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Menggunakan ADC 16-bit DST-R8C 
 

 Di dalam modul DST-R8C versi 3.0 sudah dilengkapi dengan 16 bit adc ( optinal 

) yang dapat di gunakan untuk volmeter digital dengan dengan skala mikro volt ( uV ) . 

Adc yang digunakan adalah ADx ( gb-1 ) (x adalah nomor slave ID dari setiap ADC, 

contoh AD1 untuk slave 1 dan AD2 untuk slave 2) 

     
Gambar 1 

 ADx menggunakan I2C Interface untuk berkomunikasi dengan mikro kontroler, 

I2C ( Inter Integrated Circuit ) adalah sitem komunikasi dengan menggunakan dua utas 

kabel yang dapat menghubungkan beberapa device dan satu master dalam satu saluran. 

ADx dapat beroperasi pada catu daya tunggal antara 2.7 sampai 5.5 volt. 

 

Menghubungkan ADC 16 bit dengan Mikrokontroler 

 Mikrokontroler yang ada dalam DST-R8C adalah R5F21134 R8C/ Tiny Series 

buatan Renesas corp, R5F21134 dilengkapi dengan internal pull up resistor yang dapat 

diatur menggunakan software, jadi jalur I2C antara R5F21134 dan ADx tidak 

memerlukan pull up resistor. ( gambar-2 ). 
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Gambar 2 

 Dalam DST-R8C  SDA berada pada pin P3.2 sedangkan Jalur SCL berada di pin 

P3.3. SDA berfungsi untuk jalur data sedangkan SCL untuk Clock. Data dikirim per 8 bit, 

dan setiap satu paket data diawali dengan kondisi start dan diakhiri dengan kodisi stop  

  

Dalam I2C harus ada sebuah master dan slave ( bisa lebih dari satu ), dalam 

aplikasi ini yang di set sebagai master adalah R5F21134 sedangkan slavenya adalah ADx  

( ADx hanya bisa di set sbagai slave ). 

 

Akses ADx 

Akses ke ADSx terdiri dari 2 macam yaitu Penulisan Data dan Pembacaan Data. 

Proses penulisan data pada modul ini adalah penulisan data ke Register Config untuk 

mengatur mode kerja dari ADx 

 
Gambar 3 

Penulisan Data ke Register Config 
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Proses penulisan data diawali dengan mengirimkan I2C Slave Address dan 

dilanjutkan dengan data berupa register config serta diakhiri dengan stop bit. Proses 

pembacaan data pada ADx adalah merupakan proses untuk membaca nilai tegangan 

analog yang telah dikonversi menjadi data digital. Proses ini diawali dengan start bit dari 

Master dan dilanjutkan dengan I2C Slave Address ( gb-4 ) Byte. ADx akan membalas 

dengan ACK dan diikuti dengan Upper byte dan lower byte dari data yang dikonversi 

serta diakhiri dengan isi dari nilai register config. Proses ditutup dengan sebuah stop bit 

dari Master.  

Alamat group A2 A1 A0 
1 0 0 1 0 0 0 

Gambar 4 
Slave Address ADx ( AD0 ) 

 
Gambar 5 

Pembacaan Data dari Register Data 
 

 

Modul ADx mempunyai internal amplifier yang dapat diatur penguatannya 

secara programmable sehingga tidak diperlukan lagi Op AMP untuk pengukuran sinyal-

sinyal tegangan kecil. 
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Gambar 6 

Register Pengatur Penguatan 
 
 

 

Mode operasi dari ADx dapat diatur dengan mensetting register konfigurasi yang 

terdiri dari 8 bit. Setting default dari register konfigurasi ADx adalah 0x8C. 

 
Gambar 7 

Register konfigurasi 
 

Bit 7, Dalam mode single conversion menulis nilai 1 berarti start sedang nilai 0 tidak 

berarti apa-apa, sedangkan ketika membaca, apabila bit ini bernilai 1 berarti ADS 1100 

sedang sibuk ( busy ) dan apabila bernlai 0 berarti data hasil konversi sudah siap di 

register output. Sedangkan dalam mode Continuous Conversion bit ini selalu bernilai 1 

ketika di baca. 

 

Bit 6 dan 5, Tidak di pakai dan harus di isi dengan 0. 

 

Bit 4, Untuk menentukan mode (single conversion atau continuous conversion ). Nilai 1 

berarti single conversion, nilai 0 berarti continuous conversion dan nilai defaultnya 

adalah 0. 

 

Bit 3 dan 2, Berfungsi untuk memeilih data rate 
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Bit 1 dan 0, untuk mengatur penguatan op-amp, lihat gambar 6 

 

 
Gambar 8 Letak Port ADC 16 bit pada Modul DST-R8C V3.0 

 
Aplikasi ini dapat didownload di AN2024 di www.delta-electronic.com bagian 
application note. Nanang Setya, Delta Electronic 


