hodinami GCLK_ADC. Pro úpravu 
hodnoty kmitočtu slouží předdělička. Viz obr. 9.2. 

GCLK_ADC

D
IV
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předdělička
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2
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6

D
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1

2

multiplexerCTRLB.PRESCALER[2:0]

CLK_ADC
 

Obr. 9.2 Předdělička pro ADC dle [1] 

Průchozí zpoždění měření A/D převodníku je dáno vztahem: 

CLK_ADC

DG

PD
f

t
2

rozlišení
1

t


  (9-1) 

kde: tPD je průchozí zpoždění, 
 tDG je zpoždění zesilovače (DelayGain, viz tab. 9.1), 
 fCLK_ADC je taktovací kmitočet A/D převodníku. 
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Tab. 9.1 Parametr tDG 

INTPUTCTRL.GAIN 

tDG 

(v násobcích period fCLK_ADC) 

diferenční režim SE režim 

0 0 0 

1 0 1 

2 1 1 

3 1 2 

4 2 2 

5 až 14 vyhrazeno vyhrazeno 

15 0 1 

Rozlišení 
A/D převodník podporuje 8bitovou, 10bitovou a 12bitovou přesnost výsledku. 

Změna rozlišení se provádí skupinou bitů CTRLB.RESSEL. Výchozí hodnota rozlišení 
po resetu je 12bitů. 

Diferenční a SE režim 
A/D převodník může pracovat v diferenčním režimu nebo v režimu SE (tj. single-

ended, „proti zemi“). 
Pokud měříme takové signály, že pozitivní vstup je vždy vyšší napěťové úrovně 

než negativní vstup, měl by být použit režim SE zajišťující plné 12bitové rozlišení 
převodu, který má jen nezáporné hodnoty výsledku. Negativní vstup musí být spojený 
se zemí. 

Pokud se pozitivní vstup může dostat na nižší napěťovou úroveň než negativní 
vstup, měl by být použit diferenční režim, který poskytuje výsledky se znaménkem. 

Konfigurace režimu se provádí skupinou bitů CTRLB.DIFFMODE. Oba režimy 
lze používat v režimu jednorázového běhu nebo v režimu volného běhu (vstup 
A/D převodníku je vzorkován kontinuálně a jsou prováděny nové převody). Příznak 

INTFLAG.RESRDY se nastaví na konci každého převodu a indikuje tak uložení 

výsledku do registru RESULT. 

Časování převodu 

Spuštění převodu proběhne programově zápisem 1 do bitu SWTRIG.START 

nebo pomocí bitu odpovídajícího události EVCTRL.STARTEI. 

Vstupní kanál je vzorkován první polovinu periody hodin CLK_ADC. Vzorkovací 

interval lze případně prodloužit pomocí skupiny bitů SAMPCTRL.SAMPLEN. 
Vzhledem k tomu, že A/D převodník je taktován oběma hranami hodin 

CLK_ADC, trvá (v nejlepším případě) převod při 12bitovém rozlišení včetně spuštění a 

vzorkování pouze 7 taktů hodin CLK_ADC. 

Akumulace 
Výsledky několika po sobě jdoucích převodů lze akumulovat. Počet 

akumulovaných vzorků je určen skupinou bitů AVGCTRL.SAMPLENUM (viz tab. 9.2). 
V případě, že je akumulováno více než 16 vzorků, je součet ve větší šíři než 

pojme 16bitový registr RESULT. Aby bylo zabráněno přetečení, je výsledek 
automaticky posunut doprava tak, aby se do 16bitového registr „vešel“ (viz tab. 9.2). 

Při akumulaci dvou a více vzorků musí být nastaven bit CTRL.RESSEL. 
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Tab. 9.2 Akumulace 

Počet 

akumulovaných 

vzorků 

AVGCTRL.SAMPLENUM 
přesnost 

mezivýsledku 

počet 

automatických 

posuvů 

doprava 

cílová 

přesnost 

výsledku 

automatický 

dělicí 

faktor 

1 0 12 bitů 0 12 bitů 0 

2 1 13 bitů 0 13 bitů 0 

4 2 14 bitů 0 14 bitů 0 

8 3 15 bitů 0 15 bitů 0 

16 4 16 bitů 0 16 bitů 0 

32 5 17 bitů 1 16 bitů 2 

64 6 18 bitů 2 16 bitů 4 

128 7 19 bitů 3 16 bitů 8 

256 8 20 bitů 4 16 bitů 16 

512 9 21 bitů 5 16 bitů 32 

1024 10 22 bitů 6 16 bitů 64 

vyhrazeno 11 až 15 12 bitů  12 bitů 0 

Průměrování 
Průměrování je technika zvýšení přesnosti výsledku za cenu snížené vzorkovací 

rychlosti. Tato technika je vhodná pro použití v prostředí s výskytem rušení. 

Počet vzorků pro akumulaci je určen skupinou bitů AVGCTRL.SAMPLENUM. 
Dělení je dosaženo kombinací automatického posuvu doprava a přídavného posuvu 

doprava určeného skupinou bitů AVGCTRL.ADJRES. 

Pro průměrování dvou a více vzorků musí být nastaven bit CTRL.RESSEL. 
Průměrování vzorků snižuje efektivní vzorkovací rychlost dle nastavení 

AVGCTRL.SAMPLENUM. 

Příznak INTFLAG.RESRDY se nastaví, když je dosáhnuto požadovaného počtu 
mezipřevodů. 

Tab. 9.3 Průměrování 
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1 0 12 bitů 0 1 0  12 bitů 0 

2 1 13 bitů 0 2 1 1 12 bitů 0 

4 2 14 bitů 0 4 2 2 12 bitů 0 

8 3 15 bitů 0 8 3 3 12 bitů 0 

16 4 16 bitů 0 16 4 4 12 bitů 0 

32 5 17 bitů 1 16 4 5 12 bitů 2 

64 6 18 bitů 2 16 4 6 12 bitů 4 

128 7 19 bitů 3 16 4 7 12 bitů 8 

256 8 20 bitů 4 16 4 8 12 bitů 16 

512 9 21 bitů 5 16 4 9 12 bitů 32 

1024 10 22 bitů 6 16 4 10 12 bitů 64 

vyhrazeno 11 až 15   0  12 bitů 0  

Převzorkování a decimace 
Použitím převzorkování a decimace je A/D převodník schopen zvýšit přesnost 

převodu ze 12 bitů na 16 bitů.  

Pro zvýšení přesnosti o n bitů, musí být akumulováno 4n vzorků. Výsledek pak 

musí být posunut doprava o n bitů. Tento posuv je kombinací automatického posuvu 

doprava a hodnoty zapsané do skupiny bitů AVGCTRL.ADJRES.  



APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ SAMD09 A SAMD10 

9-6 

Tab. 9.4 Převzorkování a decimace 

výsledná 

přesnost 

počet 

vzorků 

do průměru 

AVGCTRL.SAMPLENUM 

počet 

automatických 

posuvů 

doprava 

AVGCTRL.ADJRES 

13 bitů 41 = 4 2 0 1 

14 bitů 42 = 16 4 0 2 

15 bitů 43 = 64 6 2 1 

16 bitů 44 = 256 8 4 0 

Okénkový monitor 
Okénkový monitor zajišťuje, že je výsledek převodu porovnán s předdefinovanou 

rozhodovací úrovní. Konkrétní režim lze nastavit pomocí skupiny bitů 

WINCTRL.WINMODE. Rozhodovací úrovně nastavujeme pomocí registrů WINLT a 

WINUT. 

Je-li vybrán diferenční režim, jsou hodnoty WINLT a WINUT uvažovány jako 
čísla se znaménkem. Jinak se berou jako čísla bez znaménka. Šíře čísla uložená 

v těchto registrech závisí na rozlišení zvoleném skupinou bitů CTRLB.RESSEL 
(například pro 8bitovou přesnost jsou údaje uvažovány v šířce 8 bitů). 

Pokud výsledek převodu splní podmínku nastavenou okénkovým monitorem, je 

nastaven příznak přerušení INTFLAG.WINMON. 

Korekce chyby ofsetu a zesílení 
Přesnost A/D převodníku snižuje přítomnost přirozené chyby zesílení a ofsetu.  

Chyba ofsetu (též chyba nuly) je definována jako odchylka skutečné převodní 
funkce A/D převodníku od ideální přímky při nulovém vstupním napětí. Anulování chyby 

ofsetu je řízeno registrem OFFSETCORR. Korekce ofsetu je odečtena od převedeného 

údaje před zápisem do registru RESULT. 

Chyba zesílení je definována jako odchylka středového bodu posledního kroku 
skutečné převodní funkce A/D převodníku od ideální přímky po kompenzaci chyby 

ofsetu. Anulování chyby zesílení je řízeno registrem GAINCORR.  

Pro korekci obou chyb musí být nastaven bit CTRLB.CORREN. Kompenzace 
výsledku probíhá dle vzorce: 

  GAINCORROFFSETCORRvýsledekRESULT   (9-2) 

Pro režim jednorázového převodu vzniká přídavné zpoždění 13 hodinových taktů 

GCLK_ADC do získání cílového výsledku.  
Jelikož je korekční čas vždy kratší než průchozí zpoždění (9-1), projeví se toto 

zpoždění v režimu volného běhu pouze v průběhu prvního převodu.  

převod 0 převod 1 převod 2 převod 3

START

korekce 0 korekce 1 korekce 2 korekce 3

 

Obr. 9.3 Časování A/D převodu při povolení korekcí 

DMA, přerušení, události 

A/D převodník generuje požadavek DMA označený „výsledek převodu připraven 
(RESRDY)“. Požadavek je nastaven v okamžiku, kdy je výsledek převodu dostupný a 

vynulován po přečtení registru RESULT. 
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Při povolení průměrování, je DMA požadavek aktivován až po dokončení výpočtu 
průměru z požadovaného množství vzorků. 

A/D převodník má tyto zdroje přerušení: 

 RESRDY – výsledek převodu připraven, 

 OVERRUN – přepsání výsledku (nevyzvednutý výsledek byl přepsán novým), 

 WINMON – okénkový monitor, 

 SYNCRDY – synchronizace připravena. 

Každý zdroj přerušení má přidružený příznak uložený v registru INTFLAG. 
Povolení/zakázání přerušení provádíme zápisem 1 do odpovídajícího bitu registru 

INTENSET/INTENCLR. A/D převodník má pouze jednu přerušovací linku a jeden 

vektor přerušení. V obsluze přerušení tedy musíme (čtením obsahu registru INTFLAG) 
testovat, který zdroj přerušení byl aktivován. Dále musíme požadavek přerušení 

vymazat (zápisem 1 do příslušného bitu registru INTFLAG), jinak zůstává stále aktivní. 

A/D převodník může generovat tyto výstupní události: 

 RESRDY – výsledek převodu připraven, 

 WINMON – okénkový monitor. 
Aby mohla výstupní událost vzniknout, musí být nejdříve povolena pomocí bitu 

EVCTRL.xxEO. Událost musí být rovněž správně nakonfigurována v událostním 
systému. 

A/D převodník může při vstupní události provést tyto akce: 

 START – start A/D převodu, 

 FLUSH – zahození výsledku A/D převodu. 
Odpovídající akce může být spuštěna libovolnou vstupní událost. Zápisem 1 

do bitu EVCTRL.xxEI povolíme odpovídající akci při vzniku vstupní události. Událost 
musí být rovněž správně nakonfigurována v událostním systému. 

Režimy snížené spotřeby 

Bit CTRLA.RUNSTDBY řídí chování A/D převodníku v režimu standby: 

 CTRLA.RUNSTDBY = 0: A/D převodník je v režimu standby odstaven a uchovává 
si aktuální nastavení. Analogové bloky jsou odpojeny od napájení, takže se také 
sníží spotřeba. Při probuzení z režimu snížené spotřeby je pak vnuceno startovací 
zpoždění. 

 CTRLA.RUNSTDBY = 1: A/D převodník pokračuje v režimu standby v činnosti. 
Libovolné přerušení A/D převodníku může CPU probudit z režimu snížené spotřeby. 
V režimu snížené spotřeby lze A/D převody spouštět pouze pomocí událostí. 

Synchronizace 

Z důvodu synchronizace mezi hodinami CLK_ADC_APB a GCLK_ADC musí 
být určité registry synchronizovány při přístupu k nim. Registr může vyžadovat: 

 synchronizaci při zápisu, 

 synchronizaci při čtení, 

 synchronizaci při zápisu a čtení, 

 žádnou synchronizaci. 

Při provádění operace, která vyžaduje synchronizaci, je bit STATUS.SYNCBUSY 
nastaven okamžitě a vynulován je až po kompletaci synchronizace. Příznak přerušení 

INTFLAG.SYNCBUSY lze použít pro signalizaci dokončené synchronizace. Pokud je 

prováděna operace, která vyžaduje synchronizaci, při STATUS.SYNCBUSY = 1, je 



APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ SAMD09 A SAMD10 

9-8 

sběrnice zabrzděna. Všechny operace budou dokončeny úspěšně, ale CPU bude 
pozdrženo a přerušení budou neobsloužena tak dlouho, dokud bude sběrnice 
pozastavena. 

Níže uvedené registry vyžadují synchronizaci při zápisu: 

 CTRLB, 

 SWTRIG, 

 WINCTRL, 

 INPUTCTRL, 

 WINUT a WINLT. 

Níže uvedené registry vyžadují synchronizaci při čtení: 

 SWTRIG, 

 INPUTCTRL, 

 RESULT. 

Níže uvedené bity vyžadují synchronizaci při zápisu: 

 CTRLA.SWRST, 

 CTRLA.ENABLE. 

9.3 Popis registrů 
Níže jsou stručně popsány hlavní registry A/D převodníku včetně jejich bitů. 

CTRLA – řídicí registr A 

7 6 5 4 3 2 1 0

R-0 R-0 R/W-0R/W-0

– – ENABLE SWRST

R-0

–

R-0

–

R-0

–

R/W-0

RUNSTDBY

 

Obr. 9.4 Popis registru CTRLA 

 RUNSTDBY – povoluje (1) nebo zakazuje (0) běh ADC v režimu stadby. 

 ENABLE – povoluje (1) nebo zakazuje (0) činnost ADC. Z důvodu synchronizace 

existuje zpoždění mezi zápisem do bitu CTRLA.ENABLE a skutečným 
povolením/zakázáním činnosti ADC. Probíhající synchronizace je indikována bitem 

STATUS.SYNCBUSY. 

 SWRST – softwarový reset. Zápis 1 způsobí uvedení všech registrů ADC (vyjma 

DBGCTRL, který se používá pro ladění) na jejich výchozí hodnoty, ADC bude 
následně odstaven. Z důvodu synchronizace existuje zpoždění mezi zápisem 

do bitu CTRLA.SWRST a skutečným dokončením resetu. Probíhající synchronizace 

je indikována bitem STATUS.SYNCBUSY. 

REFCTRL – volba referenčního zdroje 

7 6 5 4 3 2 1 0

R-0 R/W-0R/W-0

–REFCOMP REFSEL[3:0]

R-0

–

R-0

–

R/W-0R/W-0 R/W-0
 

Obr. 9.5 Popis registru REFCTRL 

 REFCOMP – povolení kompenzace ofsetu vstupního bufferu referenčního napětí. 
Přesnost zesilovacího stupně lze zvýšit, pokud povolíme buffer pro kompenzaci 
ofsetu reference (sníží se vstupní odpor, zvýší se doba náběhu reference). 

 REFSEL – volba zdroje referenčního napětí dle tab. 9.5. 
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Tab. 9.5 Volba zdroje referenčního napětí 

REFSEL symbol popis 

0 INT1V napěťová reference 1 V 

1 INTVCC0 odvozeno od napájecího napětí jako VDDANA/1,48 

2 INTVCC1 1/2 VDDANA (pouze pokud VDDANA > 2 V) 

3 VREFA externí reference A 

4 VREFB externí reference B 

5 až 15  vyhrazeno 

AVGCTRL – řízení operace průměrování 

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0

SAMPLENUM[3:0]

R-0

–

R/W-0R/W-0 R/W-0

ADJRES[2:0]

R/W-0R/W-0 R/W-0
 

Obr. 9.6 Popis registru AVGCTRL 

 ADJRES – úprava výsledku resp. dělicí faktor. Definuje dělicí faktor v 2n krocích (1, 
2, … , 128). 

 SAMPLENUM – počet vzorků pro určení průměru dle tab. 9.6. 

Tab. 9.6 Počet vzorků pro určení průměru 

SAMPLENUM symbol popis 

0 1 1 vzorek 

1 2 2 vzorky 

2 4 4 vzorky 

3 8 8 vzorky 

4 16 16 vzorků 

5 32 32 vzorků 

6 64 64 vzorků 

7 128 128 vzorků 

8 256 256 vzorků 

9 512 512 vzorků 

10 1024 1024 vzorků 

11 až 15  vyhrazeno 

SAMPCTRL – řízení vzorkovacího intervalu 

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0

SAMPLEN[5:0]

R-0

–

R/W-0R/W-0 R/W-0R/W-0 R/W-0R-0

–

 

Obr. 9.7 Popis registru SAMPCTRL 

 SAMPLEN – interval vzorkování. Určuje vzorkovací interval jako počet půlperiod 

hodin CLK_ADC. Čím je delší vzorkovací interval, tím je nižší vstupní impedance 
A/D kanálu. 

CLK_ADC

VZ
f2

1SAMPLEN
t
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CTRLB – řídicí registr B (lze měnit pouze při odstaveném A/D převodníku) 
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

R-0 R-0 R/W-0R/W-0

– – CORREN

R-0

–

R-0

–

R-0

–

R/W-0

R/W-0R/W-0 R/W-0

R-0

–

R-0

–

R/W-0R/W-0

PRESCALER[2:0]

RESSEL[1:0]

R/W-0

FREERUN LEFTADJ DIFFMODE

 

Obr. 9.8 Popis registru CTRLB 
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 PRESCALER – konfigurace předděličky dle tab. 9.7. 

Tab. 9.7 Konfigurace předděličky 

PRESCALER symbol popis 

0 DIV4 fCLK_ADC = fGCLK_ADC/4 

1 DIV8 fCLK_ADC = fGCLK_ADC/8 

2 DIV16 fCLK_ADC = fGCLK_ADC/16 

3 DIV32 fCLK_ADC = fGCLK_ADC/32 

4 DIV64 fCLK_ADC = fGCLK_ADC/64 

5 DIV128 fCLK_ADC = fGCLK_ADC/128 

6 DIV256 fCLK_ADC = fGCLK_ADC/256 

7 DIV512 fCLK_ADC = fGCLK_ADC/512 

 RESSEL – rozlišení výsledku převodu dle tab. 9.8.  

Tab. 9.8 Nastavení přesnosti (rozlišení) výsledku převodu 

RESSEL symbol popis 

0 12BIT 12bitový výsledek 

1 16BIT pro režim průměrování 

2 10BIT 10bitový výsledek 

4 8BIT 8bitový výsledek 

 CORREN – povolení digitální korekce: 

o CORREN = 0: odstavení digitální korekce výsledku. 

o CORREN = 1: povolení digitální korekce výsledku. Výsledek převodu je 

korigován dle registrů GAINCAL a OFFSETCAL. Čas převodu je prodloužen 

dle OFFSETCORR. 

 FREERUN – volí režim jednorázového běhu (0) nebo režim volného běhu (1, 
převody se spouští automaticky). 

 LEFTADJ – zarovnání doleva (výchozí je zarovnání doprava), viz také popis registru 

RESULT: 

o LEFTADJ = 0: výsledek převodu je v registru RESULT zarovnán doprava 
(nepoužité bity nalevo jsou vynulovány). 

o LEFTADJ = 1: výsledek převodu je v registru RESULT zarovnán doleva 

(horní bajt 12bitového výsledku je uložen v horní části registru RESULT). 

 DIFFMODE – diferenční režim: 

o DIFFMODE = 0: A/D převodník pracuje v režimu SE. 

o DIFFMODE = 1: A/D převodník pracuje v diferenčním režimu (převádí se 
rozdílové napětí mezi vstupy MUXPOS a MUXNEG). 

WINCTRL – řízení okénkového monitoru 

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0

WINMODE[2:0]

R-0

–

R/W-0 R/W-0R-0

–

R-0

–

R-0

–

R-0

–

 

Obr. 9.9 Popis registru WINCTRL 

 WINMODE – určuje činnost okénkového monitoru dle tab. 9.9. 

Tab. 9.9 Konfigurace okénkového monitoru 

WINMODE symbol popis 

0 DISABLE odstaveno 

1 MODE1 RESULT > WINLT 

2 MODE2 RESULT < WINUT 

3 MODE3 WINLT < RESULT < WINUT 

4 MODE4 !(WINLT < RESULT < WINUT) 

5 až 7  vyhrazeno 
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SWTRIG – softwarové spouštění 

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0

FLUSH

R-0

–

R/W-0R-0

–

R-0

–

R-0

–

R-0

– START

R-0

–

 

Obr. 9.10 Popis registru SWTRIG 

 START – start A/D převodu. Po zápisu 1 do bitu START je spuštěn převod, 
po dokončení převodu je bit automaticky vynulován (indikuje konec převodu). 
Zápis 0 nemá vliv. 

 FLUSH – spláchnutí A/D převodu. Po zápisu 1 do bitu FLUSH je proveden restart 
ADC hodin následující hranou hodin, všechny běžící převody jsou přerušeny a 
výsledky zahozeny. Po provedení této akce se A/D převodník zotaví a startuje se 
nový převod. Zápis 0 nemá vliv. 

INPUTCTRL – řízení vstupů 

7 6 5 1 0

R/W-0

MUXPOS[4:0]

R-0

–

R/W-0R-0

–

R-0

–

R/W-0R/W-0R/W-0

4 3 2

15 14 13 9 9

R/W-0

MUXNEG[4:0]

R-0

–

R/W-0R-0

–

R-0

–

R/W-0R/W-0R/W-0

12 11 10

23 22 21 17 16

R/W-0

INPUTSCAN[3:0]

R/W-0R/W-0R/W-0

20 19 18

31 30 29 25 24

R/W-0

GAIN[3:0]

R-0

–

R/W-0R-0

–

R-0

–

R/W-0R/W-0

28 27 26

R-0

–

R/W-0

INPUTOFFSET[3:0]

R/W-0R/W-0R/W-0

 

Obr. 9.11 Popis registru INPUTCTRL 

 GAIN – zesílení dle tab. 9.10. 

Tab. 9.10 Konfigurace zesílení 

GAIN symbol popis 

0 1X 1× 

1 2X 2× 

2 4X 4× 

3 8X 8× 

4 16X 16× 

5 až 11  vyhrazeno 

15 DIV2 1/2× 

 INPUTOFFSET – určuje ofset pozitivního kanálu v případě nastavení skenovacího 

režimu. Je-li skupina bitů INPUTSCAN nastavena na nenulovou hodnotu, bude 
probíhat skenování pozitivního vstupu počínaje MUXPOS + INPUTOFFSET. 
Po provedení převodu bude obsah INPUTOFFSET automaticky zvýšen o 1, čímž se 
pozitivní vstup přepne na další kanál. 

 INPUTSCAN – počet kanálů zahrnutých do skenování. Pro INPUTSCAN = 0 je 
skenování vypnuto a pozitivní vstup je nastaven dle MUXPOS. Pokud je 
INPUTSCAN nenulové číslo, probíhá skenování kanálů v rozsahu 
MUXPOS + INPUTOFFSET až MUXPOS + INPUTOFFSET + INPUTSCAN. Rozsah 
skenování nesmí pochopitelně přesáhnout počet dostupných kanálů  

 MUXNEG – určuje výběr negativního vstupu pro multiplexer ADC dle tab. 9.11. 



APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ SAMD09 A SAMD10 

9-12 

Tab. 9.11 Výběr negativního vstupu 

MUXNEG symbol popis 

0 PIN0 ADC vývod AIN[0] 

1 PIN1 ADC vývod AIN[1] 

2 GND vnitřní zem 

3 IOGND vývod IOGND (vnější zem) 

4 až 15  vyhrazeno 

 MUXPOS – určuje výběr pozitivního vstupu pro multiplexer ADC dle tab. 9.12. Při 

použití teploměru nebo bandgap reference musí být registr SAMPCTRL nastaven 
na správnou hodnotu. 

Tab. 9.12 Výběr pozitivního vstupu 

MUXPOS symbol popis 

0 PIN0 ADC vývod AIN[0] 

1 PIN1 ADC vývod AIN[1] 

2 PIN2 ADC vývod AIN[2] 

3 PIN3 ADC vývod AIN[3] 

4 PIN4 ADC vývod AIN[4] 

5 PIN5 ADC vývod AIN[5] 

6 PIN6 ADC vývod AIN[6] 

7 PIN7 ADC vývod AIN[7] 

8 PIN7 ADC vývod AIN[7] 

9 PIN7 ADC vývod AIN[7] 

10 až 23  vyhrazeno 

24 TEMP teploměr 

25 BANDGAP bandgap reference 

26 SCALEDCORRVCC ¼ napájecího napětí CPU 

27 SCALEDIOVCC ¼ vnějšího napájecího napětí  

28 až 31  vyhrazeno 

EVCTRL – řízení událostí 

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0

STARTEI

R-0

–

R/W-0R-0

–

R-0

– SYNCEI

R-0

–

R/W-0R/W-0

RESRDYEOWINMONEO

 

Obr. 9.12 Popis registru EVCTRL 

 WINMONEO – WINMONEO = 1: povolení výstupní události okénkového monitoru. 

 RESRDYEO – RESRDYEO = 1: povolení výstupní události dokončení převodu. 

 SYNCEI – SYNCEI = 1: příchozí vstupní událost způsobí vyprázdnění ADC. 

 STARTEI – STARTEI = 1: příchozí vstupní událost způsobí start ADC. 

INTFLAG – příznaky přerušení 

Registr INTFLAG obsahuje příznaky přerušení, které indikují určitou situaci, 
která při provozu A/D převodníku nastala. Příznaky lze použít ke generování přerušení, 

pokud je nastaven příslušný bit registru INTENSET. Zápis 0 do příslušného bitu registru 

INTFLAG nemá žádný vliv, zápis 1 naopak způsobuje nulování příslušného bitu 
(nulování příznaku přerušení). 

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0

RESRDY

R-0

–

R/W-0R-0

– OVERRUN

R/W-0R/W-0

WINMONSYNCRDY

R-0

–

R-0

–

 

Obr. 9.13 Popis registru INTFLAG 

 SYNCRDY – indikuje připravenost synchronizace. Příznak je nastaven po změně 

obsahu bitu STATUS.SYNCBUSY z 1 na 0 (příznak však není nastaven po povolení 
nebo softwarovém resetu čítače/časovače).  
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 WINMON – okénkový monitor. Příznak je vynulován TAKÉ po přečtení registru 

RESULT. Příznak se nastaví následujícím cyklem hodin GLCK_ADC po tom, co je 
splněna podmínka okénkového monitoru. Viz tab. 9.9. 

 OVERRUN – ztráta výsledku. Příznak je nastaven, pokud obsah registru RESULT 
nebyl přečten před tím, než byl přepsán výsledkem nového převodu. Příznak tedy 
indikuje, že jsme „nestihli“ přečíst výsledek. 

 RESRDY – výsledek připraven. Příznak je vynulován TAKÉ po přečtení registru 

RESULT. Příznak je nastaven v okamžiku, kdy je výsledek převodu uložen 

do registru RESULT. 

INTENSET/INTENCLR – povolení/zakázání přerušení 

 Obsah řídicího registru INTEN není přímo dostupný, místo toho jsou 
implementovány dva registry: jeden pro nastavení bitů, druhý pro nulování bitů. 
 Jednotlivé bity slouží pro povolení/zakázání jednotlivých přerušení, která byla 

popsána výše u registru INTFLAG. Nastavením bitu v registru INTENSET povolíme 

příslušné přerušení. Nastavením stejného bitu v registru INTENCLR příslušné 
přerušení zakážeme. 

Popis odpovídá obr. 9.13. 

STATUS – stavové příznaky (celý registr pouze pro čtení) 

7 6 5 4 3 2 1 0

R-0

–

R-0 R-0

–SYNCBUSY

R-0

–

R-0

–

R-0

–

R-0

–

R-0

–

 

Obr. 9.14 Popis registru STATUS 

 SYNCBUSY – indikuje zaneprázdněnost synchronizace. SYNCBUSY = 0, pokud je 

synchronizace dokončena. SYNCBUSY = 1, pokud synchronizace registrů probíhá. 

RESULT – výsledek převodu (celý registr pouze pro čtení) 

Registr RESULT slouží pro uložení výsledku převodu v šíři až 16 bitů v závislosti 
na konfiguraci. 

V režimu SE a při vypnutém průměrování produkuje ADC 12bitový výsledek, 
který může být uložen jako zarovnaný doleva nebo doprava v závislosti na nastavení 

bitu CTRLB.LEFTADJ. Při zarovnání doprava je výsledek uložen na pozici 
RESULT[11:0]. Při zarovnání doleva je nejvyšších 8 bitů výsledku uloženo na pozici 
RESULT[15:8] a dolní 4 bity výsledku na pozici RESULT[7:4]. 

Je-li použit režim oversampling, mění se pozice uložení v závislosti na nastavení 

registru AVGCTRL. 

WINLT a WINUT – spouštěcí úroveň 
Oba registry jsou 16bitové a slouží pro stanovení dolní spouštěcí hladiny 

(WINLT) resp. horní spouštěcí hladiny (WINUT) okénkového monitoru. Viz tab. 9.9. 
Hodnoty se uvažují jako čísla bez znaménka resp. se znaménkem s ohledem na volbu 
režimu (SE resp. diferenční režim) a v šíři odpovídající zvolené šíři výsledku. 
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GAINCORR – korekce chyby zesílení 

15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0R/W-0

R-0

–

R-0

–

R/W-0

R/W-0R/W-0 R/W-0

R-0

–

R-0

–

R/W-0R/W-0

GAINCORR[11:8]

GAINCORR[7:0]

R/W-0R/W-0R/W-0

R/W-0

 

Obr. 9.15 Popis registru GAINCORR 

Je-li bit CTRLB.CORREN nastaven, provádí registr GAINCORR korekci chyby 

zesílení. Korekce je provedena před uložením výsledku převodu do registru RESULT. 
Korekce chyby zesílení je fractional hodnota ve formátu 1.11. Rozsah 

1/2 ≤ GAINCORR < 2 odpovídá binární reprezentaci 0,10000000000 až 
1,11111111111. 

OFFSETCORR – korekce chyby ofsetu 

15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0R/W-0

R-0

–

R-0

–

R/W-0

R/W-0R/W-0 R/W-0

R-0

–

R-0

–

R/W-0R/W-0

OFFSETCORR[11:8]

OFFSETCORR[7:0]

R/W-0R/W-0R/W-0

R/W-0

 

Obr. 9.16 Popis registru OFFSETCORR 

Je-li bit CTRLB.CORREN nastaven, provádí registr OFFSETCORR korekci 
chyby ofsetu. Korekce je provedena před uložením výsledku převodu do registru 

RESULT. 

Hodnota OFFSETCORR je uložena ve dvojkového doplňku. 

CALIB – kalibrace 

15 14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1 0

R/W-0R/W-0

R-0

–

R-0

–

R/W-0

R/W-0R/W-0 R/W-0

R-0

–

R-0

–

R/W-0R/W-0

BIAS_CALL[2:0]

LINEARITY_CAL[7:0]

R/W-0R/W-0R/W-0

–

R-0

 

Obr. 9.17 Popis registru CALIB 

 BIAS_CALL – kalibrace stejnosměrné složky. 

 LINEAR_CALL – kalibrace linearity rozsahu. 

 Na závěr je ještě uvedena tab. 9.13 shrnující požadavky na synchronizaci a 
ochranu obsahu aplikovanou u jednotlivých registrů.  
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Tab. 9.13 Ochrana obsahu a požadavky na synchronizaci 

Registr ochrana synchronizace 

CTRLA WP – 

REFCTRL WP – 

AVGCTRL WP – 

SAMPCTRL WP – 

CTRLB WP a EP WS 

WINCTRL WP WS 

SWTRIG WP WS 

INPUTCTRL WP WS 

EWCTRL WP – 

INTFLAG – – 

INTENSET WP – 

INTENCLR WP – 

RESULT – RS 

WINLT WP WS 

WINUT WP WS 

GAINCORR WP – 

OFFSETCORR WP – 

CALIB WP – 

Legenda: 
WP (Write-Protected) ochrana proti zápisu pomocí jednotky PAC, 
EP (Enable-Protected) ochrana proti zápisu při povoleném A/D převodníku, 
WS (Write-Synchronized) nutná synchronizace při zápisu, 
RS (Read-Synchronized) nutná synchronizace při čtení. 

9.4 Kanály ADC a vývody mikrokontroléru 
Přehled napojení vstupů A/D převodníku na vývody konektorů PORTA, PORTB 

přípravku SAMDBRD je uveden v tab. 9.14. 

Tab. 9.14 Přiřazení bitů konektorů PORTA, PORTB, vývodů portu a vstupů ADC na SAMDBRD 

PORTA PORTB 

bit konektoru vývod portu ADC kanál bit konektoru vývod portu ADC kanál 

0 PA05 AIN[3] 0 PA04 AIN[2]/VREFB 

1 PA08 – 1 PA02 AIN[0] 

2 PA09 – 2 PA25 – 

3 PA14 AIN[6] 3 PA24 – 

4 PA15 AIN[7] 4 PA31/SWDIO – 

5 PA28/RST – 5 – – 

6 PA30/SWDCLK – 6 – – 

7 – – 7 – – 

9.5 Přípravek MADTEST 
 Pro test A/D převodníku byl vytvořen přípravek MADTEST, viz obr. 9.18. 
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Obr. 9.18 Schéma zapojení přípravku MADTEST 



APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ SAMD09 A SAMD10 

9-16 

 Integrovaný obvod IO (TL431) vytváří referenční napětí 2,5 V. Toto napětí je 

přímo přivedeno na bit 3. Pomocí potenciometrického trimru P1 lze regulovat napětí 

v rozsahu 0 až 2,5 V a pomocí spínačů S pak přivést na bity 0, 1, 2 nebo 5. 

 Rezistor R2 je použit jako ochranný rezistor. 

 Podklady pro výrobu přípravku MADTEST nalezneme v příloze v kapitole A.8. 

9.6 Příklad použití A/D převodníku 
Jako příklad použití A/D převodníku bylo zvoleno poměrně komplexní řešení. 

Regulací vstupního napětí A/D převodníku budeme řídit jas LED pomocí PWM. 

Na konektor PORTA je napojen přípravek M8LED, na konektor PORTB je 

napojen přípravek MADTEST. 
 Jednotka TC1 je použita jako PWM generátor pro řízení jasu LED na bitu 3. 
 Jednotka TC2 je použita pro spouštění A/D převodníku pomocí událostního 
systému. 

Funkce PORT_init provádí konfiguraci portu. Všechny vývody odpovídající 

konektoru PORTA jsou konfigurovány jako výstupy s hodnotou log. 1 (LED jsou tedy 
zhasnuté). 

Vývod PA14, který ovládá LED na bitu 3, bude řízen komparačním kanálem 0 

jednotky TC1. Vývod PA02 bude použit jako vstup AIN[0] pro A/D převodník. 

static void PORT_init(void) 

{ 

  //vývody PORTa jsou výstupní, log. 1: 

  PORT->Group->DIR.reg=PORT_PA05|PORT_PA08|PORT_PA09| 

    PORT_PA14|PORT_PA15|PORT_PA28|PORT_PA30; 

  PORT->Group->OUT.reg=PORT_PA05|PORT_PA08|PORT_PA09| 

    PORT_PA14|PORT_PA15|PORT_PA28|PORT_PA30; 

  //PA14 (bit3 PORTa) jako TC1.WO[0]: 

  PORT>Group->PINCFG[14].bit.PMUXEN=1; 

  PORT->Group->PMUX[7].bit.PMUXE=PORT_PMUX_PMUXE_E_Val; 

  //PA02 (bit1 PORTb) jako AIN[0]: 

  PORT->Group->PINCFG[2].bit.PMUXEN=1; 

  PORT->Group->PMUX[1].bit.PMUXE=PORT_PMUX_PMUXE_B_Val; 

} 

Funkce ADC_init provede nejdříve konfiguraci hodin uživatelského rozhraní a 
generických hodin pro ADC. 

Následně je konfigurován zdroj referenčního napětí (odvozen od napájecího 
napětí 3,3 V/1,48 tedy cca 2,23 V), nastaven taktovací kmitočet 1 MHz, interval 

vzorkování 1 s, konfigurován multiplexer ADC (negativní vstup na vnější GND, 
pozitivní vstup na AIN[0]), povolena akce START při příchodu vstupní události a 
povoleno přerušení při dokončení převodu. Nakonec je A/D převodník aktivován. 

static void ADC_init(void) 

{ 

  //taktování hodin pro uživatelské rozhraní: 

  system_apb_clock_set_mask(SYSTEM_CLOCK_APB_APBC, 

                            PM_APBCMASK_ADC); 
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  //konfigurace GCLK kanálu pro ADC (napojení na GCLK_MAIN): 

  struct system_gclk_chan_config adcchancfg; 

  system_gclk_chan_get_config_defaults(&adcchancfg); 

  adcchancfg.source_generator=GCLK_GENERATOR_0; 

  system_gclk_chan_set_config(ADC_GCLK_ID,&adcchancfg); 

  system_gclk_chan_enable(ADC_GCLK_ID); 

  //reference VDDANA/1,48: 

  ADC->REFCTRL.reg=ADC_REFCTRL_REFSEL_INTVCC0; 

  //předdělička 4 (1 MHz): 

  ADC->CTRLB.reg=ADC_CTRLB_PRESCALER_DIV8; 

  while(ADC->STATUS.bit.SYNCBUSY); 

  //interval vzorkování 1 us: 

  ADC->SAMPCTRL.reg=1; 

  //MUXNEG=vnější GND, MUXPOS=AIN[0] tedy PA02:  

  ADC->INPUTCTRL.reg= 

    ADC_INPUTCTRL_MUXNEG_IOGND|ADC_INPUTCTRL_MUXPOS_PIN0; 

  while(ADC->STATUS.bit.SYNCBUSY); 

  //povolení vstupní události START: 

  ADC->EVCTRL.bit.STARTEI=1; 

  //povolení přerušení při dokončení převodu: 

  ADC->INTENSET.bit.RESRDY=1; 

  system_interrupt_enable(SYSTEM_INTERRUPT_MODULE_ADC); 

  //povolení ADC: 

  ADC->CTRLA.reg=ADC_CTRLA_ENABLE; 

} 

Funkce TC1_init provede nejdříve konfiguraci hodin uživatelského rozhraní a 
generických hodin pro TC1. TC1 slouží pro generování PWM pro řízení LED. 

Byl použit normální PWM režim s rozlišením 8 bitů bez předděličky hodin a 
povolena negace výstupu PWM (protože LED svítí při log. 0). 

static void TC1_init(void) 

{ 

  //taktování hodin pro uživatelské rozhraní: 

  system_apb_clock_set_mask(SYSTEM_CLOCK_APB_APBC, 

                            PM_APBCMASK_TC1); 

  //konfigurace GCLK kanálu pro TC1 (napojení na GCLK_MAIN): 

  struct system_gclk_chan_config tc1chancfg; 

  system_gclk_chan_get_config_defaults(&tc1chancfg); 

  tc1chancfg.source_generator=GCLK_GENERATOR_0; 

  system_gclk_chan_set_config(TC1_GCLK_ID,&tc1chancfg); 

  system_gclk_chan_enable(TC1_GCLK_ID); 
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  //konfigurace TC1 (8bitový režim, NPWM, 

  //                 P=1, resynchronizace, povolení): 

  TC1->COUNT8.CTRLA.reg=TC_CTRLA_MODE_COUNT8 

                       |TC_CTRLA_PRESCALER_DIV1 

                       |TC_CTRLA_WAVEGEN_NPWM 

                       |TC_CTRLA_PRESCSYNC_RESYNC 

                       |TC_CTRLA_ENABLE; 

  while(TC1->COUNT8.STATUS.bit.SYNCBUSY); 

  //režim negace WO[0]: 

  TC1->COUNT8.CTRLC.bit.INVEN0=1; 

  while(TC1->COUNT8.STATUS.bit.SYNCBUSY); 

} 

Funkce TC2_init provede nejdříve konfiguraci hodin uživatelského rozhraní a 
generických hodin pro TC2. TC2 slouží pro spouštění převodů ADC pomocí výstupní 
události „přetečení“. 

Byla použita 16bitová šíře s předděličkou 4. Pro čítaný kmitočet 8 MHz pak 
vychází interval přetečení zhruba 33 ms (přerušení je vyvoláno zhruba 31× za vteřinu). 
Je povolena výstupní událost při přetečení čítače, tato událost slouží pro spouštění 
převodů ADC. 

static void TC2_init(void) 

{ 

  //taktování hodin pro uživatelské rozhraní: 

  system_apb_clock_set_mask(SYSTEM_CLOCK_APB_APBC, 

                            PM_APBCMASK_TC2); 

  //konfigurace GCLK kanálu pro TC2 (napojení na GCLK_MAIN): 

  struct system_gclk_chan_config tc2chancfg; 

  system_gclk_chan_get_config_defaults(&tc2chancfg); 

  tc2chancfg.source_generator=GCLK_GENERATOR_0; 

  system_gclk_chan_set_config(TC2_GCLK_ID,&tc2chancfg); 

  system_gclk_chan_enable(TC2_GCLK_ID); 

  //povolení události při přetečení TC2: 

  TC2->COUNT16.EVCTRL.bit.OVFEO=1; 

  //konfigurace TC2 (16bitový režim, 

  //                 P=4, resynchronizace, povolení): 

  TC2->COUNT16.CTRLA.reg=TC_CTRLA_MODE_COUNT16 

                        |TC_CTRLA_PRESCALER_DIV4 

                        |TC_CTRLA_PRESCSYNC_RESYNC 

                        |TC_CTRLA_ENABLE; 

  while(TC2->COUNT16.STATUS.bit.SYNCBUSY); 

} 

Funkce EVSYS_init provede nejdříve konfiguraci hodin uživatelského rozhraní 
pro událostní systém (generické hodiny nejsou použity, protože pro A/D převodník se 
musí použít asynchronní událost, viz tab. 8.5). 

Byl použit kanál 1. Uživatelem kanálu je A/D převodník (používá akci START). 
Kanál je konfigurován jako asynchronní (to ADC vyžaduje), generátorem je událost 
přetečení TC2. 
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static void EVSYS_init(void) 

{ 

  //taktování hodin pro uživatelské rozhraní 

  system_apb_clock_set_mask(SYSTEM_CLOCK_APB_APBC, 

                            PM_APBCMASK_EVSYS); 

  //uživatelem kanálu 1 je ADC_START: 

  EVSYS->USER.reg=EVSYS_USER_CHANNEL(2) 

    |EVSYS_USER_USER(EVSYS_ID_USER_ADC_START); 

  //kanál 1: generátorem je TC2_OVF, asynchronní cesta: 

  EVSYS->CHANNEL.reg=EVSYS_CHANNEL_PATH_ASYNCHRONOUS 

    |EVSYS_CHANNEL_EVGEN(EVSYS_ID_GEN_TC2_OVF) 

    |EVSYS_CHANNEL_CHANNEL(1); 

} 

Funkce ADC_Handler provádí obsluhu A/D převodníku při dokončení převodu. 

Účelem obsluhy přerušení je přečíst stav převodu – registru RESULT (tím 
zároveň dojde k nulování odpovídajícího příznaku přerušení) a nastavit podle této 
hodnoty šířku pulzu PWM generátoru vytvořeného jednotkou TC1. Jelikož je výsledek 
převodu 12bitový a TC1 pracuje v 8bitovém režimu, musí být proveden posuv hodnoty 
o 4 bity doprava. 

//obsluha přerušení ADC: 

void ADC_Handler(void) 

{ 

  uint16_t res; 

  //čtení výsledku+nulování INTFLAG.RESRDY: 

  res=ADC->RESULT.reg; 

  //nastavení šířky impulzu pro WO[0]: 

  TC1->COUNT8.CC[0].reg=res>>4;  //12->8 bitů 

  while(TC1->COUNT8.STATUS.bit.SYNCBUSY); 

} 

Hlavní program provede inicializaci jednotek a následně povolí přerušení. 
V hlavní smyčce není prováděna žádná další operace. Všechny akce jsou 

prováděny pomocí událostního systému a obsluhy přerušení. 

int main (void) 

{ 

  system_init(); 

  PORT_init(); 

  EVSYS_init(); 

  ADC_init(); 

  TC1_init(); 

  TC2_init(); 

  //globální povolení přerušení: 

  system_interrupt_enable_global(); 
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  while(1) 

  { 

    //žádná další akce 

  } 

} 

 Funkci příkladu ověříme tak, že přípravek M8LED napojíme na konektor PORTA 

a přípravek MADTEST připojíme na konektor PORTB. Spínač na přípravku MADTEST 
musí být sepnut tak, aby se signál z potenciometru připojil alespoň na bit 1. 

 Otáčením potenciometru na přípravku MADTEST regulujeme vstupní napětí a 
podle toho se mění jas LED na bitu 3. 
 




