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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací generátoru frekvenční volby s použitím 

mikroprocesoru PIC18F452 od firmy Microchip. Cílem je dosažení co nejmenší odchylky 

generovaných signálů od nominálních hodnot a realizace prototypu určeného jak k prezentaci 

funkce, tak k měření vlastností generátoru. V úvodní kapitole je stručně popsán princip a použití 

frekvenční volby (DTMF). Následuje obecný popis a návrh jednotlivých bloků generátoru 

včetně výpočtů hodnot součástek a návrhu kompletního blokového schématu. V závěru jsou 

shrnuty výsledky měření a porovnány dvě metody slučování sinusových signálů. Programy 

k oběma metodám jsou napsány v jazyce C a jsou umístěny v příloze bakalářské práce společně 

s podrobnými snímky z měření. 

 

Klíčová slova: 

Bakalářská práce, frekvenční volba, DTMF, mikroprocesor, PIC18F452, slučování signálů, 

frekvenční filtr, programovací jazyk C 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis describes the design and realization of tone dialing generator using a 

PIC18F452 microprocessor of Microchip. The aim is to achieve the smallest deviation of 

generated signals from the nominal values and realization of prototype designated as the 

presenting feature, and for measurements of properties of generator. The introductory chapter 

briefly describes the principle and the use of tone dialing (DTMF). It is followed by general 

description and design of the generator units, including calculations of components and design 

of a complete block diagram. The conclusion summarizes the results of measurements and two 

methods of merging of sinusoidal signals are compared here. Programs for both methods are 

written in C language and are located in Annex of bachelor thesis, along with detailed images of 

the measurements. 
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Seznam použitých zkratek 

 BCD  - Binary Coded Decimal (binární kód reprezentující dekadické číslo) 

CCP  - Capture/Compare/PWM 

 DTMF  - Dual-Tone Multi-Frequency 

 LE  - Latch Enable (pin registru 74HCT573 řídící vstup) 

 OC  - Output Control (pin registru 74HCT573 řídící výstup) 

 PLL  - Phase Locked Loop (vnitřní obvod mikroprocesoru PIC18F452) 

 

Seznam použitých symbolů 

 f0  [Hz] - mezní frekvence filtru 

fa  [Hz] - frekvence sinusového signálu „a“ 

fb  [Hz] - frekvence sinusového signálu „b“ 

fOSC  [Hz] - interní frekvence mikroprocesoru 

hodnotausek [-] - okamžitá y-ová hodnota sinusového signálu (binární hodnota) 

usek  [-] - daný úsek z periody sinusového signálu rozdělené na 32 úseků 

C1  [nF] - kapacita kondenzátoru C1 (v obecném schématu obrázku 13) 

C2  [nF] - kapacita kondenzátoru C2 (v obecném schématu obrázku 13) 

IMAX  [mA] - maximální proud tekoucí segmentem 

Q  [-] - činitel přenosu filtru 

R  [Ω] - předřadný odpor pro segment displeje 

R1  [Ω] - odpor R1 (v obecném schématu obrázku 13) 

R2  [Ω] - odpor R1 (v obecném schématu obrázku 13) 

T1633  [ns] - doba periody sinusového signálu o frekvenci 1633Hz 

Td  [ns] - označení zpoždění odeslání hodnoty na port 

Tsc  [ns] - doba trvání jednoho strojového cyklu  

Tu  [ns] - doba trvání úseku T/32 

Ua  [V] - napětí vyhlazeného sinusového signálu „a“ 

Uschod_a  [V] - napětí schodkovitého sinusového signálu „a“ 

Ub  [V] - napětí vyhlazeného sinusového signálu „b“ 

Uschod_b  [V] - napětí schodkovitého sinusového signálu „b“ 

UDTMF  [V] - napětí již sloučeného signálu  DTMF 

Ukrok  [mV] - napětí jednoho kroku D/A převodníku 

UREF  [V] - referenční napětí D/A převodníku 

 UREFD  [V] - referenční napětí displeje 

δx  [%] - poměrná chyba 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout generátor frekvenční volby s použitím 

mikroprocesoru PIC18F452 tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality generovaného signálu 

při zachování minimálních odchylek od nominálních hodnot DTMF. Toho je docíleno jak 

použitím speciálních periferií, kterými mikroprocesor PIC18F452 disponuje, tak i dalšími 

obvody použitými k úpravě výsledného signálu a vhodně napsaným programem pro 

mikroprocesor. Zároveň je kladen důraz na realizaci kvalitního prototypu generátoru, aby 

posloužil jako vhodný prostředek pro demonstraci funkce frekvenční volby neboli DTMF. 

Při návrhu generátoru frekvenční volby se vyskytnul jeden problém. Tím byl způsob 

sloučení dvou elementárních sinusových signálů. Lze jej provést hardwarově – mimo 

mikroprocesor analogovým spojením ve sčítacím zesilovači – nebo softwarově – přímo 

v mikroprocesoru pomocí vhodně napsaného programu. Obě tyto metody byly navrhnuty, 

zrealizovány na nepájivém poli, byl pro ně napsán zdrojový kód a byly také změřeny. Po 

zhodnocení výsledků bylo rozhodnuto, že se práce bude věnovat první metodě (spojení 

sinusových signálů hardwarově) a v závěru práce je vysvětlení a zhodnocení. Navzdory tomu 

byl prototyp navržen a zrealizován tak, aby bylo možné přehrát v mikroprocesoru program 

verze 1 programem verze 2 a zařízení přesto fungovalo správně a generovalo DTMF signál. 

Celá aplikace generátoru frekvenční volby by se dala provést jednoduše pomocí 2 pinů 

procesoru a na tyto piny připojených RC článků. Softwarově by se pak zajistilo pomocí PWM 

správné generování sinusových signálů. Ovšem za účelem hlubšího významu práce pro 

telekomunikační obor a širší škály možností ladění a modifikací aplikace budou elementární 

sinusové signály generovány pomocí celých dvou 8bitových portů mikroprocesoru.  

Druhá kapitola stručně popisuje funkci a použití samotné DTMF metody. Čtenáře nebo 

uživatele kapitola seznamuje s principem fungování DTMF, jejím přenosem, způsobem 

vytváření samotného signálu DTMF a jeho rozpoznáváním. 

Třetí kapitola se věnuje obecnému popisu generátoru frekvenční volby a jeho jednotlivým 

blokům. Je zde také obsaženo kompletní blokové schéma. 

Čtvrtá kapitola je velmi obsáhlá. Obsahuje návrhy použitých komponentů jednotlivých bloků 

generátoru frekvenční volby, objasňuje hlouběji jejich funkci a princip fungování. Jsou zde 

uvedeny použité vzorce a výpočty hodnot potřebných součástek, zobrazena schémata zapojení a 

propojení jednotlivých bloků generátoru. 

V závěrečné kapitole je vysvětlena zvolená metoda generování sinusového signálu a jsou zde 

zhodnoceny dosažené výsledky. 
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2 Frekvenční volba (DTMF) 

Frekvenční (neboli tónová) volba (DTMF) nahradila v roce 1963 klasický otočný číselník 

s jeho pulzní volbou a dodnes se používá u pevných (stacionárních) telefonních přístrojů 

s tlačítkovou klávesnicí a u některých mobilních telefonů k vytáčení telefonních čísel. Jedná se 

o metodu, pomocí které telefonní systémy generují a rozpoznávají tón, který reprezentuje 

tlačítko, jež bylo při vytáčení telefonního čísla stisknuto. 

2.1 Generování a přenos DTMF signálů 

Při stisknutí daného tlačítka klávesnice generuje telefonní přístroj dva nezávislé elementární 

sinusové signály o přesně daných frekvencích a slučuje je (sčítá) v jeden signál (DTMF tón) 

reprezentující dané tlačítko. Tyto sinusové signály byly zvoleny tak, aby bez útlumu prošly 

běžnými telefonními linkami, které zaručují maximální šířku písma 300-3400 Hz, a aby zajistily 

součástkově nenáročnou výrobu frekvenčních filtrů. Výsledný tón sloučený z daných dvou 

sinusových signálů je poté přenesen telefonní linkou, jiným telefonním systémem (např.: 

telefonní ústřednou) dekódován a je rozpoznáno, které tlačítko bylo zmáčknuto. Standard 

přenosu DTMF je přibližně 40ms trvání tónu / 40ms trvání ticha – z tohoto vyplývá, že je 

možné přenést 10 tónů za vteřinu, a tudíž je jasné, že DTMF je vhodná pouze k přenosu řídících 

signálů (vytáčení telefonního čísla, ovládání a programování ústředen). Při nižších časech trvání 

tónu mohou nastat problémy s rozpoznáváním. DTMF využívá klasickou 16tlačítkovou 

klávesnici, která obsahuje následující tlačítka: 

 

 číslice 0-9 

 znaky A, B, C, D 

 znaky „#“ a „*“ 

 

Z toho vyplývá, že celkem je potřeba 16 unikátních (již sloučených) tónů (16 tlačítek 

klávesnice). Klávesnice telefonního přístroje je řešena jako maticová a tudíž je pro generování 

DTMF tónů potřeba 8 elementárních frekvencí, jejichž kombinacemi vznikne právě 

požadovaných 16 unikátních DTMF tónů. Tyto elementární frekvence dané normou jsou: 697, 

770, 852, 941, 1209, 1336, 1477 a 1633 Hz. Běžný uživatel takového telefonního přístroje 

používá pouze tlačítka číslic a znaků „#“ a „*“. Tlačítka A, B, C, D slouží pouze jako 

systémová a umožňují například programování telefonních ústředen a jiné speciální funkce. 

V této práci je ovšem bráno v úvahu všech 16 tlačítek klávesnice. Čtyři nižší frekvence (fa) jsou 

určeny pro řádky klávesnice a čtyři vyšší frekvence (fb) pro sloupce klávesnice. Obrázek 1 

zobrazuje toto rozložení 8 elementárních frekvencí na běžné telefonní klávesnici. 
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Obrázek 1: Rozložení frekvencí DTMF na telefonní klávesnici 

Jak je vidět na obrázku, pro každé tlačítko jsou skutečně určeny 2 sinusové signály (signál 

„a“ a signál „b“) o přesně daných frekvencích (fa, fb), které se stiskem tlačítka sloučí. Sinusový 

signál „a“ je nositelem nízkých frekvencí (fa = 697, 770, 852 a 941 Hz) a sinusový signál „b“ je 

nositelem vyšších frekvencí (fb = 1209, 1336, 1477 a 1633 Hz). Norma DTMF uvádí, že 

odchylky frekvencí generovaných signálů od nominálních hodnot mohou být ±0,7% až 

maximálně ±1,5%. Přitom vyšší z obou frekvencí (fb) může mít vyšší amplitudu až o 4dB. 

V této práci je ovšem celý systém navržen tak, aby amplitudy sčítaných signálů byly totožné. 

Stiskne-li tedy uživatel například tlačítko 5, sčítat se budou signály o frekvencích fa = 770 Hz a 

fb = 1336 Hz. 

2.2 Detekce a rozpoznání DTMF signálů 

Detekování a rozpoznávání DTMF signálu není jednoduchá záležitost, a to vzhledem 

k nutnosti použití velmi přesných obvodů. Samozřejmě je možné detekovat a rozpoznávat 

DTMF tón pomocí mikroprocesoru, avšak tato práce je zaměřena pouze na použití 

mikroprocesoru pro samotný generátor DTMF. Existují ale různé speciální obvody, které tuto 

problematiku řeší. Typickým představitelem dekodéru DTMF je integrovaný obvod MT8870. 

Ten převede přijímaný DTMF signál na 4bitový BCD kód, se kterým se dá dále jednoduše 

pracovat. 
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3 Blokové schéma a obecný popis 

Na obrázku 2 je znázorněno kompletní blokové schéma našeho generátoru frekvenční volby. 

Jak je vidět, generátor má dvě větve připojené k portu C a D mikroprocesoru. Každou z těchto 

větví budeme generovat jeden elementární sinusový signál (signál „a“ o frekvenci fa a signál „b“ 

o frekvenci fb). Tyto dva signály po úpravách sečteme a dostaneme odpovídající DTMF signál, 

který bude dále dekódován (pro kontrolu) dekodérem DTMF a zobrazen na displeji. 

Celý generátor frekvenční volby je napájen napětím +5V, GND a -5V. Součástí práce není 

návrh zdroje napětí, ačkoliv na modulu prototypu je zrealizován také stabilizátor napětí (jak pro 

+5V proti GND, tak pro -5V proti GND). Tato napětí +5V a -5V mají společnou zem (GND). 

Stabilizátor je realizován prostřednictvím integrovaných obvodů 7805 (pro +5V) a 7905 (-5V) a 

dalších součástek doporučených výrobci. Toto stabilizované napětí je poté přivedeno na desku 

plošných spojů našeho generátoru frekvenční volby. 

Celý systém je realizován jako jeden celistvý modul za účelem výuky a prezentace funkce 

frekvenční volby. 

 
Obrázek 2: Kompletní blokové schéma generátoru frekvenční volby 

3.1 Mikroprocesor 

Jak bylo zmíněno v úvodu, k realizaci generátoru frekvenční volby byl zvolen mikroprocesor 

PIC18F452 firmy Microchip. Mikroprocesor disponuje mimo jiné pěti I/O bránami (porty – 

třemi 8bitovými, jedním 6bitovým a jedním 3 bitovým), čtyřmi čítači/časovači, dvěma CCP 

moduly a dalšími periferiemi [1], které jsou plně využity za účelem dosažení maximální možné 

kvality a minimálních odchylek od nominálních hodnot frekvencí elementárních sinusových 

signálů „a“ a „b“.  
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3.2 Klávesnice 

Jako klávesnice generátoru je použita standardní 16tlačítková maticová klávesnice. 

Z elektrotechnického hlediska je maticová klávesnice složena ze čtveřice vodičů řádkových a 

čtveřice vodičů sloupcových. V místě jejich křížení se vždy nachází tlačítko klávesnice. Stiskem 

tlačítka nastane zkrat mezi jistým řádkovým a sloupcovým vodičem. Tento zkrat musí 

mikroprocesor rozpoznat. Tato klávesnice nemá žádné další vodiče – nemá napájení, je 

testována pouze signály z mikroprocesoru. Vzhledem k tomu, že má klávesnice celkem 8 

vodičů, k mikroprocesoru je připojena pomocí jednoho ze tří 8bitových I/O portů 

mikroprocesoru, konkrétně portu B. 

3.3 Registry 

V generátoru je dvakrát použit 8bitový registr 74HCT573 (pro každý generovaný signál). 

Jedná se o typického zástupce vysokorychlostních 8bitových D-střadačů (obsahuje klopné 

obvody typu D, u kterých výrobce garantuje rychlost odezvy typicky 18ns [2]). Každý z registrů 

je připojen na odpovídající 8bitový port mikroprocesoru, konkrétně na porty C a D, na kterých 

jsou generovány požadované signály „a“ a „b“. Tento registr zde plní funkci korekce chyb při 

odesílání nových hodnot na portu mikroprocesoru. Jakmile totiž v programu odešleme novou 

hodnotu na port, neprojeví se změna v jeden okamžik na všech 8 pinech portu zároveň, ale 

postupně. To by znamenalo chvilkovou, ale přesto zásadní chybu ve tvaru signálu. V další 

kapitole je vysvětleno, jakým způsobem registr tento problém řeší. 

3.4 D/A převodníky 

Pomocí D/A převodníku zajistíme převod diskrétního signálu z registru (potažmo z portu) na 

signál analogový, který můžeme dále upravit ve frekvenčním filtru a zajistit tak jeho vyhlazení 

na kvalitní sinusový signál. D/A převodník je realizován jako odporová síť R-2R v zapojení 

s neinvertujícím operačním zesilovačem, jako sledovačem napětí – ten zařídí možnost 

proudového zatížení svého výstupu dalšími bloky generátoru. V našem generátoru frekvenční 

volby jsou použity opět dva D/A převodníky (pro každý generovaný sinusový signál jeden). 

3.5 Filtry 

Frekvenční filtry jsou také použity dva. Jsou realizovány jako aktivní dolní propusti 

s operačním zesilovačem. Plní zde úlohu vyhlazovacího filtru, jelikož signál, který je na výstupu 

D/A převodníku, je sice spojitý (analogový), ale stále schodkovitý a je třeba jej vyhladit do 

kvalitního sinusového tvaru. Ve schodkovitém signálu z D/A převodníku utlumí filtr všechny 

nežádoucí frekvence a vyhladí signál. Aktivní filtr je realizován jako dolní propust 2.řádu 

v částečném Sallen-Key neinvertujícím zapojení. 
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3.6 Sčítací zesilovač 

Sčítací zesilovač amplitudově sčítá oba dva vygenerované, upravené a vyhlazené sinusové 

signály „a“ a „b“. Sčítací zesilovač je realizován pomocí operačního zesilovače. Sčítá napětí na 

vstupech, přičemž výsledek je invertovaný. Na výstupu tohoto bloku našeho generátoru získáme 

finálový tón (DTMF signál) charakteristický právě pro stisknuté tlačítko maticové klávesnice. 

 

Následující 3 poslední bloky se týkají dekódování našeho vygenerovaného tónu. Jsou zde 

využity pro kontrolu a hlavně demonstraci správné funkce celého generátoru. 

3.7 Dekodér DTMF 

Dále je v generátoru zapojen dekodér frekvenční volby (dekodér DTMF). Je použit 

standardní a typický zástupce dekodérů DTMF – integrovaný obvod MT8870, který příchozí 

signál dekóduje a převede na 4bitový BCD kód [4]. Tento kód pak předá dalšímu obvodu 

pomocí svých čtyř výstupních bitů. 

3.8 Dekodér BCD kódu 

Dekodér BCD kódu převádí příchozí BCD kód z DTMF dekodéru na kód vhodný pro 

7segmentový displej. Pro tuto práci jsem zvolil integrovaný obvod 74LS47 [5]. 

3.9 7segmentový displej 

Zobrazuje znak odpovídající (podle datasheetu BCD dekodéru [5]) stisknutému tlačítku. 

Slouží pro rychlou vizuální kontrolu správné funkce generátoru frekvenční volby. 
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4 Návrh a funkce bloků generátoru 

4.1 Mikroprocesor 

Základním problémem realizace generátoru frekvenční volby je metoda generování 

sinusového signálu pomocí mikroprocesoru. 

4.1.1 Princip generování sinusového signálu 

Bylo zvoleno generování signálu celým 8bitovým portem (pro každý z obou sinusových 

signálů). Je jasné, že lze použitím 8bitového portu získat 256 různých hodnot (00-FF). Tyto 

hodnoty reprezentují okamžité y-ové hodnoty samotného sinusového signálu (viz. obrázek 3), 

který chceme generovat. Nyní je již jednodušší představit si způsob generování takového 

signálu – ve stejných časových intervalech je na 8bitový port mikroprocesoru potřeba posílat 

takové binární hodnoty, které odpovídají okamžité y-ové hodnotě sinusového signálu v daný 

okamžik. Pro tento účel si vezmeme jednu celou periodu T obecného sinusového signálu a 

rozdělíme ji na 32 stejných časových úseků. Těchto 32 úseků je dostatečný počet na 1 periodu 

sinusového signálu, aby byl generovaný signál (zatím jen schodkovitý – generujeme diskrétní 

signál) dostatečně kvalitní a použitelný pro další úpravy. Na začátku každého takového úseku 

T/32 (označme Tu) musí mikroprocesor odeslat na port novou hodnotu tomuto úseku 

odpovídající. Pro lepší pochopení je toto znázorněno na obrázku 3. Tímto způsobem získáme na 

portu mikroprocesoru sinusový signál ve schodkovitém tvaru. 

00

7F

FF T/32

 
Obrázek 3: Znázornění rozdělení periody obecného sinusového signálu 

s amplitudou FF (255) na 32 stejných časových úseků 

Okamžité y-ové hodnoty sinusového signálu lze jednoduše vypočítat pomocí následujícího 

vzorce (1), kde proměnnou „usek“ plníme postupně hodnotami od 0 do 31, a výsledky 

zaokrouhlujeme na celá čísla. Číslo 127,5 obsažené ve vzorci je přesně polovina z amplitudy 

(FF - 255) požadovaného signálu. 
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  (1) 

kde hodnotausek - y-ová hodnota v daném úseku periody obecného sinusového signálu 

usek  - daný úsek periody obecného sinusového signálu (0 až 31) 

 

V tabulce 1 jsou již vypočtené y-ové hodnoty pro každý z úseků Tu. Zatím je stále ještě řeč o 

„y-ových“ souřadnicích, a to vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou generovány 

mikroprocesorem a odesílány na 8bitový port. Jedná se tedy o hodnoty 0-255 v binárním tvaru. 

V popisech dalších bloků generátoru frekvenční volby je již řeč o okamžitých hodnotách napětí. 

Úsek [-] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Hodnota [-] 128 152 176 198 218 234 245 253 255 253 245 234 

 

Úsek [-] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Hodnota [-] 218 198 176 152 128 103 79 57 37 21 10 2 

 

Úsek [-] 24 25 26 27 28 29 30 31     

Hodnota [-] 0 2 10 21 37 57 79 103     

Tabulka 1: Okamžité y-ové hodnoty pro všech 32 úseků 

obecného sinusového signálu 

Pro další postup je nutné uvědomit si, že spočítané hodnoty jsou hodnotami pro obecný 

sinusový signál, čili jsou použitelné pro sinusový signál o libovolné frekvenci. Jediné, co je 

třeba pro změnu frekvence měnit, je doba trvání jednoho časového úseku Tu (T/32) v závislosti 

na požadované frekvenci. Zkrácením úseku Tu zkrátíme také celou periodu sinusového signálu, 

a tudíž zvýšíme jeho frekvenci. Naopak při prodloužení časového úseku Tu prodloužíme celou 

periodu sinusového signálu, a tudíž snížíme jeho frekvenci. Je tedy zcela jasné, že pro každý náš 

požadovaný elementární sinusový signál o dané frekvenci f (697, 770, 852, 941, 1209, 1336, 

1477 a 1633 Hz) potřebujeme vypočítat už jen dobu trvání jednoho časového úseku Tu. Tuto 

hodnotu během tisknutí tlačítek klávesnice měníme (zkracujeme a prodlužujeme) pomocí 

programu mikroprocesoru a díky tomu na portech získáme požadované sinusové signály v již 

zmíněném schodkovitém tvaru. K výpočtu délky úseku Tu pro každou požadovanou frekvenci 

nám poslouží následující jednoduchý vzorec (2): 

32

1

32 

f

T
Tu          (2) 

kde Tu - délka časového úseku T/32 

f - frekvence elementárního sinusového signálu (fa,nebo fb) 
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V tabulce 2 jsou již vypočtené doby trvání časových úseků Tu pro všechny požadované 

frekvence. Hodnoty Tu jsou zde rovnou převedeny na jednotky nanosekundy. Je to z toho 

důvodu, že dále v práci se nám s nimi bude lépe počítat. 

 

f [Hz] Tu [ns] 

697 44835,00717 

770 40584,41558 

852 36678,40376 

941 33209,35175 

1209 25847,80811 

1336 23390,71856 

1477 21157,7522 

1633 19136,55848 

Tabulka 2: Doba trvání časového úseku Tu pro 

každou z požadovaných frekvencí f 

V tuto chvíli je zřetelné, jakým způsobem je schodkovitý sinusový signál generován. Dále je 

tedy potřeba zajistit přesné odměřování doby trvání úseku Tu pomocí mikroprocesoru, odesílání 

odpovídající hodnoty na port na začátku každého tohoto úseku a nakonec generování obou 

elementárních sinusových signálů najednou nezávisle na sobě.  

4.1.2 PLL obvod 

V naší aplikaci je použit krystalový oscilátor o frekvenci 9,216MHz. Nastavením 

konfiguračních bitů mikroprocesoru je aktivováno PLL. PLL je speciální obvod uvnitř 

mikroprocesoru, který frekvenci z oscilátoru v mikroprocesoru 4x zvyšuje [1]. Procesor tudíž 

pracuje na interní frekvenci fOSC = 36,864MHz. Z uvedené frekvence a ze skutečnosti, že 1 

strojový cyklus trvá 4 takty oscilátoru (vnitřního), lze jednoduchým vztahem (3) odvodit dobu 

trvání jednoho strojového cyklu mikroprocesoru Tsc: 

108,507ns 070000001085,0
36864000

4
= 

1
4=  

OSC

sc  s
f

T    (3) 

kde Tsc - doba trvání jednoho strojového cyklu 

 fOSC - interní frekvence mikroprocesoru 

 

Doba jednoho strojového cyklu je tedy 108,507ns. To je doba, kterou trvá například 

inkrementace časovačů mikroprocesoru o 1 bit. Tento fakt nám velmi pomůže ve výpočtech 

potřebných k odměřování úseků Tu a potažmo k dosažení generování přesných signálů. 
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4.1.3 Čítače/časovače a jejich konfigurace 

Úseky Tu budeme odměřovat pomocí čítačů/časovačů mikroprocesoru. Použitý 

mikroprocesor PIC18F452 disponuje celkem čtyřmi moduly čítačů/časovačů. Jelikož 

potřebujeme generovat dva na sobě nezávislé sinusové signály (signál „a“, signál „b“), 

potřebujeme 2 čítače/časovače. Použijeme moduly Timer1 a Timer3. Oba tyto čítače/časovače 

se dají použít jako 8bitové nebo 16bitové [1]. Naše aplikace vyžaduje 16bitové čítače/časovače. 

Oba jsou použity v módu časovačů. V běžné praxi se průběh hodnoty časovače kreslí 

zjednodušeně jako lineárně narůstající. Ve skutečnosti je tento průběh v závislosti na čase 

samozřejmě schodkovitý  (jde o číslicový obvod – naznačeno na obrázku 4). Časovač se 

s každým strojovým cyklem inkrementuje o 1 bit. Po dosažení své maximální hodnoty časovač 

jednoduše přeteče a začíná se inkrementovat opět od nuly. Perioda přetékání časovače je 216 = 

65536 strojových cyklů. 

0
0

65 535

T
im

e
r1

detail

t [s]  
Obrázek 4: Průběh hodnoty časovače s detailem 

V našem případě ovšem nebudeme nechávat tyto dva časovače přetékat po dosažení 

maximální hodnoty. Pro účely naší práce použijeme další speciální periferie, kterými 

mikroprocesor PIC18F452 disponuje, a které nám velice usnadní práci. Jsou to dva CCP 

moduly. 

4.1.4 CCP moduly a jejich konfigurace 

Mikroprocesor PIC18F452 obsahuje dva CCP moduly CCP1 a CCP2, které jsou schopny 

pracovat ve 3 módech [1]: 

 

 Compare mode 

 Capture mode 

 PWM mode 

V našem případě jsou tyto moduly oba použity v Compare módu. Každý z těchto dvou 

modulů je vybaven 16bitovým registrem, který je použit jako Compare registr (porovnávací 

registr). Tento registr je rozdělen do dvou 8bitových registrů CCPR1L a CCPR1H (respektive 

CCPR2L a CCPR2H [1]). Hodnota uložená v tomto registru se za běhu mikroprocesoru neustále 

porovnává s aktuální hodnotou časovače. Jakmile nastane shoda mezi hodnotou časovače a 

hodnotou uloženou v přiřazeném CCP registru, je vyvoláno přerušení od CCP modulu (nastaven 

bit CCP1IF, respektive CCP2IF [1]) a toto přerušení můžeme v programu ihned obsloužit 
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(přerušení musí být samozřejmě od těchto periférií povoleno). Nastavení závislosti CCP modulů 

na čítačích/časovačích se provádí v registru T3CON (bity T3CCP1 a T3CCP2 [1]). Nastavení 

provedeme tak, aby byl Timer1 zdrojem pro CCP1 a Timer3 zdrojem pro CCP2 

(T3CCP2:T3CCP1 = 01 [1]). 

CCP moduly pracují, jak již bylo řečeno, ve více módech. My je nastavíme do módu 

Compare se „Special event triggerem“. To nám vnese do programu další nesmírnou výhodu – 

po detekování shody hodnoty časovače s hodnotou uloženou v CCP registru se nejen vyvolá 

přerušení, ale ihned se také naprosto automaticky resetuje (vynuluje) daný časovač a začne se 

inkrementovat opět od nuly. Kdybychom toto museli řešit softwarově (v programu), vznikaly by 

nám problémy a museli bychom je řešit. Takovým problémem by byla například situace, kdy po 

vyvolání přerušení časovač dále inkrementuje svou hodnotu, zatímco podprogram přerušení by 

ho musel vynulovat – tím bychom ztratili přehled o tom, kolik instrukcí již bylo k vynulování 

časovače potřeba, a tudíž o jakou dobu se nám zpozdí požadovaný časový úsek Tu. Není to 

neřešitelný problém, ale bylo by potřeba spousty dalších výpočtů a úprav programu, nehledě na 

zvýšený počet instrukcí v podprogramu obsluhujícím přerušení. Zmíněným způsobem udělá 

hardware CCP modulů a Timerů všechno sám a procesor může ihned obsloužit vyvolané 

přerušení. Nastavení do Compare módu se „Special event triggerem“ se provádí v registru 

CCP1CON, respektive CCP2CON (CCPxM3:CCPxM0 = 1011 [1]). 

 
Obrázek 5: Detail odměřování časového úseku Tu (T/32) pomocí časovače 

a generování schodkovitého sinusového signálu 

Na obrázku 5 je znázorněno, jak odměřování úseku Tu a odeslání nové hodnoty na port 

probíhá. Časovač začíná inkrementovat svou hodnotu od nuly. Jakmile dosáhne hodnoty, která 
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se rovná hodnotě uložené v CCP registru, je vyvoláno přerušení a časovač se automaticky 

resetuje a začíná opět od nuly. Mezitím už se provádí obsluha přerušení, kde je odesílána nová 

hodnota na port mikroprocesoru. Nová hodnota je na port odesílána o malý časový interval Td 

později než byl resetován časovač – to je způsobeno tím, že při resetu časovače je zároveň 

vyvoláno přerušení, a zde ještě procesor vykoná několik instrukcí před odesláním nové hodnoty 

na port (zjištění zdroje přerušení, aj.). Časový interval Td tedy představuje dobu zpoždění 

odeslání hodnoty na port proti přetečení časovače. Toto zpoždění nám nijak nenaruší chod 

programu, protože je vždy stejné (nemění se v závislosti na generovaném signálu) 

Ze všech předchozích teoretických informací je nyní jasné, že potřebujeme každý vypočítaný 

časový úsek Tu (pro každý požadovaný sinusový signál) převést na přesný počet instrukcí 

(inkrementací časovače). Po uplynutí tohoto počtu instrukcí bude odeslána nová hodnota na 

port. Protože časový úsek Tu odměřujeme v mikroprocesoru časovačem, je právě tento počet 

instrukcí hodnotou, kterou budeme během stisknutí tlačítka ukládat do registru CCP (pro signál 

„a“ do registru modulu CCP1, pro signál „b“ do registru modulu CCP2). Požadované počty 

instrukcí p pro každý signál získáme jednoduše tak, že dobu trvání jednoho úseku Tu vydělíme 

časem potřebným pro vykonání jedné instrukce (Tsc=108,507ns), jak je uvedeno 

v jednoduchém vzorci (4): 

 
T

T
= p 

sc

u           (4) 

kde p - počet instrukcí 

Tu - délka časového úseku T/32 

 Tsc - čas potřebný pro vykonání jedné instrukce mikroprocesoru 

 

Tabulka 3 obsahuje již vypočtené počty instrukcí p – jedná se vlastně o tabulku 2 rozšířenou 

o zmíněné vypočítané počty instrukcí p: 

f [Hz] Tu [ns] p [-] 

697 44835,00717 413 

770 40584,41558 374 

852 36678,40376 338 

941 33209,35175 306 

1209 25847,80811 238 

1336 23390,71856 216 

1477 21157,7522 195 

1633 19136,55848 176 

Tabulka 3: Doba trvání časového úseku Tu a počet potřebných instrukcí p  

pro každou z požadovaných frekvencí f 
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4.1.5 Přerušovací systém a možné konflikty 

Jakým způsobem generujeme v mikroprocesoru oba dva schodkovité sinusové signály bylo 

v dostatečné míře vysvětleno. Vzhledem ke skutečnosti, že generujeme dva signály nezávisle na 

sobě (používáme dva časovače, dva CCP moduly), máme také dva zdroje přerušení – CCPIF1 a 

CCPIF2. Zde tedy vznikají otázky – Co se stane, bude-li právě obsluhováno jedno přerušení, a 

během této obsluhy bude vyvoláno druhé? Dá se toto nějak ošetřit? Vznikne nějaká chyba? 

Odpovědi je jednoduché nalézt. 

Samozřejmě, že se toto může stát a během generování každé periody sinusového signálu se 

to dokonce několikrát stane. Ošetřit se to nikterak nedá – udělovat prioritu jednomu zdroji 

přerušení (jeden sinusový signál by byl generován přesně, druhý ovšem s velkou chybou) zde 

nepomůže. Dlouhým testováním kódu bylo zjištěno, že je mnohem lepší volbou nechat 

přerušení vyvolávat tak, jak je dáno mikroprocesorem (jedno přerušení čeká na dokončení 

druhého bez rozdílů – bez priorit), a soustředit se na redukci času stráveného v jednom přerušení 

na co nejmenší dobu (použití vhodných instrukcí, aj.). Pokud by například obsluha přerušení 

jednoho zdroje trvala 100 instrukcí (nad 100 instrukcí při řešení tohoto podprogramu pro 

přerušení by se programátor ani dostat neměl), pak by tedy čas strávený touto obsluhou byl 

100∙Tsc = 100∙108,507ns = 10850,7ns. Chyba na celou periodu v tom nejhorším případě 

(přerušení vyvolaná najednou při generování signálu „b“ o nejvyšší frekvenci 1633Hz, kdy by 

přerušení tohoto signálu čekalo na dokončení obsluhy druhého přerušení) by tedy byla dána 

rovnicí (5): 

1,772% = 100  
4612369,871

108,507100
 = 100  

100
 =x 

1633

sc 






















T

T
    (5) 

kde δx - poměrná chyba 

Tsc - čas potřebný pro vykonání jedné instrukce mikroprocesoru 

 T1633 - doba periody sinusového signálu o frekvenci 1633Hz 

 

To je velmi příznivý výsledek vzhledem k tomu, že je to (maximální možná) chyba pouze na 

jednom z úseků Tu celé periody sinusového signálu. Celková chyba na jedné periodě sinusového 

signálu bude samozřejmě v reálu nižší, protože přerušení nastává periodicky vždy po uplynutí 

času Tu (T/32), a to generování signálu jaksi synchronizuje, takže se „nerozbíhá“, pouze 

vznikají drobné chyby na jednotlivých úsecích. S klesajícím počtem instrukcí v obsluze 

přerušení bude chyba dokonce dále klesat. 

4.1.6 I/O porty 

Pro účely této práce jsou využity všechny tři 8bitové porty (brány) mikroprocesoru (port B, 

port C, port D) a jeden bit portu E [1]. Přes port B je k mikroprocesoru připojena maticová 

klávesnice – je tedy v režimu vstupním. Port C a port D slouží jako výstupy, na kterých jsou 

generovány požadované elementární sinusové signály (signál „a“ a signál „b“) ve formě 

binárního kódu. Bit RE0 slouží jako ovládací bit pro registry, připojené k portům C a D. 

Veškerá nastavení pro správné fungování portů jsou okomentována v příloze s programem. 
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4.1.7 Popis zapojení mikroprocesoru 

Mikroprocesor PIC18F452 použitý k realizaci generátoru frekvenční volby má celkem 40 

pinů. Piny 11 a 32 slouží k připojení kladného napájecího napětí (+5V), piny 12 a 31 k připojení 

země (GND). Pin 1 ( MCLR  ) slouží jako resetovací. Je třeba zajistit, aby na něm vždy bylo 

kladné napájecí napětí (log. 1), takže přes odpor R1 je na něm toto napětí udržováno. Odpor R1 

má hodnotu 10kΩ. Krystalový oscilátor Q1, který má již zmíněnou hodnotu 9,216Mhz, je 

připojen k pinům 13 a 14. Je opatřen kondenzátory C1 a C2 zabraňujícími nežádoucím 

zákmitům. Tyto kondenzátory mají kapacitu 22pF – v souladu s doporučením výrobce 

mikroprocesoru [1].  Na obrázku 6 je schéma zapojení všech těchto základních externích 

součástek mikroprocesoru potřebných pro jeho chod. 

 
Obrázek 6: Schéma zapojení základních externích součástek mikroprocesoru 

4.2 Klávesnice 

4.2.1 Připojení klávesnice a její nastavení 

Již bylo zmíněno, že maticová klávesnice je připojena k mikroprocesoru přes port B (piny 

33-40 na mikroprocesoru). K desce plošných spojů je klávesnice připojena skrze 8pinovou 

svorkovnici WAGO, která svou kvalitou zajišťuje maximální možnou mechanickou odolnost a 

elektrickou stabilitu. Pro správné fungování klávesnice je třeba nastavením bitu RBPU (bit 7 v 

Option registru INTCON2 mikroprocesoru [1]) aktivovat vnitřní pull-up rezistory portu B – tyto 

rezistory drží v klidu na pinech portu log. 1 (pouze na těch, které jsou nastaveny jako vstupní). 

Pomocí registru TRISB je potřeba nastavit první 4 bity (RB0, RB1, RB2, RB3) portu B jako 

výstupní a poslední 4 bity (RB4, RB5, RB6, RB7) jako vstupní – tento požadavek vyplývá 

z principu testování klávesnice. 
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4.2.2 Testování klávesnice na stisk tlačítka 

Testovat klávesnici na stisk tlačítka by se dalo pomocí přerušovacího systému, kterým port B 

disponuje, ale přerušovací systém už je tak dost nasycený instrukcemi, že by další zdroj 

přerušení ještě zvětšil odchylky vznikající v generovaných signálech. Proto klávesnici testujeme 

přímo v hlavním programu po celou dobu běhu mikroprocesoru. 

Je k tomu použit jednoduchý algoritmus. Do prvních čtyř vodičů (řádkových, označených 

KBO_# - KeyBoard Output) postupně vysíláme log. 0. Po každém vyslání log. 0 do daného 

řádkového vodiče testujeme všechny čtyři poslední vodiče (sloupcové, označené KBI_# - 

KeyBoard Input), zda do některého z nich log. 0 nepronikla. Sloupcové vodiče jsou drženy na 

úrovni log. 1 právě díky vnitřním pull-up rezistorům. Při stisku tlačítka se na daném pinu 

úroveň proniknutím log. 0 uzemní. Schéma připojení klávesnice k mikroprocesoru s označením 

vodičů je na obrázku 7. Pro příklad – je stisknuto tlačítko 5. Systém vyšle skrze pin RB0 do 

řádkového vodiče KBO_0 log. 0. Tuto hodnotu zde podrží a zkontroluje postupně všechny 

sloupcové vodiče KBI, zda do nich log. 0 nepronikla. Zjistí, že ne a pokračuje dále. Vyšle log. 0 

skrze pin RB1 do řádkového vodiče KBO_1. Opět zde hodnotu drží a kontroluje sloupcové 

vodiče KBI. U pinu RB5 mikroprocesor zjistí proniknutí log. 0 přes vodič KBI_1 (2. Sloupec 

klávesnice) a určí, že bylo stisknuto tlačítko 5. 

 
Obrázek 7: Schéma připojení klávesnice k mikroprocesoru 

(s označením vodičů) 

Tímto máme popsáno, jakým způsobem klávesnice komunikuje s mikroprocesorem. 

Vývojové diagramy tohoto algoritmu jsou na následujících obrázcích. Obsluhu klávesnice řeší 

podprogram „cti_klavesnici“ (Obrázek 8). Tento podprogram vrací hodnotu v proměnné „h“. 

Jestliže není stlačeno žádné tlačítko, tak podprogram vrátí h=0, jinak  h=1 až 16 (podle 

stlačeného tlačítka). Podprogram dále používá proměnnou „hpr“, což je proměnná obsahující 

hodnotu pro vyslání log. 0 do daného řádkového vodiče klávesnice, a proměnnou „c“, která 

indikuje skutečnost, že bylo nebo nebylo stlačeno tlačítko. 
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Obrázek 8: Vývojový diagram podprogramu „cti_klavesnici“ 

Hodnotu v proměnné „hpr“ si aktualizuje podprogram „aktualizuj_radky“ (Obrázek 9). 

Tento podprogram postupně vysílá log. 0 do každého z řádkových vodičů RB0 – RB3. 

Podprogram „aktualizuj_radky“ vrátí bit c=0 při regulérním nastavení log. 0 do některého 

z řádkových vodičů, a vrátí c=1 pokud už nemá žádný další řádkový vodič, do kterého by log. 0 

vyslal. 

 
Obrázek 9: Vývojový diagram podprogramu „aktualizuj_radky“ 

Podprogram „cti_svisle_vodice“ (Obrázek 10) čte svislé vodiče klávesnice postupně od bitu 

RB4 do bitu RB7. Podprogram používá proměnnou „rot_1“, která, slouží jako maska pro 
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kontrolu, zda pronikla log. 0 do daného sloupcového vodiče (stisknuto tlačítko). Při kontrole 

každého sloupcového vodiče inkrementuje hodnotu v proměnné „h“. Zjistí-li proniknutí log. 0, 

tak nastaví c=1 a provede návrat do volajícího podprogramu „cti_klavesnici“. Pokud nulu 

nezjistí tak vrátí c=0. Hodnota proměnné „h“, kterou vrátí podprogram „cti_klavesnici“, je pak 

stěžejní pro výběr dvou požadovaných frekvencí fa a fb. 

 
Obrázek 10: Vývojový diagram podprogramu „cti_svisle_vodice“ 

4.3 Registry 

Generátor využívá dva 8bitové registry 74HCT573. Jak bylo řečeno, tyto registry mají za 

úkol odstranit nežádoucí jevy při aktualizaci hodnot na portech C a D (porty pro generování 

sinusových signálu „a“ a „b“). 

4.3.1 Princip funkce 

V okamžiku, kdy v programu mikroprocesoru vysíláme novou hodnotu na port (platí pro oba 

porty – tedy pro oba signály – stejně), zaktualizuje se všech jeho 8 pinů (bitů). To se však 

neděje najednou, ale každý pin změní svou hodnotu v jiném okamžiku. Tato událost proběhne 

ve velmi krátkém okamžiku, avšak může zapříčinit nežádoucí zkreslení výsledného signálu. 

Zmíněný registr 74HCT573, který je připojený k tomuto portu, načte jeho hodnotu a v námi 

stanovený okamžik (až když je hodnota na portu „ustálená“) aktualizuje všechny svoje výstupy 

najednou (všech 8 bitů). Takže hodnota z portu se na výstupech registru objeví v jeden okamžik 

a tudíž nezkreslená. Uvedený okamžik, kdy se hodnota objeví na výstupu registru, určujeme 

pomocí řídícího pinu LE registru. Pin LE, kterým se ovládá vstup registru, má paměťovou nebo 

sledovací funkci. Přivedeme-li na LE log. 0, výstupy registru si „pamatují“ poslední vstupní 
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hodnotu v okamžiku přechodu LE z log. 1 do log. 0. Vstupy se přitom mohou jakkoliv měnit, 

ale výstupy registru zůstávají neměnné. Pokud přivedeme na LE log. 1, je registr datům 

průchozí. Hodnoty, které jsou nyní na vstupech registru, se objeví také na výstupech – registr 

„sleduje“. A právě log. 1 přivedeme na LE pin až v okamžiku, kdy jsou všechny piny (bity) 

portu zaktualizovány. Poté na pin opět přivedeme log. 0. Dalším řídícím pinem registru je OC 

pin, který řídí pouze výstup. V našem případě potřebujeme, aby byl výstup vždy aktivní, takže 

na pin OC přivedeme log. 0 (tento pin je invertovaný [2]). 

4.3.2 Připojení registru a jeho řízení 

Řídící pin LE registru 74HCT573 budeme ovládat signálem přivedeným pinem RE0 

mikroprocesoru. Nejprve v programu instrukcí pošleme data na port a následující instrukcí 

nastavíme RE0=1. Tímto povolujeme registru „sledovat“ vstupy. Poté nastavíme RE0=0. 

Registr (jeho výstup) si od této chvíle bude pamatovat poslední hodnotu na vstupech. Názorně 

je způsob použití pinu RE0 zobrazen na obrázku 5. Pinem RE0 budeme řídit oba dva registry. 

Programově je to možné, protože jakmile aktualizujeme hodnotu na jednom portu, na druhém je 

stále ještě poslední známá, takže otevření vstupu registru nijak neovlivní jeho výstup. Bude 

ovlivněn pouze ten registr, jehož vstupy jsou připojeny k aktualizovanému portu (změna jedné 

hodnoty na druhou). Registr je napájen kladným napětím +5V. Schéma připojení registrů 

k portům mikroprocesoru je na obrázku 11. Zde je také označení jednotlivých pinů podle 

datasheetu. 

 
Obrázek 11: Schéma připojení registrů 74HCT573 k portům mikroprocesoru 
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4.4 D/A převodníky 

D/A převodníky jsou realizovány jako odporová síť R-2R. V zapojení s neinvertujícím 

zesilovačem jako sledovačem napětí nám převedou diskrétní signál z výstupů registrů na signál 

analogový, který poté snadno upravíme v dalších blocích generátoru. 

4.4.1 Princip funkce odporové sítě R-2R 

Odporová síť R-2R je jednoduchý obvod složený pouze z rezistorů o dvou různých 

hodnotách – hodnoty R a jejího dvojnásobku 2R [8]. Vstupy odporové sítě R-2R jsou připojeny 

k digitálním hradlům, nabývajícím pouze hodnot log. 0 a log. 1. V našem případě má log. 0 

napětí 0V (GND) a log. 1 napětí +5V (UREF) – jsou to hodnoty na výstupech registrů. Odporová 

síť R-2R způsobí, že každý díl této sítě má určitý napěťový příspěvek závisející na váze bitu 

připojeného hradla. Pokud máme v našem případě 8 bitů převádět na analogovou hodnotu 

napětí, máme celkem 28 (256) různých hodnot napětí. Tyto hodnoty se od sebe liší tzv. krokem. 

Napěťový krok lze jednoduše vypočítat podle vzorce (6) [8]: 

VUU 01953,0
256

1
5  

2

1
= 

nREFkrok        (6) 

kde Ukrok - napětí jednoho kroku D/A převodníku 

UREF - referenční napětí D/A převodníku 

n - počet bitů D/A převodníku 

 

Pomocí tohoto vzorce jsme tedy spočítali, že jeden krok je 19,53mV. To je zároveň 

příspěvek dílu odporové sítě připojeného k bitu o nejnižší váze (v našem případě se jedná o pin 

19 na každém z registrů). Na druhou stranu bit o nejvyšší váze (v našem případě pin 12 na 

každém z registrů) bude mít příspěvek 27∙Ukrok = 128∙5/256 = 2,5 V, tedy přesně polovinu 

referenčního napětí log. 1. Na výstupu odporové sítě R-2R jsou příspěvky všech bitů sečteny. 

Jedná se o velice levnou a jednoduchou realizaci D/A převodníku. 

4.4.2 Zapojení D/A převodníku a sledovače napětí 

Vzhledem k tomu, že budeme výstup D/A převodníku potřebovat zatížit, je na jeho výstupu 

připojen operační zesilovač v neinvertujícím zapojení – sledovač napětí. Ten nám dovolí D/A 

převodník proudově zatížit. Pro realizaci tohoto napěťového sledovače byl zvolen integrovaný 

obvod TS912, který obsahuje dva operační zesilovače – pro každý signál jeden (signál „a“ a 

signál „b“). Jedná se o rail-to-rail operační zesilovače, čili výstupní napětí dosahuje téměř 

hodnot napájecího napětí, které je v této aplikaci +5V na kladné svorce proti GND (0V) na 

záporné svorce. Odporová síť R-2R je připojena k výstupům registru 74HCT573. Jako 

kompromis byly zvoleny hodnoty odporů R = 10kΩ a 2R = 20kΩ. Na hodnotách těchto odporů 

funkce sítě R-2R příliš nezáleží, ale vzhledem k minimalizaci spotřeby zařízení byly zvoleny 

tyto zmíněné. Schéma připojení je na obrázku 12. Na tomto obrázku je vyobrazen pouze jeden 

D/A převodník připojený k registru. Analogicky je připojen i druhý D/A převodník k druhému 
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registru (s odpovídajícím označením odporů R18-R33). Na výstupu zesilovače dostaneme 

požadovaný analogový sinusový signál ve schodkovitém tvaru, který bude mít rozkmit napětí 0 

až +5V. Toto výstupní napětí ze zesilovače je označeno Uschod_a pro první D/A převodník (signál 

„a“), a Uschod_b pro druhý D/A převodník (signál „b“). 

 
Obrázek 12: Schéma připojení D/A převodníku se sledovačem napětí k registru 

4.5 Filtry 

Frekvenční filtry nám zajistí vyhlazení schodkovitého napětí z D/A převodníku, a tím 

získáme čisté, nežádoucích frekvencí zbavené sinusové signály. 

4.5.1 Princip funkce frekvenčního filtru 

Jako frekvenční filtry požadovaných sinusových signálů jsou navrženy aktivní dolní propusti 

2.řádu v částečném Sallen-Key neinvertujícím zapojení (viz. Obrázek 13). Filtr v tomto zapojení 

odstraní z frekvenčního spektra generovaného signálu všechny nežádoucí (vysoké) frekvence 

(například šum) a signál vyhladí [7]. Tento fakt vyplývá z principu zapojení tohoto typu filtru. 

V oblasti nízkých kmitočtů se kondenzátory C1 a C2 chovají jako rozpojený obvod, takže signál 

na neinvertujícím vstupu zesilovače je bez útlumu přenesen na jeho výstup. V oblasti kolem 

mezní frekvence f0 získávají kondenzátory C1 a C2 přibližně stejnou impedanci, jako mají 

rezistory R1 a R2, takže je vstupní signál díky kladné zpětné vazbě (přes kondenzátor C1) 

přenesen na výstup se zesílením podle hodnoty Q (činitel jakosti filtru – v našem případě jde o 

hodnotu Q=0,707 – viz. dále). No a konečně pro vysoké frekvence se kondenzátory začnou 

chovat jako zkrat v obvodu a přes kondenzátor C2 se na neinvertující vstup zesilovače dostane 
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nula (spojeno se zemí), která je přenesena i na výstup. Vzhledem k tomu, že generujeme 

frekvence v rozsahu od 697 Hz do 1633 Hz, volíme kompromis pro mezní frekvenci f0. Mezní 

frekvence filtru je taková frekvence, při které má poměr amplitudy výstupního napětí 

k amplitudě vstupního napětí velikost 0,707, což je (vyjádřeno v decibelech) útlum -3dB [7]. 

Vyšší frekvence od této mezní jsou dále potlačovány s útlumem ještě větším. Námi 

(kompromisem) zvolená mezní frekvence je f0 = 3000 Hz. Tato hodnota byla zvolena z toho 

důvodu, aby i nejvyšší generovaná frekvence fb=1633 Hz byla téměř bez útlumu proti 

frekvencím nižším. Pravidla generování DTMF tónu totiž hovoří o možnosti, že generovaný 

signál o vyšší frekvenci může být oproti signálu s nižší frekvencí o 4dB „hlasitější“, ale slabší 

být nemůže. Proto je zvolena dostatečná mezní frekvence, aby generované signály o vyšších 

frekvencích fb nebyly tlumeny. Ve frekvenčních filtrech jsou opět použity operační zesilovače 

z integrovaného obvodu TS912 (jako v D/A převodnících). Napájení těchto zesilovačů je opět 

+5V proti GND. 

 
Obrázek 13: Obecné schéma aktivní dolní propusti 

2.řádu v částečném Sallen-Key neinvertujícím zapojení 

4.5.2 Výpočet hodnot součástek filtru 

Při návrhu součástek pro tento filtr je možné si hodnoty C1 a C2 zvolit. Je ale nutné zvolit 

takové hodnoty, aby odpovídaly některé z řady E6, a aby platily následující vztahy (7) [9]: 
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kde C1 - kapacita kondenzátoru C1 (v obecném schématu obrázku 13) 

 C2 - kapacita kondenzátoru C2 (v obecném schématu obrázku 13) 

Q - činitel přenosu filtru 

 

Činitel jakosti Q filtru je v tomto případě daný Q = 0,707 (hodnota činitele jakosti Q 

definovaná pro Butterworthovu aproximaci). Zvolíme si tedy C1 = 22nF a C2 = 3,3nF. Tímto 

oba podmínkové vztahy platí a jedná se o hodnoty z řady E6. Volba rezistorů vychází 

z následujících vztahů (8) [9]: 
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kde C1 - kapacita kondenzátoru C1 (v obecném schématu obrázku 13) 

 C2 - kapacita kondenzátoru C2 (v obecném schématu obrázku 13) 

R1 - odpor R1 (v obecném schématu obrázku 13) 

 R2 - odpor R2 (v obecném schématu obrázku 13) 

 m - hodnota poměru mezi R1 a R2 

n - hodnota poměru mezi C1 a C2 

Q - činitel přenosu filtru 

 

Vzhledem k tomu, že hodnoty C1 a C2 máme zvoleny, můžeme z předchozích vztahů (8) 
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Z předešlé rovnice byly vypočítány dva kořeny. Jako výsledek použijeme m = m1 = 11,25. 

Nutno podotknout, že při použití m = m2 = 0,09 by se pouze prohodily hodnoty odporů R1 a R2, 

takže na tom, který kořen si zvolíme, nezáleží. Hodnotu odporu R2 si vypočítáme 

z následujícího vzorce (9) [9], který je vzorcem pro výpočet mezní frekvence filtru. Ta byla 

zvolena jako f0=3000Hz, takže drobnou úpravou vzorce můžeme vypočítat hodnotu odporu R2. 
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kde f0 - mezní frekvence filtru 

 R - odpor uvedený ve vztazích (8) 

 C - kondenzátor uvedený ve vztazích (8) 

 m - hodnota poměru mezi R1 a R2 

n - hodnota poměru mezi C1 a C2 

 

Výsledek přizpůsobíme hodnotám z odporové řady E24, takže R = R2 = 1,8kΩ. Zpětně 

pomocí vztahu pro poměr m (8) vypočítáme hodnotu odporu R1, takže dostaneme: 
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Pro vyšší přesnost spojíme sériově dva odpory z řady E24, a to R1 = 20kΩ + 510Ω = 

20,51kΩ. Pro kontrolu, zda zvolené součástky odpovídají požadovanému meznímu kmitočtu f0, 

musíme tuto skutečnost vypočítat použitím následujícího vzorce (10) [9]: 
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kde f0  - mezní frekvence filtru 

 R1, R2, C1, C2 - hodnoty součástek vypočtených dříve 
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S ohledem na přesnost použitých součástek je toto vyhovující výsledek a podle tohoto 

návrhu můžeme filtry realizovat (z praktických zkušeností dosažených při oživování celého 

zapojení mohu doplnit, že při zvyšování odporu R2 mezní frekvence klesala k požadovanému 

kmitočtu 3000Hz, avšak na tvar signálů již vliv neměla). 

Všechny hodnoty součástek máme vypočítány a na obrázku 14 je schéma zapojení obou 

našich konkrétních filtrů (s dodržením posloupnosti označení součástek) doplněných o 

kondenzátory C7 a C8 na výstupech operačních zesilovačů, které ze získaných vyhlazených 

sinusových signálů (signál „a“ a signál „b“) odstraní stejnosměrnou složku a signály se tak 

posunou do oblasti rozkmitu napětí -2,5 až +2,5V. Vstupním signálem pro naše filtry jsou 

sinusové signály ve schodkovitém tvaru z D/A převodníků (Uschod_a a Uschod_b). Výstupním 

signálem jsou již vyhlazená sinusová napětí (Ua a Ub) 

 
Obrázek 14: Schéma zapojení frekvenčních filtrů 

4.6 Sčítací zesilovač 

Sčítací zesilovač má v naší aplikaci téměř nejdůležitější úlohu. Amplitudově spojuje (sčítá) 

oba dva vygenerované sinusové signály (Ua, Ub) v jeden tón, kterým je náš požadovaný DTMF 

signál odpovídající stisknutému tlačítku na klávesnici. 

4.6.1 Princip funkce sčítacího zesilovače 

Zde je opět použit operační zesilovač z integrovaného obvodu TS912. Tentokrát je ovšem 

jeho napájení +5V na kladné svorce proti -5V na záporné svorce – je to z toho důvodu, že na 

vstup zesilovače přivádíme dva sinusové signály s rozkmitem napětí -2,5V až +2,5V, se kterými 

musí operační zesilovač pracovat. Sčítací zesilovač sčítá napětí přivedená na jeho invertující 

vstup a na výstupu je tedy invertovaný součet. Schéma zapojení našeho sčítacího zesilovače je 

na obrázku 15. 
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Obrázek 15: Schéma zapojení sčítacího zesilovače 

Přes odpor R40 je do invertujícího vstupu operačního zesilovače přivedena záporná zpětná 

vazba, která zajistí, že na jeho výstupu dostaneme signál o napětí s požadovaným rozkmitem. 

V uzlu připojeném k invertujícímu vstupu zesilovače se sčítají všechny proudy do něj příchozí a 

výsledek je přenesen na jeho výstup. 

4.6.2 Výpočet hodnot součástek sčítacího zesilovače 

Pro odpory R38 a R39 je zvolená hodnota 20kΩ – je to opět hodnota přizpůsobená tak, aby 

mělo zařízení malý odběr. Vzhledem k tomu, že požadujeme výstupní napětí na zesilovači 

v rozkmitu -2,5 až +2,5V (čili 5V), je třeba hodnotu zpětnovazebního odporu R40 tomuto 

přizpůsobit. Vypočítáme ji z následujícího vzorce (11) [7]: 
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kde UDTMF - výstupní napětí sčítacího zesilovače (napětí špička-špička) 

 R38 - hodnota odporu na vstupu (zaměnitelné s R39, pokud jsou R38 a R39 totožné) 

 R40 - hodnota zpětnovazebního odporu 

 

Hodnota odporu R40 je 10kΩ. Na výstupu operačního zesilovače dostaneme požadovaný 

vyhlazený DTMF signál UDTMF sečtený ze dvou vstupních elementárních sinusových signálů. 

4.7 Dekodér DTMF 

Jak již bylo zmíněno, jako dekodér DTMF signálu byl zvolen integrovaný obvod MT8870. 

Tento dekodér (stejně jako i většina ostatních dekodérů DTMF) obsahuje na vstupu diferenční 

operační zesilovač. Přijatý DTMF signál se rozdělí pomocí pásmových propustí 6. řádu se 

spínanými kondenzátory na dva elementární sinusové signály s vyšší a nižší frekvencí (fa, fb), 
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které jsou dále rozpoznány díky kvalitnímu digitálnímu dekodéru, používajícímu algoritmus 

detekující náběžné hrany sinusových signálů. Po identifikaci signálu dekodér vyšle na svůj 

4pinový (3stavový) výstup (Q1,Q2,Q3,Q4) 4bitový BCD kód reprezentující tlačítko stisknuté na 

vysílací straně. Odpovídající BCD kód je dekodérem vybrán podle následující tabulky 4 [4]: 

tlačítko klávesnice Q4 Q3 Q2 Q1 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

* 1 0 1 1 

# 1 1 0 0 

A 1 1 0 1 

B 1 1 1 0 

C 1 1 1 1 

D 0 0 0 0 

Tabulka 4: Závislost BCD kódu (výstupu dekodéru) 

na identifikovaném DTMF signálu (stisknutém tlačítku) 

Schéma zapojení DTMF dekodéru vychází z datasheetu [4] podle doporučení výrobce a je na 

obrázku 16. 

Signál DTMF je přiveden přes kondenzátor C9 a odpor R41 na pin IN- (invertující vstup 

operačního zesilovače). Přes pin GS je připojen k dekodéru odpor R42, který tvoří zpětnou 

vazbu vstupního zesilovače dekodéru. Kondenzátor C10 a odpor R43 tvoří RC časovou 

konstantu pro řídící obvod dekodéru. Ten slouží ke kontrole správné minimální délky trvání 

příchozího signálu. K dekodéru je připojen krystalový oscilátor Q2 o frekvenci 3,579545. 

Výstupy, na kterých dekodér prezentuje daný BCD kód, jsou, jak bylo řečeno, Q1 – Q4. 
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Obrázek 16: Schéma zapojení DTMF dekodéru 

4.8 Dekodér BCD kódu 

Jako dekodér kódu BCD nám slouží integrovaný obvod 74LS47. Jedná se o dekodér BCD 

kódu na kód pro 7segmentový displej. Dekodér převádí v reálném čase hodnoty ze svých čtyř 

vstupů (IA, IB, IC, ID) na hodnoty pro svých sedm výstupů (a, b, c, d, e, f, g – pro jednotlivé 

segmenty 7segmentového displeje) [5]. Těchto sedm výstupů pracuje v negativní logice, čili pro 

aktivaci daného segmentu na displeji přivádí dekodér na daný výstup log. 0 a tím segment 

uzemní. Schéma připojení dekodéru BCD k dekodéru DTMF je na obrázku 17.  

  
Obrázek 17: Schéma připojení dekodéru BCD k dekodéru DTMF 
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Tento dekodér nevyžaduje žádné externí součástky. Jeho tři řídící negované piny (LT, RBI, 

BI/RBO) jsou připojeny k úrovni log. 1, neboť jsou v této úrovni neaktivní – v naší aplikaci je 

nepotřebujeme. 

V tabulce 5 je zobrazeno, jaké hodnoty obdrží od dekodéru DTMF dekodér BCD na své čtyři 

vstupní piny (převzato a upraveno z [5]), a jaké se objeví na jeho výstupu. Společně s těmito 

údaji je v tabulce také sloupec s odpovídajícími tlačítky klávesnice našeho generátoru a sloupec 

s odpovídajícími znaky, které se objeví na 7segmentovém displeji. Takže je z tabulky zcela 

jasné, pro jaké tlačítko se na 7segmentovém displeji zobrazí příslušný znak. 

 

tlačítko 

klávesnice 
IA-ID a,b,c,d,e,f,g 

znak na 

displeji 

1 0001 1001111  

2 0010 0011001 
 

3 0011 0000110 
 

4 0100 1001100 
 

5 0101 0100100 
 

6 0110 1100000 
 

7 0111 0001111 
 

8 1000 0000000 
 

9 1001 0001100 
 

0 1010 1110010 
 

* 1011 1100110 
 

# 1100 1011100 
 

A 1101 0110100 
 

B 1110 1110000 
 

C 1111 1111111  

D 0000 0000001 
 

Tabulka 5: Závislost znaků zobrazených na displeji 

na příchozím signálu (stisknutém tlačítku) 

4.9 7segmentový displej 

V zapojení je použit standardní 7segmentový displej HDSP-A101. Jedná se o displej se 

společnou anodou, takže, jak bylo řečeno v předchozí podkapitole, jednotlivé segmenty se 

aktivují (rozsvěcují) přivedením log. 0 na daný pin segmentu. Před tyto segmenty je třeba vložit 

vhodné odpory.  
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V našem případě se jedná o odpory R44 až R50, jejichž velikost je dána vzorcem pro 

výpočet odporu: 

  3,333
015,0

5

MAX

REFD

I

U
R        (12) 

kde R - předřadný odpor pro segment displeje 

 UREFD - referenční napětí displeje (+5V) 

 IMAX - maximální proud tekoucí segmentem 

 

IMAX je proud, při kterém nedochází k nadměrnému opotřebování segmentů, což je podle 

výrobce tohoto displeje 15mA [6]. Hodnotu odporu, která nám vyšla ze vzorce, přizpůsobíme 

opět odporové řadě E24 a zvolíme odpor R=330Ω. Tuto hodnotu bude mít všech sedm 

předřadných odporů displeje. Displej obsahuje také desetinnou tečku, ta je ovšem vyřazena 

z provozu stabilním připojením segmentu k log. 1. Displej je řízen výstupy dekodéru BCD 

(74LS47). Schéma připojení displeje k tomuto dekodéru je na obrázku 18. 

 
Obrázek 18: Schéma připojení 7segmentového displeje k dekodéru BCD 

4.10   Kompletní schéma zapojení 

Všechny bloky generátoru frekvenční volby jsou navrhnuty. Finální a kompletní schéma 

zapojení, které, co se týče názvů a hodnot součástek, naprosto odpovídá návrhům jednotlivých 

bloků popsaným dříve, je v příloze A. Schéma desky plošných spojů a rozmístění součástek je 

v příloze B. Ve schématu zapojení je kladen důraz na logiku uspořádání jednotlivých bloků. 

Klávesnice není ve schématu vyznačena, poněvadž bude k desce připojena externě přes WAGO 
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svorkovnici označenou X1. Pomocí svorkovnice WAGO označené X2 jsou k dispozici všechny 

důležité signály, které lze díky této svorkovnici zobrazit na osciloskopu.  

Skrze svorkovnici J1 je do generátoru frekvenční volby přivedeno stabilizované napájecí 

napětí (J1-1: +5V, J1-2: GND, J1-3: -5V). 

V tabulce 6 jsou popsány jednotlivé piny svorkovnice X1 (8pinová svorkovnice pro 

připojení klávesnice). Tabulka informuje o tom, na který pin svorkovnice je připojen který 

řádek a sloupec klávesnice. Piny jsou označeny také na desce plošných spojů. 

pin Vodič klávesnice 

X1-1 řádek 4 

X1-2 řádek 3 

X1-3 řádek 2 

X1-4 řádek 1 

X1-5 sloupec 4 

X1-6 sloupec 3 

X1-7 sloupec 2 

X1-8 sloupec 1 

Tabulka 6: Obsazení pinů svorkovnice X1 

V tabulce 7 jsou popsány jednotlivé piny svorkovnice X2 a signály, které se na daných 

pinech nacházejí. Označeny jsou piny i na desce prototypu. 

pin signál 

X2-1 GND 

X2-2 Uschod_a 

X2-3 Uschod_b 

X2-4 Ua 

X2-5 Ub 

X2-6 UDTMF 

Tabulka 7: Obsazení pinů svorkovnice X2 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat ve formě prototypu generátor frekvenční volby 

(DTMF) s požadavky na minimální odchylky od nominálních hodnot a maximální kvalitu 

generovaných signálů. Pracoval jsem se dvěma verzemi zapojení. Verze 1 kladla důraz na 

maximální použitelnost, názornost a pozdější využití prototypu, jakožto i zkoumání jeho funkcí 

a zobrazování generovaných signálů. Jednotlivé elementární sinusové signály byly v této verzi 

generovány mikroprocesorem zvlášť a veškeré úpravy těchto signálů se prováděly mimo 

mikroprocesor (vyhlazování signálů, jejich spojování, atd.). Verze 2 brala v úvahu úsporu místa 

a finančních prostředků při případné realizaci. Na nepájivém poli byla i tato verze zrealizována. 

Výpočet DTMF tónu probíhal již v mikroprocesoru a mimo něj se tón pouze upravil.  

Při měření obou verzí generátoru nebyly znatelné téměř žádné rozdíly. Na obrázku 19 je 

osciloskopem zobrazený DTMF signál z verze 1 a na obrázku 20 je ten samý signál z verze 2. 

Oba dva signály jsou při stisknutém tlačítku „B“. 

 
Obrázek 19: DTMF signál pro tlačítko „B“ (verze generátoru 1) 
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Obrázek 20: DTMF signál pro tlačítko „B“ (verze generátoru 2) 

Jak je vidět, obě verze generují nerozeznatelné signály. Také naměřené hodnoty frekvencí na 

osciloskopu se nelišily více než o 1Hz. Takže přesnost obou verzí generátoru vyhovovala 

požadavkům. Po dohodě bylo zrealizováno zapojení generátoru verze 1, a to nejen vzhledem 

k jeho skutečně velmi dobré využitelnosti při výuce, ale i široké škále možností při 

modifikacích.  

Velkým úspěchem v práci byl fakt, že celý hardware generátoru byl navržen a zrealizován 

tak, že je možné testovat na něm obě dvě metody (verze 1 i verze 2) generování signálu DTMF. 

Prototyp je zrealizován pro verzi 1, ale verze 2 po přehrání softwaru mikroprocesoru funguje 

stejně kvalitně (obě verze programu jsou v přílohách F a G). Ve zkratce verze 2 generuje na 

portu C mikroprocesoru již hotový DTMF signál ve schodkovitém tvaru (před tím jej spočítá 

mikroprocesor v programu). Tento signál projde všemi úpravami jako elementární signály ve 

verzi 1 a ve sčítacím zesilovači se sečte s nulovým napětím z portu D mikroprocesoru. Takže na 

výstupu sčítacího zesilovače dostaneme čistý DTMF signál stejně jako ve verzi 1. 
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5.1 Dosažené výsledky 

Doladěním programu pro mikroprocesor bylo nakonec docíleno velmi příznivých výsledků 

generování daných sinusových signálů a tím tedy i přesného generování DTMF tónu. V tabulce 

7 jsou vidět nominální hodnoty frekvencí elementárních sinusových signálů, k nim odpovídající 

hodnoty naměřené osciloskopem a také odchylka těchto dvou hodnot. Z tabulky vyplývá, že 

odchylka, které jsem při realizaci dosáhnul, byla naprosto minimální vzhledem ke skutečnosti, 

že norma DTMF připouští odchylky ±0,7% až maximálně ±1,5%, jak bylo uvedeno dříve. Co se 

týče dekodéru, i ten bez problému vždy zobrazil znak odpovídající signálu, který přišel 

z generátoru. Cíl minimálních odchylek a maximální kvality signálu byl tedy nepochybně 

v práci dosažen. 

Nominální hodnoty 

fa a fb [Hz] 

Dosažené hodnoty 

fa a fb [Hz] 
Odchylka [%] 

697 696 -0,14 

770 768 -0,26 

852 850 -0,23 

941 938 -0,32 

1209 1205 -0,33 

1336 1329 -0,52 

1477 1470 -0,47 

1633 1628 -0,31 

Tabulka 8: Závislost nominálních a dosažených hodnot frekvencí 

elementárních sinusových signálů 

Realizace prototypu a jeho oživení proběhlo také úspěšně. Během oživování bylo na desku 

doplněno pět vývodů určených k rychlému a pohodlnému přehrání programu mikroprocesoru 

(připojení programátoru ICD2 od firmy Microchip – zobrazeno v příloze C). V přílohách A a B 

je k nahlédnutí schéma zapojení a schémata desky plošných spojů. 

Vzhledem k náročnosti zapojení byla použita 2vrstvá deska plošných spojů. Osazení desky 

odpovídá schématu zapojení. Veškeré integrované obvody jsou k desce připojeny přes patice 

kvůli možnosti snadné a rychlé výměny vadného kusu. Na obrázku 21 je fotografie hotového 

prototypu zrealizovaného jako výukový modul, který stačí pouze připojit k napájení. 

Jak bylo zmíněno dříve, v práci jsem se nevěnoval návrhu stabilizovaného zdroje napětí, 

avšak byl zrealizován a doplněn na modul generátoru. Takže pomocí napájecích svorek stačí 

připojit napětí +7V, GND a  -7V. Vzhledem k použitému stabilizátoru s ochrannými diodami 

lze toto napětí i překročit nebo přehodit. Nižší napětí přivést nelze vzhledem k tomu, že samotné 

stabilizátory mají podle výrobce vlastní úbytek napětí 2V.  

V příloze D jsou snímky z měření prototypu osciloskopem, které poslouží k lepší představě o 

tvaru generovaných sinusových signálů ve schodkovitém i vyhlazeném tvaru. Jsou zde také 

snímky všech 16 vygenerovaných DTMF tónů. 
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Jako další postup nebo vylepšení této práce bych si představoval úpravu programu pro 

mikroprocesor, která by umožnila klávesnici testovat pomocí přerušení, aniž by bylo nějak 

zásadně zasáhnuto do kvality generovaných signálů. Generátor frekvenční volby je pro tuto 

možnost připraven – klávesnice je připojena k portu B, který přerušovacím systémem disponuje. 

 

 
Obrázek 21: Fotografie prototypu generátoru frekvenční volby 
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A Schéma zapojení 
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B Schémata desky plošných spojů 
 

 
Schéma desky plošných spojů ze strany součástek (103,8x158,9mm; měřítko 1:1) 
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Schéma desky plošných spojů ze strany spojů (103,8x158,9mm; měřítko 1:1) 
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Rozmístění součástek na desce plošných spojů (103,8x158,9mm; měřítko 1:1) 
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C Seznam součástek 

Označení Hodnota  Pouzdro 

C1        22n   C2.5-2           

C2        22n   C2.5-2           

C3        3n3   C2.5-2 

C4        22n   C2.5-2 

C5        3n3   C2.5-2 

C6        22n   C2.5-2 

C7        100n   C2.5-2 

C8        100n   C2.5-2 

C9        100n   C2.5-2 

C10       100n   C2.5-2 

DIS1      HD-A101         HDSP-A 

IO1       PIC18F452          DIL40 

IO2       74HC573N           DIL20 

IO3       74HC573N           DIL20 

IO4       TS912               DIL08 

IO5       TS912          DIL08 

IO6       TS912                    DIL08 

IO7       MT8870                DIL18 

IO8       74LS47N            DIL16 

J1        MKDSN1,5/3-5,08    MKDSN1,5/3-5,08 

Q1        9,216MHz           HC18U-V 

Q2        3,579MHz           HC18U-V 

R1        10k                     0207/7 

R2        20k               0207/7 

R3        20k                 0207/7 

R4        20k                 0207/7 

R5        20k                 0207/7 

R6        20k                 0207/7           

R7        20k                 0207/7           

R8        20k                 0207/7           

R9        20k                 0207/7           

R10       20k                 0207/7           

R11       10k                 0207/7           

R12       10k                0207/7           

R13       10k                 0207/7           

R14       10k                 0207/7           

R15       10k                 0207/7           

R16       10k                 0207/7           
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R17      10k                 0207/7           

R18       20k                 0207/7           

R19       20k                 0207/7           

R20       20k                 0207/7           

R21       20k                 0207/7           

R22      20k                 0207/7           

R23      20k                 0207/7           

R24       20k                 0207/7           

R25       20k                 0207/7           

R26       20k                 0207/7           

R27       10k                 0207/7           

R28       10k                 0207/7           

R29       10k                 0207/7           

R30       10k                 0207/7           

R31       10k                 0207/7           

R32       10k                 0207/7           

R33       10k                 0207/7           

R34       1k8                 0207/7           

R35       20k                 0207/7           

R36       1k8                 0207/7           

R37       20k                 0207/7           

R38       20k                 0207/7           

R39       20k                 0207/7           

R40       10k                 0207/7           

R41       100k                0207/7           

R42       100k                0207/7           

R43       300k                0207/7           

R44       330R                0207/7           

R45       330R                0207/7           

R46       330R                0207/7           

R47       330R                0207/7           

R48       330R                0207/7           

R49       330R                0207/7           

R50       330R                0207/7           

R51       510R                0207/7           

R52       510R                0207/7           

X1       WAGO8-256         WAGO8-255-408-508  

X2        WAGO6-256  WAGO6-255-406-508 
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D Připojení ICD2 ke generátoru 
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E Snímky z měření 

 
Ukázka generovaných sinusových signálů – tlačítko 1 (fa = 697Hz, fb = 1209Hz) 

 
Ukázka generovaných sinusových signálů – tlačítko D (fa = 941Hz, fb = 1633Hz) 
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Ukázka vyhlazení schodkovitého signálu (fa = 697Hz) 

 
Detail vyhlazení schodkovitého signálu (fa = 697Hz) 
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DTMF signál (tón) tlačítka 1 

 
DTMF signál (tón) tlačítka 2 
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DTMF signál (tón) tlačítka 3 

 
DTMF signál (tón) tlačítka 4 
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DTMF signál (tón) tlačítka 5 

 
DTMF signál (tón) tlačítka 6 
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DTMF signál (tón) tlačítka 7 

 
DTMF signál (tón) tlačítka 8 
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DTMF signál (tón) tlačítka 9 

 
DTMF signál (tón) tlačítka 0 
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DTMF signál (tón) tlačítka * 

 
DTMF signál (tón) tlačítka # 
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DTMF signál (tón) tlačítka A 

 
DTMF signál (tón) tlačítka B 
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DTMF signál (tón) tlačítka C 

 
DTMF signál (tón) tlačítka D 
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F Zdrojový kód programu verze 1 

#include <pic18.h>    // knihovny pro správnou funkci  

#include <htc.h>     // celého programu 

#include <math.h> 

 

__CONFIG(1,HSPLL);      // nastavení konfiguračních bitů 

__CONFIG(2,PWRTDIS&BORV42&WDTDIS&WDTPS128); // jako jsou nastavení pro PLL, 

__CONFIG(3,CCP2RC1);     // oscilátor, a podobně 

__CONFIG(4,STVREN&DEBUGDIS&LVPDIS); 

__CONFIG(5,UNPROTECT); 

__CONFIG(6,WRTEN); 

__CONFIG(7,TRU); 

 

#define regle RE0    // definice jména pro bit RE0  

      // (ovládání registrů) 

unsigned int i;     // deklarace proměnných využitých 

double cislo = 0;     // v programu 

double cislo2 = 0; 

double pi = 3.141592654; 

unsigned int sinusovka[32];   // deklarace pole pro uložení 

      // vypočtených hodnot sin 

 

unsigned int pocitadlo1 = 0;   // proměnné pro počítání 

unsigned int pocitadlo2 = 0;   // 32 úseků sinusových signálů 

short int h,c,hpr,rot_1;    // pomocné proměnné pro 

      // řízení maticové klávesnice 

 

unsigned int f1h = 1;    // deklarace proměnných  

unsigned int f1l = 157;    // obsahujících hodnoty pro 

unsigned int f2h = 1;    // generování sinusových signálů 

unsigned int f2l = 118;       

unsigned int f3h = 1;      

unsigned int f3l = 82; 

unsigned int f4h = 1; 

unsigned int f4l = 50; 

unsigned int f5h = 0; 

unsigned int f5l = 238; 

unsigned int f6h = 0; 

unsigned int f6l = 216; 

unsigned int f7h = 0; 

unsigned int f7l = 195; 

unsigned int f8h = 0; 

unsigned int f8l = 176; 
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int cti_klavesnici(void); 

int aktualizuj_radky(void); 

int cti_svisle_vodice(void); 

bit je_nastaven(unsigned value, unsigned bitindex); 

 

void interrupt Preruseni(void)   // podprogram přerušení 

{ 

  if(CCP1IF){     

 CCP1IF=0;    //pokud přišlo přerušení od modulu 

 pocitadlo1++;    // CCP1, aktualizuje se hodnota na 

 if(pocitadlo1 == 32) pocitadlo1=0;  // portu C (signál „a“) 

 PORTC=sinusovka[pocitadlo1]; 

 regle=1;     //aktivace vstupů registrů 

  } 

  else { 

    CCP2IF=0;     //pokud přišlo přerušení od modulu 

 pocitadlo2++;    // CCP2, aktualizuje se hodnota na 

 if(pocitadlo2 == 32) pocitadlo2=0;  // portu D (signál „a“) 

 PORTD=sinusovka[pocitadlo2]; 

 regle=1;     // aktivace vstupů registrů 

  } 

  regle=0;     // deaktivace vstupů registrů 

} 

 

void main(void)        

{   

  for (i = 0; i < 32; i++){    // naplnění pole sinusovka 

    cislo=(double)i/32;    // hodnotami pro obecný sinusový 

 cislo2=2*pi*cislo;   // signál 

    sinusovka[i]=(int)(sin(cislo2)*127+127); 

  } 

 

  GIE=1;      // povolení globálního přerušení 

  PEIE=1;     // povolení přerušení od periferií   

  CCP1IE=1;     // povolení přerušení od CCP1 

  CCP2IE=1;     // povolení přerušení od CCP2   

 

  TRISB=240;     // první 4 bity portu B jsou 

      // výstupní, poslední 4 bity 

      // jsou vstupní (testování maticové 

      // klávesnice) 

  TRISC=0;     // celý port C je výstupní 

  TRISD=0;     // celý port D je výstupní 

  TRISE =0;     // celý port E je výstupní 

  LATE=0;     // smazání data latch output portu E 

  ADCON1=0x07;    // konfigurace portu E jako digitálního (funguje také  

    // jako vstup A/D převodníku)       
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  RBPU=0;     // aktivace pull-up rezistorů portu B 

   

   

  T1CON=1;     // spuštění TMR1 

  T3CON=9;      // spuštění TMR3 + nastavení  

      // závislosti CCP modulů 

 

  CCP1CON=0x0B;      // nastavení modulů CCP - Compare mode 

  CCP2CON=0x0B;    // se special event triggerem 

 

  TMR1H=0;      // vynulování registrů 

  TMR1L=0;     // čítače/časovače TMR1 a TMR3 

  TMR3H=0; 

  TMR3L=0;   

 

  CCPR1L=157;     // prvotní naplnění registrů CCP modulů, 

  CCPR1H=1;     // tato hodnota se bude porovnávat 

      // s hodnotou v registrech 

  CCPR2L=176;     // čítačů/časovačů TMR1 a TMR3 

  CCPR2H=0; 

 

  while(1)     // začátek nekonečné smyčky testování klávesnice 

  {        

 cti_klavesnici();        

 switch(h)           // zde probíhá výběr frekvencí na základě  

      {              // stisknutého tlačítka 

         case 1:    

             CCPR1L=f1l;     

       CCPR1H=f1h; 

 CCPR2L=f5l;     

       CCPR2H=f5h; 

             break;                   

         case 2:             

             CCPR1L=f1l;     

       CCPR1H=f1h; 

 CCPR2L=f6l;     

       CCPR2H=f6h; 

             break;            

         case 3:             

             CCPR1L=f1l;     

       CCPR1H=f1h; 

 CCPR2L=f7l;     

       CCPR2H=f7h; 

             break; 

         case 4:             

             CCPR1L=f1l;     

       CCPR1H=f1h; 
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 CCPR2L=f8l;     

       CCPR2H=f8h; 

            break; 

          case 5:    

             CCPR1L=f2l;     

       CCPR1H=f2h; 

 CCPR2L=f5l;     

       CCPR2H=f5h; 

             break;                   

         case 6:             

             CCPR1L=f2l;     

       CCPR1H=f2h; 

 CCPR2L=f6l;     

       CCPR2H=f6h; 

             break;            

         case 7:             

             CCPR1L=f2l;     

       CCPR1H=f2h; 

 CCPR2L=f7l;     

       CCPR2H=f7h; 

             break; 

         case 8:             

            CCPR1L=f2l;     

       CCPR1H=f2h; 

 CCPR2L=f8l;     

       CCPR2H=f8h; 

             break; 

         case 9:    

             CCPR1L=f3l;     

       CCPR1H=f3h; 

 CCPR2L=f5l;     

       CCPR2H=f5h; 

             break;                   

         case 10:             

             CCPR1L=f3l;     

       CCPR1H=f3h; 

 CCPR2L=f6l;     

       CCPR2H=f6h; 

             break;            

         case 11:             

             CCPR1L=f3l;     

       CCPR1H=f3h; 

 CCPR2L=f7l;     

       CCPR2H=f7h; 

             break; 

         case 12:             

             CCPR1L=f3l;     
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       CCPR1H=f3h; 

 CCPR2L=f8l;     

       CCPR2H=f8h; 

             break; 

          case 13:    

             CCPR1L=f4l;     

       CCPR1H=f4h; 

 CCPR2L=f5l;     

       CCPR2H=f5h; 

             break;                   

         case 14:             

             CCPR1L=f4l;     

       CCPR1H=f4h; 

 CCPR2L=f6l;     

       CCPR2H=f6h; 

             break;            

         case 15:             

             CCPR1L=f4l;     

       CCPR1H=f4h; 

 CCPR2L=f7l;     

       CCPR2H=f7h; 

             break; 

         case 16:             

             CCPR1L=f4l;     

       CCPR1H=f4h; 

 CCPR2L=f8l;     

       CCPR2H=f8h; 

             break;          

       } // konec switch 

  } // konec while 

} // konec main 

 

int cti_klavesnici(void){    // podprogram pro řízení klávesnice 

    hpr = 254; 

    h = 0; 

    projdi:  

    aktualizuj_radky(); 

    if (c==1) { 

 c=0; 

 h=0; 

    } 

    else { cti_svisle_vodice(); 

if(c!=1) {goto projdi;} 

    }   

    return h; 

} 
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int aktualizuj_radky(void){ 

    c=1; 

    if(je_nastaven(hpr,4)){ 

 PORTB=hpr; 

 hpr=hpr<<1; 

 c=0; 

   }  

} 

 

int cti_svisle_vodice(void){ 

    rot_1 = 16; 

    smycka: 

 h++;  

 if(!(PORTB&rot_1)){c=1;} 

 else{ 

  c=0; 

  rot_1=rot_1<<1; 

  if(rot_1 <= 128) goto smycka; 

  else c=0; 

 } 

} 

 

bit je_nastaven(unsigned value, unsigned bitindex) {  // podprogram pro testování 

    int mask=1;      // nastavení bitu 

    mask = mask << bitindex; 

    if(value&mask) return 1; 

    else return 0; 

} 
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G Zdrojový kód programu verze 2 

#include <pic18.h>    // knihovny pro správnou funkci  

#include <htc.h>     // celého programu 

#include <math.h> 

 

__CONFIG(1,HSPLL);      // nastavení konfiguračních bitů 

__CONFIG(2,PWRTDIS&BORV42&WDTDIS&WDTPS128); // jako jsou nastavení pro PLL, 

__CONFIG(3,CCP2RC1);     // oscilátor, a podobně 

__CONFIG(4,STVREN&DEBUGDIS&LVPDIS); 

__CONFIG(5,UNPROTECT); 

__CONFIG(6,WRTEN); 

__CONFIG(7,TRU); 

 

#define regle RE0    // definice jména pro bit RE0  

      // (ovládání registrů) 

unsigned int i;     // pomocné proměnné pro 

double cislo = 0;     // výpočet hodnot sinusových 

double cislo2 = 0;    // signálů 

double pi = 3.141592654; 

unsigned int sinusovka1[32];   // deklarace polí pro uložení 

unsigned int sinusovka2[32];   // vypočtených hodnot sin 

int sinuskomplet;     // proměnná pro uložení součtu 

      // obou sinusových signálů 

unsigned int pocitadlo1 = 0;   // proměnné pro počítání 

unsigned int pocitadlo2 = 0;   // 32 úseků sinusových signálů 

 

short int h,c,hpr,rot_1;    // pomocné proměnné pro 

      // řízení maticové klávesnice 

 

unsigned int f1h = 1;    // deklarace proměnných  

unsigned int f1l = 157;    // obsahujících hodnoty pro 

unsigned int f2h = 1;    // generování sinusových signálů 

unsigned int f2l = 118;       

unsigned int f3h = 1;      

unsigned int f3l = 82; 

unsigned int f4h = 1; 

unsigned int f4l = 50; 

unsigned int f5h = 0; 

unsigned int f5l = 238; 

unsigned int f6h = 0; 

unsigned int f6l = 216; 

unsigned int f7h = 0; 

unsigned int f7l = 195; 

unsigned int f8h = 0; 
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unsigned int f8l = 176; 

 

int cti_klavesnici(void); 

int aktualizuj_radky(void); 

int cti_svisle_vodice(void); 

bit je_nastaven(unsigned value, unsigned bitindex); 

 

void interrupt Preruseni(void)   // podprogram přerušení 

{   

     if(CCP1IF){     

 CCP1IF=0;    // pokud přišlo přerušení od modulu 

 pocitadlo1++;    // CCP1, inkrementuje se pocitadlo1 

 if(pocitadlo1 == 32) pocitadlo1=0;  // které je počítadlem pro sinusovka1 

  } 

     if(CCP2IF){ 

     CCP2IF=0;    // pokud přišlo přerušení od modulu 

 pocitadlo2++;    // CCP2, inkrementuje se pocitadlo2 

 if(pocitadlo2 == 32) pocitadlo2=0;  // které je počítadlem pro sinusovka2 

  } 

      sinuskomplet=sinusovka1[pocitadlo1]+sinusovka2[pocitadlo2]; // sečtení okamžitých hodnot  

              // obou sinusových signálů 

 

      regle=1;     // aktivace vstupů registrů 

      PORTC=sinuskomplet;   // odeslání hodnoty na port 

      regle=0;     // deaktivace vstupů registrů 

} 

 

void main(void) 

{   

  for (i = 0; i < 32; i++){    // naplnění pole sinusovka1 

    cislo=(double)i/32;    // hodnotami pro obecný sinusový 

 cislo2=2*pi*cislo;   // signál 

    sinusovka1[i]=(int)(sin(cislo2)*64+64); 

  } 

  for (i = 0; i < 32; i++){    // naplnění pole sinusovka2 

    cislo=(double)i/32;    // hodnotami pro obecný sinusový 

 cislo2=2*pi*cislo;   // signál 

    sinusovka2[i]=(int)((sin(cislo2)*64+64)*0.995); 

  } 

 

  GIE=1;      // povolení globálního přerušení 

  PEIE=1;     // povolení přerušení od periferií   

  CCP1IE=1;     // povolení přerušení od CCP1 

  CCP2IE=1;     // povolení přerušení od CCP2   

   

  TRISB=240;     // první 4 bity portu B jsou 

      // výstupní, poslední 4 bity 
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      // jsou vstupní (testování maticové 

      // klávesnice) 

  TRISC=0;     // celý port C je výstupní 

  TRISD=0;     // celý port D je výstupní 

  TRISE =0;     // celý port E je výstupní 

  LATE=0;     // smazání data latch output portu E 

  ADCON1=0x07;    // konfigurace portu E jako digitálního (funguje také  

    // jako vstup A/D převodníku-nežádoucí)    

   

  RBPU=0;     // aktivace pull-up rezistorů portu B   

   

  T1CON=1;     // spuštění TMR1 

  T3CON=9;      // spuštění TMR3 + nastavení  

      // závislosti CCP modulů 

 

  CCP1CON=0x0B;      // nastavení modulů CCP - Compare mode 

  CCP2CON=0x0B;    // se special event triggerem 

 

  TMR1H=0;      // vynulování registrů 

  TMR1L=0;     // čítače/časovače TMR1 a TMR3 

  TMR3H=0; 

  TMR3L=0;   

 

  CCPR1L=157;     // prvotní naplnění registrů CCP modulů, 

  CCPR1H=1;     // tato hodnota se bude porovnávat 

      // s hodnotou v registrech 

  CCPR2L=176;     // čítačů/časovačů TMR1 a TMR3 

  CCPR2H=0; 

   

  PORTD=0;     // zajištění stálé nuly na portu D 

 

  while(1)     // začátek nekonečné smyčky testování klávesnice 

  {        

 cti_klavesnici();        

 switch(h)           // zde probíhá výběr frekvencí na základě  

      {              // stisknutého tlačítka 

         case 1:    

             CCPR1L=f1l;     

       CCPR1H=f1h; 

 CCPR2L=f5l;     

       CCPR2H=f5h; 

             break;                   

         case 2:             

             CCPR1L=f1l;     

       CCPR1H=f1h; 

 CCPR2L=f6l;     

       CCPR2H=f6h; 
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             break;            

         case 3:             

             CCPR1L=f1l;     

       CCPR1H=f1h; 

 CCPR2L=f7l;     

       CCPR2H=f7h; 

             break; 

         case 4:             

             CCPR1L=f1l;     

       CCPR1H=f1h; 

 CCPR2L=f8l;     

       CCPR2H=f8h; 

            break; 

          case 5:    

             CCPR1L=f2l;     

       CCPR1H=f2h; 

 CCPR2L=f5l;     

       CCPR2H=f5h; 

             break;                   

         case 6:             

             CCPR1L=f2l;     

       CCPR1H=f2h; 

 CCPR2L=f6l;     

       CCPR2H=f6h; 

             break;            

         case 7:             

             CCPR1L=f2l;     

       CCPR1H=f2h; 

 CCPR2L=f7l;     

       CCPR2H=f7h; 

             break; 

         case 8:             

            CCPR1L=f2l;     

       CCPR1H=f2h; 

 CCPR2L=f8l;     

       CCPR2H=f8h; 

             break; 

         case 9:    

             CCPR1L=f3l;     

       CCPR1H=f3h; 

 CCPR2L=f5l;     

       CCPR2H=f5h; 

             break;                   

         case 10:             

             CCPR1L=f3l;     

       CCPR1H=f3h; 

 CCPR2L=f6l;     
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       CCPR2H=f6h; 

             break;            

         case 11:             

             CCPR1L=f3l;     

       CCPR1H=f3h; 

 CCPR2L=f7l;     

       CCPR2H=f7h; 

             break; 

         case 12:             

             CCPR1L=f3l;     

       CCPR1H=f3h; 

 CCPR2L=f8l;     

       CCPR2H=f8h; 

             break; 

          case 13:    

             CCPR1L=f4l;     

       CCPR1H=f4h; 

 CCPR2L=f5l;     

       CCPR2H=f5h; 

             break;                   

         case 14:             

             CCPR1L=f4l;     

       CCPR1H=f4h; 

 CCPR2L=f6l;     

       CCPR2H=f6h; 

             break;            

         case 15:             

             CCPR1L=f4l;     

       CCPR1H=f4h; 

 CCPR2L=f7l;     

       CCPR2H=f7h; 

             break; 

         case 16:             

             CCPR1L=f4l;     

       CCPR1H=f4h; 

 CCPR2L=f8l;     

       CCPR2H=f8h; 

             break;          

       } // konec switch 

  } // konec while 

} // konec main 
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int cti_klavesnici(void){    // podprogram pro řízení klávesnice 

    hpr = 254; 

    h = 0; 

    projdi:  

    aktualizuj_radky(); 

    if (c==1) { 

 c=0; 

 h=0; 

    } 

    else { cti_svisle_vodice(); 

if(c!=1) {goto projdi;} 

    }   

    return h; 

} 

 

int aktualizuj_radky(void){ 

    c=1; 

    if(je_nastaven(hpr,4)){ 

 PORTB=hpr; 

 hpr=hpr<<1; 

 c=0; 

   }  

} 

 

int cti_svisle_vodice(void){ 

    rot_1 = 16; 

    smycka: 

 h++;  

 if(!(PORTB&rot_1)){c=1;} 

 else{ 

  c=0; 

  rot_1=rot_1<<1; 

  if(rot_1 <= 128) goto smycka; 

  else c=0; 

 } 

} 

 

bit je_nastaven(unsigned value, unsigned bitindex) {  // podprogram pro testování 

    int mask=1;      // nastavení bitu 

    mask = mask << bitindex; 

    if(value&mask) return 1; 

    else return 0; 

} 
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