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Visão Geral
A unidade permite gerenciar o 

tempo preciso de execução do 
programa, a geração de ondas e a 
medição do tempo do sinal.

Unidade independente dentro 
do microcontrolador, onde são 
executados independentemente da 
tarefa que a CPU está executando. 



Registradores
● TCNTn: Acessa o valor do Timer/Counter (16 bits);
● OCRnA/B/C: Comparação de saída (16 bits);
● ICRn:  Captura de entrada (16 bits);
● TCCRnA/B/C: Controle do timer/contador (8 bits);
● TIFRn: Registro de Sinalização de Interrupção do Timer;
● TIMSKn: Registro de máscara de interrupção do temporizador;



Acessando registradores de 16 bits
O TCNTn, OCRnA/B C e ICRn são registradores de 16 bits que podem ser 

acessados   pela CPU do AVR, dados de 8 bits. 
Cada timer de 16 bits possui um único registro de 8 bits para armazenamento 

temporário do byte alto. O acesso ao byte baixo aciona a operação de leitura ou 
gravação. 

A leitura dos registradores OCRnA/B/C de 16 bits não envolve o uso do 
Registro Temporário. 



Unidade Contadora (Counter Unit)

● Count Incrementa ou Decrementa TCNTn em 1. 
● Direction Seleciona entre incrementar e decrementar.
● Clear Limpa TCNTn (zera todos os bits). 
● clkTn Relógio Timer/Counter. 
● TOP Sinaliza que o TCNTn atingiu valor máximo.
● BOTTOM Sinaliza que o TCNTn atingiu valor mínimo (zero).



Descritivo

● O contador de 16 bits é mapeado em dois locais de memória de E/S de 8 bits: 
○ Counter High (TCNTnH) contendo os oito bits superiores do contador;
○ Counter Low (TCNTnL) contendo os oito bits inferiores.

● Dependendo do modo de operação usado, o contador é limpo, incrementado 
ou diminuído a cada relógio do temporizador (clkTn);

● O sinalizador de temporização/contador excedente (TOVn) é definido de 
acordo com o modo de operação selecionado pelos bits, pode ser usado para 
gerar uma interrupção da CPU.



Unidade de captura de entrada
Capturar eventos externos e fornecer um registro de data e hora indicando a 

hora da ocorrência. O sinal externo indicando um evento, ou vários eventos, pode 
ser aplicado através do pino ICPn.



Acionador de captura de entrada
O comparador analógico é selecionado como fonte de disparo, configurando 

o bit de captura de entrada do comparador analógico (ACIC) no registro de 
controle e status do comparador analógico (ACSR).

Cancelador de ruído
O cancelador de ruído melhora a imunidade a ruído usando um esquema 

simples de filtragem digital. Ativado configurando o bit do ICANNn do cancelador 
de captura de entrada de entrada (ICNCn) no registro de controle de temporizador 
/ contador B (TCCRnB).



Descritivo
● Quando ocorre uma alteração do nível lógico (um evento) na entrada (ICPn), 

alternativamente na saída analógica do comparador (ACO), e essa alteração 
confirma a configuração do detector de borda, uma captura é acionada. 

● Quando uma captura é acionada, o valor de 16 bits do contador (TCNTn) é 
gravado no Registro de captura de entrada (ICRn). 

● O sinalizador de captura de entrada (ICFn) é definido no mesmo relógio do 
sistema em que o valor TCNTn é copiado no registro ICRn. 

● A leitura do valor de 16 bits no Registro de captura de entrada (ICRn) é feita 
lendo primeiro o byte baixo (ICRnL) e depois o byte alto (ICRnH). 



Unidades de comparação de saída

Se TCNT é igual a OCRnx, o 
comparador sinaliza uma 
correspondência. 

Uma correspondência 
definirá o sinalizador de 
comparação de saída (OCFnx) 
no próximo ciclo do relógio do 
temporizador.




