Modul Pendamping VI
Timer/Counter
Timer/Counter adalah suatu komponen yang tertanam didalam microcontroller yang digunakan sebagai
pewaktu. Dengan timer/counter, pengguna microcontroller dapat menentukan kapan suatu perintah
dijalankan. Timer/counter dapat digunakan sebagai oscilator, PWM, ADC, dan lain-lain.
Timer bekerja dengan memberikan prescaling (pembagi frekuensi) pada clock microcontroller atau clock
eksternal. Digunakan prescaling untuk mendapatkan frekuensi yang diinginkan. Register yang digunakan
untuk operasi Timer/Counter pada AVR adalah TCNT, TCCR, TIMSK, TIFR, dan OC. TCNT adalah
register pencacah dari 0 hingga nilai maksimum yang dapat ditentukan, TCCR berfungsi untuk pengaturan
mode operasi timer/counter, TIMSK berfungsi untuk memilih timer/counter berapa yang aktif, TIFR
berfungsi untuk mengetahui adanya interupsi akibat operasi counter timer, dan register OC untuk
menyimpan nilai pembanding dengan nilai pada register TCNT.

Gambar 1.1 – Register Timer0
Timer berfungsi sebagai counter ketika sumber clock dari external/pin T. Pemilihan sumber clock ada pada
bit CS pada register TCCR

Gambar 1.2 – Blok diagram timer/counter
Timer memiliki beberapa mode, yaitu mode normal, mode capture pada timer 1, mode normal sebagai
counter, dan mode pwm. Mode normal diaktifkan dengan memberi nilai 0 pada WGM01 dan WGM00 pada
register TCCR

Gambar 1.3 – Mode normal
Mode normal digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang berulang dgn interval tertentu juga bisa
digunakan utuk membuat delay. Nilai TCNT akan terus menerus mengalami kenaikan tiap di clock oleh
simber clok yg sudah dipilih. Jika sudah mencapai maksimumnya nilai TCNT akan kembali 0 dan mengeset
bit Flag TOV0 di register TIFR. Waktu interval dapat dirubah rubah dengan merubah nilai maximum
TCNT. Makin kecil nilai maximum TCNT makin kecil pula waktu intervalnya. Contoh, jika periode clock
yg di berikan ke timer 1 detik, maka dgn nilai max TCNT diset 255, interval timer 1 x 255 = 255 detik.
untuk nilai max TCNT di set 10. Maka periode interval 1×10 = 10 detik. Pada mode normal selain bisa
diset sebagai timer

juga sebagai counter, dgn cara merubah sumber clocknya menggunakan triger di pin

TO . Pengantian sumber clock melalui set bit CSO2: CSOl: CSOO pada register TCCRO seprti tampak pd
gambar 2.4

Gambar 1.4 – Counter Normal Mode
Input capture digunakan untuk meng hitung periode pulsa yang mentriger pin ICP1. Setiap kali Pin ICP1
dipicu oleh perubahan sinyal (faaling atau rising) akan mengcopy nilai register 16 bit TCNT ke register 16
bit ICR1 (ICR1H dan ICR1L). perbedaan dengan timer 0 adalah nilai TCNT continyu bergulir tanpa ada
start dan stop timer sedangkan pa timer0 ada start dan stop timer.
Mode PWM ada dua yaitu PWM phase correct dan Fast PWM. perbedananya yaitu pada PWM phase
corect counter (TCNT) bergulir/mencacah naik dan turun. sedangkan pada Fast PWM counter (TCNT)
hanya bergulir naik saja. Untuk menjadikan Timer counter mode PWM phase corect yaitu dengan cara men
set bit WGM01=1 dan bit WGM00 = 0, pada register TCCR.
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