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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá vývojem přístroje, který by byl použitelný jako řídící modul pro 

audio zesilovač. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá výběrem komponent pro řídící 

modul audio zesilovače a teoreticky rozvádí způsob jejich ovládání. Druhá část práce se zabývá 

spojením těchto komponent v jeden logický celek tvořící celý řídící modul zesilovače a vývojem 

řídícího programu. 

Program pro ovládání přístroje je vyvíjen ve vývojovém prostředí MPLAB X a je psán v 

jazyce C kompatibilním s MPLAB C18 kompilátorem. 
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Abstract 
 
This bachelor thesis deals with development of device that would be capable of controlling 

audio amplifier. The work is divided into two separated parts. First part deals with selection of 

compatible components for the device and theoretically describes a way to controll them. Second part 

deals with assembling those components to one whole unit that creates entire Amplifier Control 

Module and describes development of controlling software for the module. 

Controlling program is written in C language with MPLAB X Integrated Development 

Environment. Program is compatible with MPLAB C18 compiler. 
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Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Anglický význam Český význam 

ASCII American Standart Code For Information 

Interchange 

Americký standardní kód pro 

výměnu informací 

DPS Printed Circuit Board Deska plošného spoje 

Hi-Fi High-Fidelity Vysoká věrnost záznamu 

IR Infra-Red Infračervený 

LCD   Liquid Crystal Display Displej z tekutých krystalů 

LED Light Emitting Diode Dioda emitující světlo 

LSB Least Significant Bit Bit s nejnižší hodnotou čísla 

MSB Most Significant Bit Bit s nejvyšší hodnotou čísla 

RAM Random Access Memory Volně přístupná paměť 

SMD Surface Mount Device Součástka pro povrchovou 

montáž 
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1 Úvod 

Zesilovače zvuku a s nimi spojené korekční zesilovače jsou zařízení zábavního charakteru, 

které se vyskytují v určité formě prakticky v každé domácnosti. Zesilovač zvuku představuje 

prostředníka mezi reprodukcí zvuku a zdrojem signálu. 

Takový hudební zesilovač se většinou skládá z celého řetězce modulů zabývajících se 

zpracování zvuku. Mezi těmito moduly patří také řídící modul nebo korekční zesilovač, který se 

nachází mezi vstupem a koncovým zesilovačem a umožňuje upravovat barvu a tón zvuku. Cílem této 

bakalářské práce je právě  navrhnout a zrealizovat takové zařízení, které by bylo schopné ovládat 

koncový stupeň audio zesilovače a současně uživateli mohlo poskytnout komfortní prvky moderního 

zvukového zesilovače. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány vybrané komponenty, 

z kterých se řídící modul skládá. Druhá část tyto komponenty spojuje do jednoho logického celku a 

popisuje ovládací program pro řízení. 
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2 Výběr prvků pro řídící modul 

Přístroj bude sestaven z několika dílčích prvků. Následující text popisuje jejich výběr a blíže 

specifikuje jejich požadované a vybrané vlastnosti. 

2.1 Výběr mikroprocesoru 

Pro řízení přístroje bylo nutné vybrat vhodný ovládací mikrokontrolér s dostatečným 

výpočetním výkonem a množství vstupně-výstupních portů. Protože autor je již delší dobu věrný 

značce mikrokontroléru PIC vyráběných americkou společností Microchip, byl výběr soustředěn 

zejména na mikroprocesory této značky. Microchip vyrábí několik druhů mikrokontrolérů PIC lišících 

se architekturou. Vyrábí se 8, 16 nebo 32 bitové mikroprocesory. Protože pro tuto aplikaci by byly  

více než osmibitové mikrokontroléry zbytečné z hlediska velikosti portů a neexistenci takových 

procesorů v klasickém pouzdře DIP, které jsou pájitelné v domácích podmínkách, bylo přistoupeno k 

výběru mikroprocesoru osmibitového. Jako nejvhodnější se v daném místě a čase jevil dostupný 

osmibitový mikrokontrolér PIC 18F4685.  

Mikroprocesor PIC 18F4685 (Obrázek 1) obsahuje 36 vstupně-výstupních vývodů, což je 

počet dostatečný pro většinu podobných aplikací. Napájecí napětí mikroprocesoru je 5V. 

Mikroprocesor obsahuje programovou paměť velikosti přes 96kB, EEPROM paměť  o velikosti 1kB a 

operační paměť velikosti 3328 bajtů. Může být taktován externím krystalovým oscilátorem až do 

kmitočtu 40 MHz[1]. Díky těmto relativně předimenzovaným parametrům se stává ideálním 

mikroprocesorem pro tuto aplikaci. 

 

Obrázek 1. Mikroprocesor PIC18F4685[1] 
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2.2 Ovládání modulu 

K ovládání byly vybrány mimo běžné elementy jako tlačítkové mikrospínače také rotační 

enkodéry. Rotační enkodér, někdy též nazýván inkrementační spínač, je zařízení umožňující ovládat 

připojené spotřebiče otáčením kruhového ovladače podobně, jako v případě potenciometrů. Rozdíl 

mezi potenciometry a rotačními enkodéry spočívá zejména v tom, že potenciometry jsou zařízení 

vymezené rozsahem s možností otočení pouze o několik otáček. Rotační enkodéry lze otáčet 

kontinuálně bez přerušení neboť nemají mechanický doraz. Rotační enkodéry generují dva pravoúhlé 

signály vzájemně posunuté o 45°. Čtením těchto signálu lze zjistit směr, kterým se enkodér otáčí. 

Vybrané rotační enkodéry jsou snímače japonské značky Alps Electric Co., Ltd. typ 

EC12E2424407. Tyto enkodéry generují 24 impulzů za jedno otočení hřídelí enkodéru.[7] Mimo tuto 

vlastnost obsahují také klasické tlačítkové spínače, které se aktivují stiskem hřídele enkodéru. 

2.3 Externí EEPROM paměť 

Pro ukládání nastavených dat by měla sloužit externí paměť typu EEPROM.  Vybraný typ 

EEPROM paměti je typ 24LC1025 od společnosti Microchip. Tento typ EEPROM paměti disponuje 

1024 kilobajty statické paměti pro uchování dat bez napájecího napětí. Pracovní napájecí napětí 

paměti koresponduje s napětím mikroprocesoru a je rovno hodnotě 5V[2]. 

 

2.4 Popis audio zařízení 

Řízení audio signálu je možno realizovat několika způsoby. Jedním z nich je využít klasickou 

regulaci  korekcí pomocí potenciometrů používanou již mnoho let. Tento způsob jistě splňuje vysoké 

nároky věrné reprodukce zvuku pro audiofily, protože nedochází k žádnému převodu zvuku do 

digitalizované podoby a degradaci kvality. Návrh takového zařízení, které by mohlo být ovládáno 

mikroprocesorem je relativně obtížné, protože je nutno vytvořit jakýsi přechodový most, mezi 

číslicově ovládanými prvky a analogovu formou signálu. Toho lze prakticky dosáhnout využitím 

motorizovaných potenciometrů pro ovládání. Moderní audio zesilovače využívají v mnoha případech 

jednodušší metodu ovládání audio zvuku formou rezistorových sítí  a operačních zesilovačů. Pro tento 

účel nabízí mnoho výrobců monolitické prvky schopné komunikovat s mikroprocesorem pomocí 

sběrnice a současně  řídit zvukový signál - audio procesory. 
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2.5 Výběr audio procesoru 

Pro vybraný model monolitického obvodu zajištujícího řízení audio signálu byla kladena 

určitá kritéria. Patřily mezi ně mimo jiné tyto vlastnosti: 

 

- ovládání minimálně 2 rozdílných kanálu pro stereofonní reprodukci 

- možnost tónové kontroly zvuku 

- možnost vyvážení stran stereofonie 

- jednoduchá komunikace s procesorem 

- vyhovující napájecí napětí k ostatnímu celku zařízení 

 

 

Jako nejvhodnější kandidát se zdál být audio procesor od společnosti ST Microelectronics s 

označením TDA7468D. TDA7468D (Obrázek 2) je monolitický audio procesor, který splňuje všechna 

výše zmíněná kritéria. Mezi klíčové vlastnosti obvodu patří: 

 

- vstupní 4 kanálový audio multiplexor 

- oddělené dva výstupní audio kanály pro stereofonní reprodukci 

- řízení hlasitosti v krocích po 1.0 dB 

- nastavení výšek a hloubek audio signálu v krocích po 2.0 dB 

- funkce "mute" pro okamžité utlumení zvukového signálu 

- nastavení vstupní citlivosti vstupu v krocích po 2.0dB 

- klidový odběr 9mA 

- nízké zkreslení a šum signálu 

- řízení celého obvodu přes I2C sběrnici 

 

  

Jak je již v těchto vlastnostech specifikováno, obvod obsahuje i 4 kanálový vstupní 

multiplexor, díky kterému odpadá nutnost externí komponenty, která by musela tuto funkci zastávat. 

Tím se stává obvod zcela klíčovým pro celou funkci řídícího modulu audio zesilovače a je jistým 

mezníkem mezi zvukovými signály a číslicovou technologií daného zapojení. Obvod samotný není 

nikterak novým - byl uveden na trh již v roce 2004, ale přesto je stále žádanou komponentou mnoha 

výrobců Hi-Fi zařízení . Výrobce zvolil pro obvod pouzdro SO-28, což je pouzdro technologie 

SMD(Obrázek 3) pro povrchovou montáž[13]. 
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Obrázek 2. Monolitický audio procesor TDA7468D[13] 

 

 

 

Obrázek 3. Pouzdro SO-28[13] 
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Audio procesor používá několik vývodů pro připojení externích součástek zajišťujících jeho 

korektní funkci. Následující tabulka tyto vývody blíže popisuje: 

 

 

Tabulka 1. Vývody audio procesoru TDA7468D 

Vývod č. Zkratka Význam 

1 Vs Kladné napájecí napětí 

2 MIC Pátý monofonní vstup 

3 IN1_L Vstup č.1 levý kanál 

4 IN2_L Vstup č.2 levý kanál 

5 IN3_L Vstup č.3 levý kanál 

6 IN4_L Vstup č.4 levý kanál 

7 MUX_L Výstup multiplexoru - L 

8 IS_L Vstup pro prostorový zvuk - L 

9 TREBLE_L Filtr horní propusti - L 

10 BASSI_L Pásmová propust hloubek - L 

11 BASSO_L Pásmová propust hloubek - L 

12 OUT_L Výstup levého kanálu 

13 DGND GND datové sběrnice 

14 SCL Serial Clock Line 

15 SDA Serial Data Line 

16 ALC Pro funkci Bass ALC 

17 OUT_R Výstup pravého kanálu 

18 BASSO_R Pásmová propust hloubek - R 

19 BASSI_R Pásmová propust hloubek - R 

20 TREBLE_R Filtr horní propusti - R 

21 IS_R Vstup pro prostorový zvuk - R 

22 MUX_R Výstup multiplexoru - L 

23 IN4_R Vstup č.4 pravý kanál 

24 IN3_R Vstup č.3 pravý kanál 

25 IN2_R Vstup č.2 pravý kanál 

26 IN1_R Vstup č.1 pravý kanál 

27 CREF Kapacitní reference 

28 GND GND 
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2.6 I2C sběrnice 

I2C je sériová  sběrnice vyvinutá společností Philips (nyní NXP Semiconductors) v roce 1982. 

Sběrnice I2C se v dnešní době používá prakticky jako standard pro komunikaci s celou řadou 

elektronických prvků. Mezi nejznámější případy použití patří např. komunikace s pamětmi EEPROM,  

mikrokontroléry, řízení OLED nebo LCD displejů, komunikace s teplotními senzory a mnoho dalších 

typů zařízení nebo systémů. Sběrnice pro svůj provoz využívá dvou vodičů, přičemž umožňuje provoz 

oběma směry.  Jeden z vodičů představuje hodinový signál pro provoz sběrnice - SCL(Serial Clock 

Line) a druhý slouží pro samotný přenos dat - SDA(Serial Data Line). Připojená zařízení jsou 

rozdělena na dva druhy: Master - zařízení, které řídí chod sběrnice a generuje hodinový signál pro 

ostatní připojená zařízení a Slave -  zařízení, které přijímá hodinový signál ze sběrnice a je ovládané 

Master zařízením.  Každá komponenta připojená ke sběrnici vlastní unikátní adresu pomocí které s ní 

lze komunikovat. Jak již bylo řečeno, sběrnice je obousměrná tzn. každý připojený prvek je schopen 

jak přijímat tak vysílat data. Z tohoto důvodu se i zařízení typu Master dělí na Master  - 

transmitter(právě vysílající) a Master-receiver(přijímající). Analogicky k tomuto existují zařízení typu 

Slave - transmitter a Slave - receiver.  Mimo toto dělení může být I2C provozována jako tzv. multi - 

masterová sběrnice, kdy je připojeno více zařízení typu Master, které mohou ovládat sběrnici současně 

bez toho aniž by došlo k poškození integrity dat. I2C podporuje 5 provozních módů, které se liší 

rychlostí komunikace - Standard -mode umožňuje provoz rychlostí 100kb/s, Fast-mode rychlostí  

400kb/s, Fast-mode plus rychlostí  1Mbit/s, High-speed mode rychlostí 3,4Mbit/s nebo Ultra Fast 

Mode rychlostí až 5Mbit/s. Maximální počet připojených zařízení není limitován ale je nutno dodržet 

maximální povolenou kapacitu vodičů sběrnice. Díky těmto relativně příznivým pracovním 

podmínkám se stala I2C velmi populární a existuje více než 1000 různých integrovaných obvodů, které 

ji využívají pro komunikaci.[5] 

 

2.6.1 Princip činnosti 

Oba signály jsou připojeny ke kladnému pólu zdroje. Proto není-li na sběrnici žádný provoz 

jsou oba signály SCL a SDA v log. 1. Toto chování je způsobeno externími  zvyšovacími "pull-up" 

rezistory bez kterých by sběrnice nemohla korektně fungovat.  Ke změnám na datové lince SDA může 

dle specifikace protokolu dojít pouze tehdy,  je-li hodinový signál SCL v log.0. Přenos iniciuje Master 

vysláním START podmínky. START podmínka je splněna tehdy jestliže během log. 1 na lince 

hodinového signálu SCL dojde ke změně stavu linky SDA na nízkou úroveň. Po vyslání této 

podmínky je sběrnice považována za zaneprázdněnou a je očekáván přenos dat. Opakem ke START 

podmínce je STOP podmínka, kterou vysílá MASTER tehdy, jestliže má dojít k ukončení spojení. 
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STOP podmínka je provedena změnou z nízké úrovně na vysokou na datové lince SDA tehdy, je-li 

SCL v log. 1. Tyto dvě podmínky jsou jediné případy, kdy je povolena změna SDA linky ve chvíli, 

když je SCL v log. 1. Data jsou na sběrnici vysílána po jednotlivých bitech. Přenos každého bytu 

začíná jeho MSB bitem. Pokud z nějakého důvodu je slave prvek sběrnice, který je právě adresován a 

zasílán mu bit neschopen činnosti (např. z důvodu zaneprázdnění jinou prioritnější činností) může 

podržením linky SCL v nízké úrovni způsobit zpoždění dalšího přenosu Mastera a zabránit tak 

nutnému opakování přenosu při chybě. Po zaslání každého 8. bitu (tedy celého jednoho bytu) je 

očekáváno vyslání signálu ACK(Acknowledge) od adresovaného Slave elementu, který tímto 

potvrzuje, že byte přijal a je připraven k dalšímu přenosu. Signál ACK je přijat, jestliže Slave prvek 

během hodinového signálu Mastera nastaví linku SDA do log. 0. V opačném případě je signál brán 

jako NACK(Not - Acknowledge)  a označuje chybu v přenosu na kterou musí Master zařízení 

zareagovat buď ukončením spojení podmínkou STOP nebo opakovaným vysláním podmínky START 

a opakováním celého přenosu. Zasláním START podmínky může být zahájen samotný přenos dat.  

Jako první je Masterem poslána adresa Slave zařízení s kterým má být komunikováno. Tato adresa se 

skládá ze sedmi bitů a osmý bit(LSB) se označuje jako R/W bit. Tento definuje, k jakému typu 

přenosu má dojít. Má-li Master fungovat v režimu pro zápis do Slave prvku musí být tento bit 

nastaven do log. 0. Opačná hodnota - log. 1 znamená, že přenosem se mají data z adresovaného Slave 

prvku číst.  Po ACK signálu dochází k samotnému přesunu dat. Korektní přenos je dokončen vysláním 

STOP podmínky, kdy se sběrnice považuje za uvolněnou pro další přenos.[4] 

 

2.6.2 Adresování zařízení 

Každé zařízení pracující s I2C sběrnicí má svou unikátní 7 bitovou adresu. Mimo tyto 

přidělené adresy existuje několik tzv. rezervovaných adres, které slouží pro specifické účely[5]. Tyto 

adresy blíže specifikuje následující tabulka: 

 

    Tabulka 2.  Rezervované adresy sběrnice[5] 

 

 

 

 

 

Adresa R/W bit Popis 

0000 000 0 Broadcast adresa 

0000 000 1 START byte 

0000 001 X CBUS adresa 

0000 1XX X Hs Master kód 

1111 0XX X Pro 10-bitové adresování 

1111 1XX X Rezervováno(Device ID) 
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Broadcast adresa se používá k adresování všech připojených zařízení na I2C sběrnici. V 

případě, že k takové adresaci dojde, odpoví všechna připojená zařízení, která funkcionalitu broadcast 

adresy podporují signálem ACK. Zařízení, které tuto funkci nepodporují ji budou ignorovat ale 

nemohou ovlivnit přenos vysláním NACK signálu, protože linka SDA bude v nízké úrovni způsobené 

nějakým jiným zařízením, které broadcast adresu podporuje(za předpokladu, že alespoň jedno takové 

zařízení je připojeno). Ve výsledku proto Master neví kolik zařízení vlastně broadcast adresu přijalo a 

kolik jí naopak ignorovalo. 

Důvod z jakého byla broadcast adresa vyslána je zmíněn vždy ve druhém bytu přenosu. LSB 

bit druhého bytu přenosu rozděluje tento důvod na dva případy. Je-li LSB bit v log. 0, může druhý 

byte nabývat jednak hodnoty 0000 0110, která označuje "Reset a zápis programovatelné části slave 

adresy" a jednak hodnoty 0000 0100, která představuje de-facto shodnou funkci ovšem bez resetování 

zařízení. Jestliže je LSB bit druhého bytu v log. 1 znamená to, že následující informace pochází ze 

zařízení, které předem neví, jakému koncovému prvku sběrnice má být zpráva doručena (typicky 

může jít o nějaký druh snímače). Taková informace ( označovaná jako General Call) je zaslána všem 

připojeným Slave zařízením a skládá se z adresy zařízení zaslané jako druhý byte broadcast adresy a 

dat samotných, které chce zařízení předat.[4] 

 

2.6.3 Odblokování  sběrnice 

V průběhu provozu sběrnice I2C se může stát, že některé zařízení připojené ke sběrnici 

přestane odpovídat ve chvíli, kdy má vysílat. V takové situaci se stává, že některá z linek SCL nebo 

SDA zůstane v nízké logické úrovni, což zapříčiní zablokování funkčnosti celé sběrnice. Pokud dojde 

k zablokování linky SCL, je nutno iniciovat funkci pro resetování chybujícího zařízení tzv. HW Reset. 

Toho je možno docílit buď zvláštním vývodem pro to určeným (v závislosti na typu chybující 

komponenty) nebo v případě, že komponenta touto funkcí nedisponuje je nutno provést vypnutí a 

zapnutí napájení daného chybujícího segmentu. V případě, že chybujícím prvkem je ovlivněna funkce 

linky SDA, je možno vyzkoušet postup pro odblokování sběrnice SW cestou. Toto se provede tak, že 

Master zařízení vyšle po sběrnici 9x za sebou hodinový signál. V průběhu těchto taktů hodinového 

signálu by mělo dojít chybujícím zařízením k uvolnění SDA linky. V případě, že k tomu nedojde, je 

nutno provést HW Reset jako v případě zablokované linky SCL.[5] 
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2.6.4 Identifikace připojeného zařízení 

Sběrnice má mechanismy pro identifikování adresovaného zařízení - tzv. Device ID. Toto ID 

se skládá z 3 bytů. Z těchto 3 bytu slouží 12 bitů pro identifikaci výrobce součástky, 9 bitů pro 

identifikaci součástky samotné a 3 bity označují verzi(revizi) součástky.[5]  

Pro zjištění  Device ID je potřeba postupovat následujícím způsobem: Po vyslání START 

podmínky musí Master prvek zapsat na sběrnici rezervovanou adresu 1111 1000 následováno adresou 

Slave zařízení od kterého je Device ID vyžadováno. Poté musí Master prvek znovu zaslat 

rezervovanou adresu 1111 1001 (LSB bit signalizuje operaci čtení) a čtení samotného Device ID může 

začít. Nejdříve je zasláno 12 bitu identifikujících výrobce,  potom 9 bitů identifikujících součástku a 

následně 3 bity identifikující revizi. Čtení musí být na konci Master elementem ukončeno signálem 

NACK. V opačném případě bude zasílání Device ID opakováno a to až do příjmu NACK signálu. 

 

2.6.5 Výpočet hodnot pull-up rezistorů 

Pro správnou funkci musí sběrnice obsahovat pull-up odpory, které zanechávají linky SDA a 

SCL v logicky vysoké úrovni není-li na sběrnici provoz. Čím vyšší hodnoty těchto rezistorů budou, 

tím bude vyšší hodnota celkové kapacity sběrnice a v konečném důsledku nižší maximální přenosová 

rychlost sběrnice. Mimo toto omezení nesmí být hodnoty těchto rezistoru příliš nízké, protože limit 

pro maximální výstupní proud periférie v Standard - mode a Fast - mode přenosových režimech je 

3mA a pro režim Fast-mode plus 20mA. Z těchto důvodů je nutno zvyšovací rezistory správně 

navrhnout pro konkrétní typy a použití připojených prvků. Pro výpočet nejnižší možné hodnoty 

rezistorů lze využít tohoto vzorce[5]: 

 

( ) =
− ( )

 

 

Kde  je použité napájecí napětí, ( ) je maximální hodnota napětí pro nízkou 

logickou úroveň sběrnice a  je maximální proud povolený vstupní tranzistorem periférie. K výpočtu 

maximální hodnoty pull-up rezistorů se použije následující vzorec[5]: 

( ) =
0.8473 ×
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Kde  je tzv. "rise-time" neboli doba potřebná pro přechod z nízké logické úrovně do vysoké. 

Nejvyšší možný  je pro Standard-mode přenosovou rychlost stanoven na 1000ns, pro Fast-mode 

300ns a 120ns pro Fast-mode plus režim.  je potom odhadovaná kapacita sběrnice. Limitní hodnota 

pro kapacitu sběrnice je v módech Standard a Fast 400pF a v módu Fast plus 550pF.[5] 

Těmito dvěma vzorci získáme maximální a minimální hodnotu pull-up rezistorů. Nyní je 

potřeba mezi těmito dvěma hodnotami zvolit určitý kompromis mezi rychlostí komunikace a hodnotou 

pull-up rezistorů. Pro napájecí napětí 5V existují doporučené hodnoty pull-up rezistorů pro určité 

komunikační rychlosti sběrnice. S rychlostí menší než 100kbps se volí rezistory s přibližnou hodnotou 

4,7kΩ, k rychlosti 100kbps pak 2.2kΩ a pro rychlost vyšší než 400kbps přibližně 1kΩ.[6] 

2.7 Výběr zobrazovací jednotky 

K zobrazování stavových údajů přístroje bylo nutné zvolit vhodný druh zobrazovací jednotky. 

Mezi požadované vlastnosti jednotky byla zařazena čitelnost při nízkém okolním osvětlení, 

jednoduchá propojitelnost s mikroprocesorem,  kompatibilita napájecího napětí se zbytkem 

komponent a v neposlední řadě také nízká spotřeba. Jako nejvhodnější adept se jevil z hlediska výše 

zmíněných požadavků a také dostupnosti zobrazovací jednotky stran distribuční sítě výrobce grafický 

LCD displej značky MIDAS typového označení "MC128064B6W-BNMLW". 

 

2.7.1 Popis zvolené zobrazovací jednotky 

Grafický LCD displej značky MIDAS typ "MC128064B6W-BNMLW" (dále jen "LCD") 

disponuje rozlišením 128x64 zobrazovacích bodů. LCD (Obrázek 4) obsahuje podsvícení tvořené 

bílými LED diodami, čímž je umožněna čitelnost při prakticky nulové úrovni okolního světla. Displej 

obsahuje řadiče "NT7107C" a "NT7108C", které  jej řídí a obstarávají komunikaci s 

mikrokontrolérem. Řadiče obsahují interní paměť RAM, která uchovává zobrazovací data. Paměť 

RAM je rozdělena na dva bloky, každý po 8 stranách paměti. Jedna strana paměti obsahuje 64 

segmentů, každý po jednom bytu. Oba bloky tak dohromady disponují 2x64x8x8 = 8192 bity.[8] 
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Obrázek 4. MIDAS LCD displej[8] 

LCD displej je propojen se zbytkem komponent pomocí 20 pinové sběrnice. Význam 

jednotlivých vývodů je následující: 

 

   Tabulka 3.  Vývody grafického LCD displeje MIDAS[8] 

Pin číslo Zkratka Význam 

1 /CSA Zvolen první blok paměti 

2 /CSB Zvolen druhý blok paměti 

3 Vss GND 

4 Vdd +5V 

5 V0 Nastavení kontrastu 

6 RS Register Select signál 

7 R/W Read/Write 

8 E Chip Enable signál 

9 DB0 Data Bit 0 

10 DB1 Data Bit 1 

11 DB2 Data Bit 2 

12 DB3 Data Bit 3 

13 DB4 Data Bit 4 

14 DB5 Data Bit 5 

15 DB6 Data Bit 6 

16 DB7 Data Bit 7 

17 RSTB Reset signál 

18 Vee Výstup záporného napětí 

19 LED+ + LED 

20 LED- GND LED 
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2.7.2 Popis dílčích vývodů displeje 

Jak je z tabulky patrné, přenos dat je realizován pomocí 8 vodičů vytvářejících datovou 

sběrnici (piny DB1 až DB7). Vývod /CSA a /CSB definuje zvolený blok paměti. Je-li /CSA v log. 0 a 

/CSB v log. 1 je zvolen první blok paměti (levá polovina zobrazovací jednotky) naopak, je-li  /CSA v 

log. 1 a /CSB v log. 0 je zvolen druhý blok paměti (analogicky druhá polovina zobrazovací jednotky). 

Význam signálů RS, R/W, E a RSTB je následující: 

- Register Select signál označuje, zda následující spuštěna instrukce bude přenášet data nebo 

se bude jednat o spuštění některé ze stavových či řídících instrukcí. Pokud je signál RS v log. 0, je 

následující instrukce stavová nebo řídíc, pokud je RS v log. 1, pak je následující instrukce přenáší data 

pro zobrazení. 

- Read/Write signál určuje, jestli následující instrukce bude provádět čtení nebo zápis dat. 

Jestliže se signál R/W nachází v log. 0 je zvolen režim pro zápis dat v opačném případě, je-li signál v 

log. 1 je zvoleno čtení dat. 

- Chip Enable signál představuje vstup hodinového signálu pro řízení LCD. 

- Reset signál provede vynulování zobrazovací jednotky. Signál je invertovaný to znamení, že 

za normálního provozu je v log. 1. V případě požadavku vyvolání Reset signálu, musí být vývod Reset 

převeden do log. 0 a následně zpět do log. 1. 

Význam ostatních vývodů je již z tabulky patrný a nepotřebuje dalšího komentáře. 

 

2.7.3 Popis komunikace LCD s mikrokontrolérem 

Pro komunikaci s mikrokontrolérem  mají řadiče specifikovány instrukce.[9] Následující 

tabulka je blíže popisuje: 

 Tabulka 4. Instrukce LCD displeje[9] 

Instrukce RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 
DB

0 

Display 

ON/OFF 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0/1 

Set Y-address 0 0 0 1 Y adresa 

Set X-address 0 0 1 0 1 1 1 X adresa 

Set  Start Line 0 0 1 1 Start Line 

Status Read 0 1 B 0 ON RST 0 0 0 0 

Write Data 1 0 LCD Data 

Read Data 1 1 LCD Data 
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Tabulka ukazuje logický stav jednotlivých vývodů LCD při spouštění jednotlivých instrukcí. 

Každá instrukce je tímto způsobem kódována a má definováno, jak mají vypadat logické stavy 

jednotlivých vývodů displeje. 

 

2.7.4 Popis jednotlivých instrukcí 

Display ON/OFF - tato instrukce ovládá vykreslování dat z operační paměti displeje. Pokud je 

poslední bit DB0 8-bitové sběrnice nastaven do vysoké logické úrovně,  je LCD aktivováno a řadič 

periodicky vykresluje na displej data uchovávána v paměti RAM. 

Set Y-address  -  instrukce slouží k nastavení  Y adresy buňky operační paměti. Y adresa 

představuje zvolený segment paměti ve stejném smyslu jako pořadí obrazového bodu v horizontálním 

směru zvoleného bloku na samotném LCD displeji. 

Set X-address - nastavuje X adresu (stránku)  paměti.  Na displeji lze interpretovat X adresu 

jako pozici vykreslovacího bodu ve vertikálním směru celočíselně dělenou osmi ( jeden byte obsahuje 

8 bitů). 

Set Start Line - zvolenou adresu paměti nastaví jako první vykreslovanou v první řadě 

obrazových bodů  na displeji. Tato metoda slouží převážně k vytváření animace, při které  obraz 

roluje. 

Status Read -  instrukce umožňuje přečíst stavové informace LCD displeje. Ze stavových 

informací lze vyčíst, zda je displej aktivní, jestli se právě nachází v módu Reset nebo, zda je právě 

zaneprázdněn vykonáváním jiné instrukce.  V tabulce jsou specifikovány hodnoty ON, B a RST. Bit B 

(DB7) indikuje svou vysokou logickou úrovní, že je spuštěna interní instrukce řadiče a není možno 

vykonávat žádnou jinou instrukci. ON/OFF bit(DB5) informuje svou vysokou úrovní, že displej je 

deaktivován a pro zobrazování dat je nutno jej zapnout Display ON/OFF instrukcí. Poslední bit, který 

informuje o stavu displeje je bit DB4(RST). Tento informuje  vysokou logickou úrovní, že systém se 

právě nachází v inicializačním módu a není možno spouštět žádné instrukce. 

Write Data - slouží pro zápis dat do interní operační RAM paměti řadiče. Předtím, než může 

být tato instrukce spuštěna je potřeba správně nastavit Y adresu(segmentu) a X adresu (stránku) 

paměti. Následně může být instrukce spuštěna  a do zvolené buňky paměti dojde k zápisu dat. Po 

zápisu dat dojde k automatickému navýšení Y adresy(segmentu) paměti o jednu pozici. Tato funkce 

přináší výhodu v tom, že není nutno adresu zvyšovat ručně instrukcí. Zápis do paměti je prováděn po 

jednotlivých bytech 
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Read Data -  umožňuje čtení dat z interní operační paměti LCD. Instrukci musí předcházet 

nastavení vhodné X a Y adresy  paměti . Přečtením buňky dojde podobně jako při instrukci zápisu dat 

k automatickému navýšení Y adresy. 

 

V případě, že se LCD displej nachází v módu Reset  není možno vykonávat spuštění žádné 

instrukce. Toto omezení neplatí pro čtení stavu pomocí stavové Status Read instrukce a lze spuštěním 

stavové instrukce zjistit, zda se displej nachází v inicializačním módu. 
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3 Sestavení řídícího modulu 

 

Jednotlivé komponenty byly spojeny do jednoho celku tvořící řídící modul audio zesilovače. 

Došlo k zapojení všech komponent dle schématu viz. příloha A. Schéma vychází u všech připojených 

periférií z jejich katalogových zapojení. Následně byl realizován řídící program. 

 

3.1 Řízení LCD displeje mikroprocesorem PIC 

K obsluze vybraného LCD  byl navržen a odzkoušen ovladač pro MPLAB C18 kompilátor. 

Ovladač umožňuje kompletní řízení LCD displeje a využívá k tomuto účelu výše popsané instrukce, 

které LCD podporuje.  Ovladač disponuje pouze elementárními operacemi jako vykreslení bodu na 

definované místo na zobrazovací jednotce . Pro vyšší komfort během programování (např. 

zobrazování textu) byly vytvořeny podpůrné funkce ulehčující práci s LCD displejem. Vzhledem k 

faktu, že displej sám o sobě neobsahuje žádný zdroj písma (font), bylo nutné vytvořit v ovládacím 

programu písmo vlastní.  

 

3.1.1 Ovladač displeje 

Ovladač obsahuje několik metod pro nejelementárnější operace s displejem.  Z teoretického 

úhlu pohledu dokáže tento ovladač ovládat prakticky libovolný LCD displej s rozlišením 128x64 

zobrazovacích bodů, který obsahuje kontrolér NT7107C/NT7108C. Díky této skutečnosti došlo k 

určité univerzálnosti navrženého ovladače, protože celá aplikace není vázána na konkrétní LCD a lze 

tak zvolit libovolný displej libovolného výrobce obsahující zmíněné kontroléry.  Podívejme se nyní 

blíže na některé funkce ovladače: 

Před jakoukoliv první komunikací s displeje by měl být tento uveden do výchozího stavu. K 

tomuto účelu slouží v ovladači funkce: 

void LCDReset(); 

Zavoláním zmíněné funkce dojde k vynulování a inicializaci displeje. Děje se tak pomocí 

vstupu RESET: 

LCD_RESET = 0; 

__delay_us(500); 

LCD_RESET = 1; 
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Po vynulování displeje systém vyčká ve smyčce na inicializaci. Inicializace je dokončena 

vynulováním RESET bitu ve Status instrukci. 

Displej je nyní vynulován a schopen příjmu dalších instrukcí. K volání prakticky všech 

instrukcí je nutno generovat hodinový signál pro displej: 

void _lcd_enable_signal(); 

 

Funkce  _lcd_enable_signal nám umožní vygenerovat jednu periodu hodinového signálu. 

Z datového listu výrobce displeje je zřejmé, že změna  na vstupu ENABLE by měla trvat 

nejméně 450ns: 

LCD_ENABLE=1; 

__delay_us(1); 

LCD_ENABLE=0; 

__delay_us(1); 

 

K aktivování zobrazovací jednotky samotné je nutno zavolat funkci: 

void LCDEnable(unsigned char state); 

Funkce obsahuje jeden atribut typu char s názvem state. Je-li metoda vyvolána s atributem 

state s hodnotou 1, je zobrazování displeje zapnuto. Analogicky lze vyvolat vypnutí zobrazování 

displeje zavoláním funkce LCDEnable s atributem state nastaveným na 0. 

 

Displej máme nyní inicializován a aktivován, můžeme přistoupit k vykreslování. Vykreslování 

je v ovladači realizováno dvěma odlišnými způsoby. První z nich je vykreslování bodu přímo do 

interní operační paměti displeje: 

void LCDDrawPoint(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char 

active) 

 

Funkce sestává z několika parametrů. První z nich definuje horizontální pozici na obrazovce 

LCD displeje, druhý definuje vertikální pozici na obrazovce displeje a poslední parametr  určuje, zda 

se má vykreslit světlý nebo tmavý bod přičemž platí, že je-li active nastaveno do 1 je vykreslený 

bod světlý v opačném případě, kdy active je rovno 0 je bod tmavý(deaktivovaný). Po zavolání 
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funkce LCDDrawPoint dojde prakticky ihned k vykreslení bodu na displeji bez nutnosti volání 

jakékoliv jiné podpůrné funkce. 

Tento způsob  vykreslování se však ukázal být příliš pomalým a to zejména ve chvíli, kdy je 

chtěno vykreslování více bodů zároveň(typicky vykreslování písma). Zpomalení je způsobeno nutným 

nastavováním stránky a segmentu paměti a zejména nutným provedením operace Read pro zachování 

stavu ostatních bodů zvolené stránky paměti. Kvůli těmto neduhům dochází k dramatickému navýšení 

potřebného času pro vykreslení bodů. Byl proto navržen a odzkoušen druhý způsob vykreslování za 

pomoci vyrovnávací paměti. Toto vykreslování je realizováno alokací určitého prostoru operační 

paměti mikroprocesoru, do kterého se provádí samotné kreslení . Celá tato paměť je potom najednou 

přesunuta do interní operační paměti displeje. Ačkoliv tato metoda může působit kontraproduktivně, 

protože je velmi vysoká pravděpodobnost existence oblastí na displeji, které nebudou vykreslením 

dotčeny, je tato metoda rychlejší. Vyšší rychlost je zejména způsobena tím, že kontrolér displeje je pro 

tento způsob přenosu dat uzpůsoben automatickou inkrementací segmentu paměti po operaci zápisu 

nebo čtení, čímž odpadá nutnost posouvání Y adresy v programu po každém přeneseném  bytu. 

Způsob vykreslování pomocí vyrovnávací paměti využívá metodu pro vykreslení do operační paměti 

mikroprocesoru. Tato metoda má následující signaturu: 

void LCDDrawPointToBuffer(unsigned char x, unsigned char y, unsigned 

char active); 

 

Funkce obsahuje prakticky totožné parametry jako předchozí způsob přímého vykreslování. 

Pro shrnutí: X - horizontální pozice na displeji, Y - vertikální pozice na displeji,  active - tmavý 

nebo světlý bod. Obsah funkce je následující: 

unsigned char mod = y%8; 

if(active) 

LCD_screen[y/8][x] |=1<<mod; 

else if(LCD_screen[y/8][x]>>(mod) & 0x1) 

LCD_screen[y/8][x] ^=1<<mod; 

 

Nejdříve je na základě hodnoty parametru active zvolena správná metodika a následně do 

zvoleného bytu (stránky) a segmentu zapsána hodnota bitu na vhodnou pozici získanou zbytkem 

celočíselného dělení bytu jeho velikosti v bitech. 
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Po vyvolání funkce však nedojde k automatickému přesunu dat do displeje ale vykreslování je 

nutno dokončit a následně zavolat  metodu LCDRefresh, která teprve provede přesun dat do interní 

operační paměti displeje: 

void LCDRefresh(); 

 

S metodou vykreslování pomocí vyrovnávací paměti také souvisí ještě jedna funkce, kterou 

ovladač nabízí: 

void LCDClearBuffer(); 

 

Ta provede vynulování celého obsahu vyrovnávací paměti. Funkce je zejména vhodná pro 

situace, kdy dochází k přechodu mezi různě vykreslenými obrazovkami, protože program nemusí 

předchozí vykreslování mazat pomocí metody LCDDrawPointToBuffer s parametrem active 

nastaveným na 0. 

Ovladač disponuje ještě celou řadou jiných funkcí, jejichž účel je zřejmý již z názvu a není k 

nim třeba dalšího komentáře. Součástí přílohy této bakalářské práce je celý ovladač pro MPLAB C18 

kompilátor, který tyto metody obsahuje včetně komentářů a vysvětlivek pro snazší pochopení funkce. 

 

3.1.2 Vykreslování písma 

Kreslení písma je realizováno kopírováním znaků z paměti procesoru do vyrovnávací paměti. 

Procesor obsahuje definice pro rozměrově dva druhy písma. Definice písma jsou uloženy jako 

konstanty v dvourozměrném poli datového typu unsigned char: 

rom const unsigned char font_8x11[][11]; 

 

Množství bajtů v druhém rozměru pole představuje velikost znaku ve vertikálním směru. Z 

ukázky je patrné, že výsledné písmo bude mít rozměr 11 obrazových bodů ve vertikálním směru. 

Každý bajt z těchto jedenácti definuje jak se zobrazí výsledný znak. Obrazové body představují 

jednotlivé bity každého bajtu s tím, že MSB bit se nachází ve vykresleném znaku jako první zleva.  

Touto metodikou lze vytvořit libovolně veliké znaky ve vertikálním směru přičemž horizontální směr 

je limitován velikosti datového typu zvoleného pro uchovávání informací o vykreslených obrazových 

bodech. Pro datový typ char proto platí omezení velikosti v horizontálním směru na hodnotu 8. Je 

možno vytvořit písmo větších rozměrů použitím některého rozměrově většího datového typu. 
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3.1.3 Program CharEdit 

Program CharEdit byl vytvořen pro usnadnění tvorby fontů. Program umožňuje tvorbu 

jednotlivých znaků ASCII tabulky pomocí označování jednotlivých zobrazovaných bodů na kreslícím 

plátně. Kreslící plátno obsahuje rastr  představující jednotlivé body, které se budou vykreslovat na 

displeji. Aplikace také obsahuje okno pro výpis textu, které je určeno pro výpis vygenerovaného kódu 

znaku a okno pro označení právě vytvářeného znaku. Označením levým tlačítkem myši změní 

označený bod barvu a příslušná změna se projeví v generovaném kódu programu. Uživatel nemusí 

označovat jednotlivé body postupně ale je umožněno stiskem a podržením levého tlačítka myši a jejím 

tažením označení nebo odznačení více bodů v jednom tahu. Programem CharEdit byly vytvořeny oba 

velikostní druhy písma pro výpis na displej, které jsou použité ve zdrojovém kódu řídícího modulu 

audio zesilovače.  CharEdit generuje výstupní kód v jazyce C jak je ostatně viditelné z obrázku 

(Obrázek 5). Je předpokládáno, že každý znak bude mít unikátní identifikátor v programu. Jak se ale 

ukázalo pro větší množství znaků je vhodnější ukládání do pole z důvodu větší flexibility a portability 

kódu. Generovaný znak může mít velikost od 3x3 po 8x11 obrazových bodů. Aplikace byla celá 

vytvořena v programovacím jazyce C# a je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows 

XP,  Vista  a  7 s nainstalovaným .NET frameworkem 4.0. Součástí přílohy této bakalářské práce je 

kompletní zdrojový kód aplikace ve formátu "Solution" pro vývojové prostředí Microsoft Visual 

Studio 2010. 

 

Obrázek 5. Program CharEdit 
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3.1.4 Funkce pro vykreslování písma 

Jak již bylo naznačeno, vykreslování je realizováno kopírováním jednotlivých znaků do 

vyrovnávací paměti procesoru. Následně je použita metoda LCDRefresh  pro přesun dat z 

vyrovnávací paměti do operační paměti displej a požadovaný znak je zobrazen . 

Data jsou v poli znaků uspořádána logicky, dle shodného upořádání v ASCII tabulce. Tím je 

umožněno ke znaku přistoupit jako ke znaku v ASCII tabulce. Rozeberme si proto hlouběji konkrétní 

funkci pro vykreslení znaku velikosti 6x8 obrazových bodů: 

 

static void LCDPrint_6x8(char xpos, char ypos, char c) 

{ 

    signed char x,y,xstep; 

    unsigned char toprint = c-32; 

 

    if(toprint < 91) 

    { 

        for(y = 0; y < ymax_6x8; y++) 

            for(x = xmax_6x8, xstep=0; x >= 0; x--, xstep++) 

            { 

                if(font_6x8[toprint][y]>>x & 0x1) 

                    LCDDrawPointToBuffer(xpos+xstep, ypos+y, 1); 

            } 

    } 

} 

 

Funkce obsahuje tři parametry. První dva určují do jaké pozice na displeji se má znak 

vykreslit. Parametr X značí pozici v horizontálním směru, Y pozici ve směru vertikálním. Poslední 

parametr je samotná pozice znaku v ASCII tabulce. Definované fonty pochopitelně nemají a ani 

nemohou mít implementovány všechny znaky ASCII tabulky. Zejména prvních 31 znaků definováno 

není, neboť slouží pro servisní účely. Od pozice chtěného znaku v ASCII tabulce je proto hodnota 31 

odečtena, čímž přistupujeme k již definovaným znakům fontů. Hodnota znaku je zkontrolována, zda 

nepřekračuje množství definovaných znaků v poli. Z tohoto důvodu nejsou hodnoty větší než 122 

připuštěny k vykreslení. Po překontrolování nezbytných restrikcí je zahájeno samotné kopírování 
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znaku do vyrovnávací paměti displeje, která se nachází v operační paměti mikrokontroléru. Jelikož je 

požadována vysoká rychlost vykreslování je každý bit zkontrolován, zda je aktivní a má skutečně 

rozsvítit bod na displeji. Pokud aktivní není je kopírování prakticky zbytečné a to za předpokladu, že 

před samotným vykreslením byla vyrovnávací paměť pro displej vynulována.  Touto metodikou je 

zabráněno neustálému vykonávání potřebných logických operaci při přístupu k vyrovnávací paměti a 

dochází tedy ve výsledku k zvýšení rychlosti vykreslování. Vzhledem k  předpokladu, že vykreslování 

bude určeno pro větší množství znaků tvořící slova není funkce LCDPrint_6x8 určena pro volání 

mimo modul. Pro tento účel byla vytvořena  funkce LCD_PrintString, která zachycuje 

vykreslování fontů z většího kontextu: 

 

void LCD_PrintString(unsigned char xpos, unsigned char ypos, const 

char* string, unsigned char fonttype); 

 

 

Funkce LCD_PrintString slouží jako hlavní funkce v celém kódu programu pro 

vykreslování textu. Zastřešuje v sobě oba implementované fonty a zvládá vykreslování celého řetězce 

znaků - slova. Funkce vyžaduje pro volání jako parametry pozici X a Y souřadnice na displeji odkud 

má vykreslování řetězce začít, dále řetězec samotný a typ písma, které má pro vykreslování být 

použito. Funkce posléze vykoná vykreslení řetězce znak po znaku, dle zvoleného fontu. Protože v 

našem konkrétním případě máme definovány pouze dva fonty, jsou s touto funkcí spojeny následující 

dvě konstanty: 

 

rom const unsigned char fonttype_6x8 = 1; 

rom const unsigned char fonttype_8x11= 2; 

 

Konstanty slouží jako poslední parametr při volání funkce LCD_PrintString a měly by 

být pro každé volání této funkce použity z důvodu flexibility kódu a případných změn. 

 

Kreslení jednotlivých znaků je realizováno v cyklu od začátku řetězce (index 0) po jeho konec 

(znak NULL): 

 

for(i = 0, xstep=0; *(string+i) != '\0'; i++, xstep += 7) 

{ 

       LCDPrint_6x8(xpos+xstep, ypos, *(string+i)); 

} 
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Protože v tomto konkrétním případě jde o vykreslování znaku velikosti 6x8 obrazových bodů, 

je každý další znak vykreslen do pozice posunuté horizontálně o 7 obrazových bodů, čímž vznikne 

mezera o velikosti přesně jednoho obrazového bodu mezi jednotlivými znaky. 

Po ukončení vykreslování znaků do vyrovnávací paměti mikrokontroléru musí být změna 

potvrzeny vyvoláním funkce LCDRefresh a přenesením vyrovnávací paměti mikrokontroléru do 

interní operační paměti displeje. 

 

3.2 Řízení I2C sběrnice mikroprocesorem PIC 

Mikroprocesory PIC obsahují modul, pro řízení komunikace I2C sběrnice. Tento modul se 

nazývá MSSP - Master Synchronous Serial Port a umožňuje řízení I2C sběrnice bez nutné 

implementace elementárních kroků řízení ze strany programátora. Mikrokontrolér samostatně provádí 

generování hodinového signálu, zasílání START nebo STOP podmínek, signálů ACK nebo NACK 

atd. Programátor toto chování může řídit nastavováním bitů v řídících registrech mikrokontroléru. 

Vysílaná nebo přijímaná data se ukládají do registru SSPBUF. PIC mikrokontrolér obsahuje celkem 4 

registry, které ovládají I2C sběrnici.[6] Prvním z nich je registr SSPCON, který obsahuje 7 bitů 

sloužících k řízení I2C sběrnice: 

WCOL - Write Collision - tento bit označuje chybu, kdy se mikrokontrolér pokusí zapsat na 

sběrnici data ve chvíli, kdy je používána. Za normálních okolností k tomuto stavu nemůže dojít s 

výjimkou Multi-master sběrnice, kdy je sběrnice ovládána více Master perifériemi 

SSPOV - Synchronous Serial Port Overflow - bit označuje chybu přetečení, kdy ovládací 

program nestihne přečíst data z SSPBUF registru předtím, než jsou přepsány novými daty z I2C 

sběrnice. Bit musí být ručně vynulován ovládacím programem 

SSPEN - Synchronous Serial Port Enable - slouží pro vypnutí nebo zapnutí MSSP modulu 

SSPM - Synchronous Serial Port Mode - čtveřice bitů je určena pro definování pracovního 

módu MSSP modulu. Bity nastavují, zda má MSSP modul pracovat jako I2C nebo SPI sběrnice, 

master nebo slave mód atd. 

Druhým důležitým registrem PIC mikrokontroléru je SSPCON2. Registr SSPCON2 obsahuje 

8 bitů pro řízení I2C: 

GCEN - General Call Enable - vyvolá přerušení ve chvíli, kdy je přijata broadcast adresa z I2C 

sběrnice 
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ACKSTAT - obsahuje informaci o tom, zda Slave prvek poslal signál ACK(Acknowledge) 

nebo NACK(Not Acknowledge) jako odpověď na odeslaný byte 

ACKDT - tento bit nastavuje ovládací program podle toho, zda má odpovědět signálem ACK 

nebo NACK 

ACKEN - po nastavení tohoto bitu do log. 1 dojde k vyslání signálu ACK nebo NACK v 

závislosti na nastaveném bitu ACKDT 

RCEN - bit RCEN přepíná mezi vysílacím a přijímacím módem mikrokontroléru na I2C 

sběrnici. Standardně je RCEN nastaven do log. 0 a tím je celý MSSP modul ve vysílacím módu. Bit se 

automaticky anuluje ve chvíli, kdy dojde k přijetí celého jednoho bytu 

PEN - vyšle STOP podmínku 

RSEN - vyšle STOP A START podmínku 

SEN - vyšle START podmínku 

 

Dalším registrem určeným pro řízení I2C sběrnice je SSPSTAT. Registr 

SSPSTAT(Synchronous Serial Port Status) obsahuje následujících 8 bitů pro získávání informací o 

stavu sběrnice I2C: 

SMP - Slew Rate Control - redukuje elektromagnetické rušení produkované při nastavené 

komunikační rychlostí  400kbps 

CKE - SMBus Select bit - kontroluje hladiny napětí použité při přijímaní dat z I2C sběrnice. 

Sběrnice SMBus používá jiné napěťové limity 

D/A  -  ve Slave módu určuje jestli poslední přijatý byte představoval adresu nebo data 

P - byla detekována STOP podmínka 

S - byla detekována START podmínka 

R/W - ve Slave módu určuje, zda je mikrokontrolér  v módu pro čtení nebo zápis. V Master 

módu zobrazuje, zda právě probíhá přenos 

UA - Update Address bit - ve Slave módu indikuje, že ovládací program musí aktualizovat 

adresu v registru SSPADD 

BF - sděluje ovládacímu programu, že registr SSPBUF obsahuje nová data ze sběrnice, která 

ještě nebyla čtena 
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Posledním registrem pro řízení I2C je registr SSPADD. Registr má dva významy podle toho, v 

jakém módu se  nachází MSSP modul.  Pokud je MSSP konfigurován jako Slave prvek, pak 

SSPADD(Synchronous Serial Port Address) registr obsahuje adresu zařízení použitou při adresování 

Master zařízením na I2C sběrnici. Pokud je MSSP nastaven jako Master, pak registr SSPADD 

nastavuje rychlost přenosu dat na sběrnici. Rychlost přenosu se vypočte ze vzorce[6]: 

=
4 × ( + 1)

 

 označuje kmitočet oscilátoru mikrokontroléru 

Výsledná rychlost poté vyjde v bitech za sekundu. 

 

3.3 Řízení audio procesoru mikrokontrolérem PIC 

 

Celý audio procesor je navržen pro řízení přes I2C sběrnici, čímž se stává ovládání audio 

procesoru univerzálním a jednoduchým s jakýmkoliv mikroprocesorem, který I2C sběrnici podporuje.  

Audio procesor obsahuje set instrukcí sloužící k jejímu řízení. Jednotlivé instrukce jsou blíže popsány 

v následující tabulce: 

 

   Tabulka 5. Instrukce audio procesoru TDA7468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa zařízení pro identifikaci na I2C sběrnici je 10001000, tedy hexadecimálně hodnota 

0x88. 

V tabulce hodnoty označené jako X nejsou definovány a mohou být jak v logické 1 tak v 

logické 0. Přenos dat začíná adresou zařízení, následuje kód instrukce a jako poslední data, která se 

mají do příslušných registrů zařízení zapsat. Hodnota B označuje tzv. auto inkrementační funkci 

D7 D

6 

D5 D

4 

D

3 

D2 D

1 

D0 Význam 

1 1 1 1 1 1 1 0 POWER ON RESET 

X X X B 0 0 0 0 INPUT SELECT & 

MIC 

X X X B 0 0 0 1 INPUT GAIN 

X X X B 0 0 1 0 SURROUND 

X X X B 0 0 1 1 VOLUME LEFT 

X X X B 0 1 0 0 VOLUME RIGHT 

X X X B 0 1 0 1 TREBLE & BASS 

X X X B 0 1 1 0 OUTPUT 

X X X B 0 1 1 1 BASS ALC 
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obvodu, při které není nutno instrukce definovat ale zařízení samo bude inkrementovat hodnoty 

instrukcí a projíždět tak skrze všechny instrukce při každém přijatém bytu dat a to až do ukončení 

spojení vyvoláním stop podmínky. V auto inkrementačním módu jsou po přijetí první instrukce s 

nastaveným bitem DB4 do logické 1 jakékoliv další instrukce ignorovány a to až do chvíle ukončení 

spojení nebo přijetí instrukce s deaktivovaným bitem DB4. 

Pro potřeby řízení audio procesoru byl vytvořen ovladač v jazyce C kompatibilní s  MPLAB 

C18 kompilátorem. 

 

3.3.1 Ovladač pro audio procesor TDA7468D 

Ovladač obsahuje funkce pro řízení prakticky všech funkcí obvodu audio procesoru.  Ovladač 

neimplementuje funkce pro prostorový zvukový efekt (surround) a funkce pro využití pátého vstupu. 

Mimo tyto zmíněné dvě funkcionality jsou však implementovány všechny ostatní funkce obvodu. 

Ovladač disponuje řadou funkcí pro řízení audio procesoru a nastavování dílčích hodnot sloužících pro 

zpracování zvukového signálu. Pojďme si proto nyní jednotlivé funkce prohlédnout a ve stručnosti 

vyjasnit jakým způsobem jest ovládání učiněno. Následuje seznam funkcí, které jsou v modulu 

ovladače implementovány: 

 

void setVolume(signed char balance, signed char newVolume); 

 

Funkce setVolume slouží k nastaveni úrovně útlumu vstupního audio signálu a tím k 

regulaci hlasitosti. Volání této funkce vyžaduje dva parametry. Prvním definujeme vyvážení 

stereofonních kanálu vůči sobě. Jsou povoleny hodnoty v rozmezí od  -100 až +100. Je-li tato hodnota 

rovna nule, je oběma kanálům nastavena shodná úroveň útlumu. Druhým parametrem je pak samotná 

hlasitost. Ta musí být v rozmezí  -87 až 0 dB přičemž platí, že 0 dB je nejvyšší úroveň hlasitosti a 

analogicky k tomu nejnižší úroveň útlumu vstupního audio signálu. Funkce zastřešuje dvě instrukce 

audio procesoru.  Nejdříve je vypočtena hodnota obou kanálu na základě vyvážení kanálů stereofonie 

a následně jsou data přenesena  na sběrnici I2C do audio procesoru voláním instrukcí VOLUME 

LEFT a VOLUME RIGHT.   

 

void setMute(unsigned char muteState); 

 

Funkce setMute slouží k vyvolání funkce okamžitého útlumu vstupního audio signálu tzv. 

funkce "Mute".  Aktivace funkce vyvolá okamžité ztlumení vstupního audio signálu o 86 dB. Je-li 

volána s parametrem muteState nastaveným do logické 1, je funkce "Mute" aktivní a vstupní audio 
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signál utlumen.  K aktivaci této funkce je využita instrukce OUTPUT, která obsahuje nastavení funkce 

"Mute". 

 

void setInput(unsigned char input); 

 

Funkce setInput je určena k nastavení vstupního multiplexoru audio signálu. V 

přeneseném slova smyslu slouží k nastavení chtěného vstupu audio signálu. Parametr funkce určuje, 

který vstup má být zvolen. Platné hodnoty jsou od 1 do 4 dle vstupů IN1, IN2, IN3 a IN4. K tomuto 

účelu je využita instrukce INPUT SELECT & MIC s platně nastavenou hodnotou dat dle zvoleného 

vstupu. 

 

void setGain(unsigned char gain); 

 

Funkce setGain nastavuje zvolenému vstupu hodnotu zesílení. Platné hodnoty parametru 

jsou od 0 do +14 dB v krocích po 2 dB. Touto metodou lze přizpůsobit jednotlivé vstupy rozdílným 

zdrojům signálu a jejich rozdílným nominálním hodnotám úrovně audio signálu. K nastavení úrovně 

vstupu je využita instrukce INPUT GAIN. 

 

void setTone(signed char treble, signed char bass); 

 

Funkce setTone  nastavuje tónové korekce audio procesoru. Umožňuje nastavit korekci 

výšek a hloubek v rozsahu od -14 dB po 14 dB v krocích po 2 dB. Platné hodnoty parametru jsou 

taktéž od hodnoty -14 do hodnoty +14. Ve funkci jsou potom tyto hodnoty přepočteny tak, aby 

souhlasily s odpovídajícím nastavením bitů dat v instrukci TREBLE & BASS, která je pro účel 

nastavení korekcí využita. 

 

void initializeDevice(signed char volume, unsigned char muteState, 

unsigned char input, signed char balance, unsigned char gain, signed 

char treble, signed char bass); 

 

 

Funkce pro inicializaci obvodu audio procesoru initializeDevice provede reset čipu 

pomocí instrukce POWER ON RESET  a postupně zavolá všechny ostatní funkce pro nastavení audio 

procesoru. Tato funkce by měla být zavolána při spuštění přístroje k nastavení uložených hodnot 

definovaných uživatelem. 
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3.4 Ukládání dat do interní EEPROM paměti 

 

Mikrokontrolér disponuje interní paměti EEPROM. Paměť slouží k uchování dat i po odpojení 

napájecího napětí mikroprocesoru. Jde o tzv. "non-volatile" typ paměti.  Interní EEPROM ve 

zvoleném mikrokontroléru má velikost 1024 byte. Pro přístup k ní je potřeba využít speciálních 

instrukcí a programových sekvencí. K tomuto účelu byl vytvořen modul pro přístup k interní 

EEPROM paměti. Modul disponuje dvěma jednoduchými funkcemi: 

 

unsigned char EEPROM_READ(unsigned int address); 

 

Funkce řídí čtení z interní EEPROM paměti. Ze zvolené adresy, která je parametrem volání 

této funkce, přečte jeden byte, který následně vrátí uživateli ve formě návratové hodnoty funkce. 

Vzhledem k faktu, že velikost interní paměti je větší než velikost datového typu char, je jako parametr 

funkce zvolen 16ti - bitový datový typ unsigned int. Čtení probíhá následovně: 

 

     EEADRH = address>>8; 

     EEADR = address; 

     EECON1bits.EEPGD = 0; 

     EECON1bits.RD = 1; 

     return EEDATA; 

 

Nejdříve se do registru EEADRH nastaví vyšší polovina bitů parametru adresy za pomoci 

bitového posunu, následuje nastavení druhé poloviny bitů adresy do registru EEADR, nezbytné 

nastavení  registru EECON1. Registr EECON1 řídí přístup k paměťovým blokům. V tomto registru 

nám jde konkrétně  o bit EEPGD, který určuje, zda budeme přistupovat k interní EEPROM paměti 

nebo k paměti programové. Druhým bitem, který je středem naši pozornosti je bit RD, který zahájí 

čtení z EEPROM paměti. Načtená data se potom nacházejí v registru EEDATA jehož hodnota je 

vracena uživateli. 

 

Druhou funkcí v modulu pro přístup k interní EEPROM paměti je funkce: 

 

void EEPROM_WRITE(unsigned int address, unsigned char data); 
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Funkce přistupuje k zápisu do interní paměti EEPROM. Jsou k dispozici dva parametry. 

Prvním z nich je adresa paměťové buňky, kam se mají data zapsat a druhým parametrem jsou data 

samotná. Zápis do interní EEPROM paměti je poněkud složitější než čtení dat. Mimo rutinní věci jako 

nastavení  dat do registru EEDATA, nastavení adresy do registrů EEADRH, EEADR a nastavení bitů 

EEPGD je zde nutná sekvence pro zápis dat, která musí být dodržena. V první řadě musí být 

deaktivována ochrana proti zápisu nastavením bitu WREN v registru EECON1. Následuje speciální 

sekvence zápisu do registru EECON2. Jde o hodnoty 0x55 a 0xAA v hexadecimálním tvaru. Hodnoty 

musí být zapsány přesně v tomto pořadí. Pak je možno spustit zápis dat nastavením bitu WR v registru 

EECON1 do logické 1. Zápis je ukončen vyvoláním přerušení a nastavením bitu EEIF. Po ukončení 

zápisu je dobrým zvykem zpět aktivovat ochranu proti náhodnému zápisu (např. náhodný přesun v 

registru PC vlivem chyby programu). 

 

3.5 Řídící program modulu  

Řídící program obstarává kompletní chod navrženého přístroje. Kombinuje všechny dílčí 

moduly pro ovládání audio procesoru, displeje, I2c sběrnice a interní EEPROM paměti. Řídící program 

obstarává výpis stavů zařízení, generuje nastavovací nabídky, přijímá a dekóduje kód infračerveného 

dálkového ovládání a generuje potřebná data pro audio procesor. Následující text blíže popisuje 

všechny tyto děje. 

 

V ovládacím programu je možno nastavit několik funkcí přístroje. Následující seznam 

popisuje všechny funkce a nastavení z pohledu uživatele, které je možno konfigurovat: 

 

- úroveň hlasitosti audio signálu 

- úrovně jednotlivých vstupů audio signálu 

- vyvážení stereofonie kanálů (balance) 

- funkce mute pro okamžité ztlumení úrovně 

- úrovně tónových korekcí - výšky/hloubky audio signálu 

- dálkové ovládání, možnost přiřazení libovolného IR ovladače funkci 

- vypínaní/zapínaní přístroje 

- přepínání mezi čtyřmi audio vstupy 

- možnost přiřazení vlastního názvu vstupům 
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Většina těchto zmíněných funkcí, které ovlivňují vnitřní hodnoty proměnných obsahují funkci, 

která zajistí uložení těchto změn do interní EEPROM paměti. Uživatel tak nemusí pokaždé nastavovat 

celý přístroj znovu, ale jsou použity hodnoty uložené v interní paměti EEPROM. Tato vlastnost 

zvyšuje komfort ovládaní přístroje z pohledu uživatele. 

 

 

3.5.1 Dekódování IR dálkového ovládání 

Řídící modul disponuje funkcí pro dálkové ovládání formou infračerveného dálkového 

ovladače. Infračervený dálkový ovladač funguje na principu přenosu dat za pomoci infračerveného 

spektra světla. Tato vlastnost dělá IR dálkový ovladač velmi vhodným a levným způsobem přenosu 

dat zejména proto, že infračervené spektrum světla je pro člověka neviditelné. Dálkový ovladač 

používá k přenosu infračervenou diodu LED, přes kterou posílá data. Data jsou modulována určitým 

nosným kmitočtem z důvodu odolnosti vůči okolnímu světlu a rušení. K modulaci se používá kmitočtu 

v rozsahu desítek kHz. Přijímač tento modulovaný signál demoduluje a posílá demodulovaný kód 

vyslaný IR vysílačem do mikroprocesoru nebo specifického integrovaného obvodu určeného k detekci 

a rozpoznání kódu. V současné době existuje celá řada protokolů a s nimi spojených nosných 

frekvencí  na kterých IR dálková ovládání různých výrobců pracují. Mezi nejčastější používané 

protokoly patří protokol RC5 od společnosti Philips a protokol NEC od společnosti NEC Corporation. 

Protokol RC5 využívá nosnou modulační frekvenci 36 kHz a způsob modulace typu Manchester. 

Každý přenesený bit má shodnou časovou délku 1.78 ms. Rozpoznávání mezi logickou 1 a logickou 0 

v bitech je realizováno rozdělením bitu na dvě poloviny s časovými délkami 889 µs. Pokud je nosná 

modulační frekvence přítomna v první takto rozdělené polovině bitu a není přítomna v druhém 

časovém úseku rozděleného bitu jedná se o způsob vyjádření logické 0. Analogicky k tomuto platí, že 

jestliže je přítomna modulační frekvence v druhé polovině časového rozdělení bitu, ale není přítomna 

v polovině první, jde o vyjádření logické 1. Tímto způsobem je přenesena celá informace kódu 

využívajícího RC5 protokol. Kód samotný bez modulace se skládá ze dvou start bitů, pěti-bitové 

adresy a šesti-bitového kódu dat. Protokol RC5 je patrně nejvíce využívaným protokolem zejména z 

důvodu poměrně dostupných a levných dálkových ovladačů využívajících tento protokol, které jsou 

navíc navzájem kompatibilní, protože společností Philips byla vytvořena tabulka kódů pro ovládání 

specifických funkcí různých zařízení.[11] 

Protokol NEC využívá vyšší nosný kmitočet na frekvenci 38kHz. Je modulován pulzně 

šířkovou modulací. To znamená, že  oproti kódu RC5 nemá každý bit shodnou časovou délku trvání. 

Časová délka kódu, který se nachází v logické 1 je 2.25 ms a časová délka trvání bitu v logické 0 je 

1.12ms, tedy polovina časové délky bitu v logické 1. Kód se skládá ze startovního bitu 9 ms, následuje 



 
SESTAVENÍ ŘÍDÍCÍHO MODULU 

 
31 

 

pauza 4.5 ms a poté se přenáší adresa zařízení, negovaná adresa zařízení, příkaz a negovaný příkaz. 

Příkaz i adresa mají shodnou délku 8 bitů. Negovaná adresa a negovaný příkaz je použit z důvodu 

ověření správnosti přijetí celého kódu.[10] 

Oba protokoly jsou do jisté míry značně odlišné. Všimněme si ovšem některých společných 

vlastností, které oba protokoly mají. Zejména jde o časovou délku jednotlivých bitů. Setkáváme se zde 

s časovými rozdíly v rámci stovek mikrosekund a délky 1 - 2 milisekund. Budeme-li uvažovat nad 

univerzálním dálkovým přijímačem, který by byl schopen rozpoznat oba druhy signálu pak máme v 

principu dvě možnosti: 

 

-implementovat oba protokoly RC5 i NEC, dekódovat,  rozpoznávat a uchovávat adresy a                  

příkazy zařízení 

-uchovávat pouze tyto výše zmíněné časové rozestupy mezi jednotlivými bity signálu 

 

První možnost předpokládá, že program bude schopen rozeznat oba druhy protokolů tj. oba 

druhy bude mít implementovány. Tato možnost představuje nejjednodušší způsob jakým lze kód 

dekódovat. Jednoduše si přijatý kód rozdělíme na adresy a příkazy a ty si následně uložíme do statické 

paměti. Každý přijatý signál pouze znovu rozložíme na adresu a příkaz a porovnáme tyto přijaté 

hodnoty s těmi uloženými. Tento způsob přijetí kódu z IR ovladače je paměťově velmi efektivní ale 

má nedostatek v tom, že oba druhy protokolů musí být v programu  implementovány. V současné době 

navíc existuje celá řada protokolů, využívajících jiné nosné kmitočty, jiné časové délky bitu, modulací 

apod.. Proto v našem programu přistoupíme k možnosti druhé a to rozeznávat kód z IR dálkového 

ovladače formou ukládání časových rozestupů mezi jednotlivými bity signálu. Tato metoda je 

jednoznačně paměťově náročnější, protože musíme staticky uchovávat informace o každém časovém 

rozestupu mezi jednotlivými bity. Na druhou stranu jsme schopni rozpoznat prakticky libovolný IR 

dálkový ovladač spotřební elektroniky. 

 

V programu řídícího modulu  je využito druhé metody rozpoznávání IR dálkového ovladače a 

to formou ukládání časových intervalů mezi jednotlivými bity. Intervaly jsou ukládány do pole o 

nastavených limitních rozměrech 100 bajtů. Nepředpokládáme, že vstupní IR signál bude délkově 

větší. Pomocí dálkového ovladače je možno v řídícím modulu audio zesilovače ovládat hlasitost, 

funkci pro okamžité ztlumení signálu, přepínání vstupu audio signálu a vypínání / zapínání zařízení. 

Jako vstupní IR demodulátory byly použity výrobky společnosti VISHAY Semiconductors typu TSOP 

1136 a TSOP 1138[14] schopné demodulovat nosné kmitočty 36 a 38 kHz. Výstupy z těchto dvou 

demodulátorů jsou připojeny na vstupy mikrokontroléru vyvolávající externí přerušení INT1 a INT2. 

V případě začátku příjímání IR signálu dojde k přerušení vykonávání kódu ve funkci main a je 
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zavolána obsluha přerušení  na vektoru 0x8, která obslouží zmíněné přerušení na vstupech RB1 a 

RB2. Mikrokontrolér je potom na určitou časovou dobu prioritně převeden do stavu ve kterém 

zpracovává přijímaný IR signál. Současně je v přerušení aktivován časovač TMR0 tikající na kmitočtu 

15625Hz, který je ještě vydělen hodnotou 15 pro získání kmitočtu přibližně 1 kHz. Funkce, která 

zpracovává vstupní IR signál je definována následovně: 

 

void IRPriorityScan() 

 

Jde o funkci, která je jednou zavolána ve funkci main a poté je kód uzavřen v cyklu až do 

chvíle, kdy dojde k ukončení příjímání IR signálu z dálkového ovladače. Celý chod programu je tak po 

určitou dobu (cca 150ms) zastaven. Během příjímání IR signálu jsou i zastavena všechna další 

přerušení a celý mikrokontrolér se tak prioritně věnuje správnému přijetí kódu. Probíhající příjem 

kódu vypadá takto: 

 

while(1) 

    { 

        if(IRstate != (PORTB & 0x2)) 

        { 

            if(IRnBlock && timer0Counter<=155) 

            { 

                if(IRbuffCount>=98) 

                    IRnBlock=0; 

 

                IRbuff[IRbuffCount] = timer0Counter; 

                IRbuffCount++; 

                timer0Counter=0; 

            } 

         IRstate=PORTB & 0x2; 

       } 

  } 

 

Periodicky, dle rychlosti oscilátoru mikrokontroléru je kontrolován příslušný vstup 

demodulovaného signálu. V případě změny na těchto vstupech dojde k zapsání intervalu mezi těmito 

změnami. Proměnná timer0Counter je zde časovací proměnná, která je inkrementována každou 
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přibližně jednu milisekundu. Slouží pro rozpoznání časového intervalu mezi jednotlivými změnami. 

Pokud tato změna není příliš velká(v tomto konkrétním případě přibližně 155ms) dojde k zapsání 

změny do pole a inkrementací proměnné, která definuje aktuální velikost pole přijímaného signálu. 

Časovací proměnná timer0Counter je poté anulována. Podmínka if(IRbuffCount>=98) zde 

slouží k zabránění přetečení velikosti pole. Přijatý IR kód je třeba ještě porovnat s ostatními kódy v 

paměti mikrokontroléru. Proto je po každém přijatém kódu spuštěna funkce, která porovná kód s kódy 

v operační paměti mikrokontroléru. Porovnávání je realizováno velmi jednoduchou metodou. 

Vezměme si pro ukázku porovnání s uloženým kódem pro zvýšení hlasitosti řídícího modulu: 

 

    for(i =1; i < IRbuffCount-2; i++) 

    { 

        if(IRVolumeUp[i]!=IRbuff[i]) 

            break; 

        else if(i == IRbuffCount-3) 

        { 

            volUp(); 

            return; 

        } 

    } 

 

Porovnání je uskutečněno cyklem, který prochází jednotlivé uložené bajty  kódu v poli 

obsahujícím kód pro zvýšení hlasitosti s polem, které obsahuje aktuálně přijatý kód. V případě, že se 

kódy nerovnají je při nalezení první neshody celý cyklus ukončen. Jsou-li kódy shodné dochází k 

volání patřičné funkce pro přidání hlasitosti. 

Vzhledem k tomu, že je dálkovým ovládáním možno ovládat pouze 5 funkcí, nebylo nutné 

implementovat komunikaci s externí EEPROM pamětí a všechny kódy zůstaly uloženy v interní 

EEPROM paměti mikroprocesoru. 

 

Popsaný způsob příjímání signálu z prakticky libovolného IR ovladače má ale také nedostatek. 

Většina ovladačů spotřební elektroniky vysílá kód opakovaně po nějaké definované době. Potíž 

nastává tehdy, chceme li stále rozeznat, že jde o stejný signál. Každý výrobce většinou implementuje 

tuto opakovací funkci poněkud odlišně. Někdy dochází k opakovanému vyslání celého kódu znovu, 

jindy dojde pouze k vyslání jakéhosi potvrzovacího start bitu v určitém definovaném intervalu. 

Rozlišování těchto změn však již není v řídícím programu implementováno. 
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3.5.2 Stavový výpis informací 

Zařízení vypisuje dle aktuálně zvoleného módu určité informace na zobrazovací jednotku 

zařízení. Budeme-li brát v úvahu klidovou obrazovku jako právě aktivní, bude mezi vypsanými 

informacemi právě zvolený vstup a nastavená hlasitost. V řídícím programu je definováno několik 

funkcí zabývajících se výpisem informací na obrazovku displeje.  Následující tabulka obsahuje 

seznam funkcí, které se zabývají výpisem a každou z nich popisuje: 

 

 

    Tabulka 6. Funkce stavového výpisu 

Funkce Význam 

displayIdle Zobrazí pohotovostní obrazovku 

displayMenu Zobrazí hlavní nabídku nastavení 

displayInputLevelMenu Zobrazí nastavovací nabídku úrovně vstupu 

displayBalanceMenu Zobrazí nastavovací nabídku vyvážení vstupů 

displayNameAssignMenu Zobrazí nabídku přiřazení názvu vstupům 

displayTrebleMenu Zobrazí nabídku pro nastavení výšek 

displayBassMenu Zobrazí nabídku pro nastavení hloubek 

displayIRMenu Zobrazí nastavení pro přiřazení IR kódu funkci 

 

Výpis nabídky "menu" je realizován pomocí pole  konstant obsahujícího ukazatele na řetězce a 

druhého pole, které tyto řetězce přiřazuje k jednotlivým položkám menu tak, aby po stisku 

potvrzovacího tlačítka došlo k přesunu do jiné úrovně nabídky. V koncových úrovních nabídky se 

potom kontrolují příslušné indexy odkazující na pole řetězců a provádí se cílené úlohy. Přesun do další 

nabídky je zachycen v tomto kódu: 

 

menuTitle = menuBinding[menuSelected]; 

menuSelected = menuTitle+1; 

menuFromTitleSelected = 1; 

displayRequest=1; 

 

Do titulu nabídky je zapsána hodnota z přiřazovacího pole. Tato hodnota odkazuje na index v 

poli konstant řetězců. Jako první zobrazená položka nabídky se pak nastaví první řetězec za titulem 

nabídky. Nakonec je vyslán požadavek na překreslení displeje novou nabídkou. Protože modul 

obsahuje i tlačítko "back" pro přesun z nabídky o úroveň výš, bylo nutno implementovat také funkci 

pro zpětný krok v nabídce. K tomu slouží další pole konstant, obsahující indexy pole řetězce, které 
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vykonávají funkci zpět. Funkce pro skok o úroveň výše je pak realizována vyhledáním indexu v tomto 

poli menším než je index titulu pole, protože kroky zpět jsou vždy poslední v nabídce.  

Všechny metody pro výpis stavů jsou z důvodu výpočetní náročnosti prováděny pouze ve 

funkci main z důvodu odblokování možnosti přerušení procesoru. Co má být právě vypisováno je 

uloženo v proměnné Displayed přičemž je definována řada konstant, které by měly být pro 

nastavování hodnot do této proměnné použity: 

 

rom const unsigned char IDLE =      0; 

rom const unsigned char MENU =      1; 

rom const unsigned char LEVEL =     2; 

rom const unsigned char BALANCE =   3; 

rom const unsigned char ASSIGN =    4; 

rom const unsigned char TREBLE =    5; 

rom const unsigned char BASS =      6; 

rom const unsigned char IR =        7; 

 

Konstanta IDLE nastavená v proměnné Displayed zobrazí pohotovostní obrazovku, kde je 

vypsána nastavená hlasitost a označen aktivní vstup. Konstanta MENU vypisuje hlavní nabídku 

programu a umožňuje procházet mezi podnabídkami a úrovněmi nabídek. Ostatní konstanty již 

vypisují nastavovací obrazovky a jejich význam je již patrný z názvů. Výpis hlavní nabídky je 

realizován několika operacemi: 

 

char settings[30]; 

strcpypgm2ram((char*)settings, (const far rom 

char*)menuTexts[menuSelected]); 

LCDClearBuffer(); 

LCD_PrintString(6,30, (const char*)settings, fonttype_6x8); 

strcpypgm2ram((char*)settings, (const far rom 

char*)menuTexts[menuTitle]); 

LCD_PrintString(20,10, settings, fonttype_8x11); 

LCDRefresh(); 
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Při vytváření výpisu nabídky je potřeba zkopírovat příslušný řetězec nabídky do vyrovnávací 

paměti mikrokontroléru a posléze ještě jednou provést kopírování ovšem tentokrát s titulem nabídky. 

Tímto způsobem lze vypisovat a procházet celou nabídku, až k jejím nejnižším úrovním. 

 

Typický výpis např. nastavení úrovně vstupu  na obrazovku (Displayed = LEVEL) potom 

vypadá podobně jako v ukázce: 

 

char input[20]; 

sprintf(input, (const far rom char*)"Input %d", inputSelected); 

LCDClearBuffer(); 

LCD_PrintString(20, 10, input, fonttype_8x11); 

sprintf(input, (const far rom char*)"Level: %2ddB", inputLevel); 

LCD_PrintString(20, 30, input, fonttype_6x8); 

LCDRefresh(); 

 

Nejdříve dojde využitím ANSI C funkce sprintf k nastavení vypisovaného řetězce, poté k 

samotnému výpisu do vyrovnávací paměti mikrokontroléru  a nakonec jsou data přesunuta do operační 

paměti LCD displeje. Všimněme si v ukázce zejména nezbytných přetypování u funkce sprintf. 

Toto je učiněno zejména z důvodu potlačení výpisu varování MPLAB C18 kompilátoru, který přísně 

dodržuje typové konvence normy C89.  

Výpis ostatních nabídek a nastavení je realizován obdobným způsobem a nepotřebuje už 

dalšího komentáře. 

 

3.5.3 Čtení stavu ovládacích tlačítek 

Ovládání celého přístroje je umožněno jednak dvěma rotačními enkodéry a také několika 

tlačítky. Bylo nutné vytvořit blok v programu, který bude informace z těchto tlačítek přijímat. Pro 

obsluhu rotačních enkodérů je využita funkce přerušení mikrokontroléru. Ostatní tlačítka jsou 

ovládána v hlavní funkci zejména proto, že rotační enkodér představuje jakousi časově kritickou 

obsluhu, protože změny na jeho vývodech jsou relativně rychlé a je nutno na tyto rychlé změny 

adekvátně zareagovat. Enkodéry jsou připojeny jedním vývodem k procesoru na PORTB, který 

umožňuje vyvolat přerušení při změně na jeho vstupech. Druhý výstup z enkodéru je připojen na 

klasický port bez přerušení. Ve chvíli, kdy uživatel pootočí enkodérem dojde k vyvolání obsluhy 

přerušení a jednoduše je přečtena hodnota druhého vývodu enkodéru: 
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if(!enc1block && (~PORTB & 0x10)) 

{ 

      if(PORTB & 0x8) 

         volDown(); 

      else 

         volUp(); 

 

      displayRequest=1; 

      __delay_ms(2); 

      enc1block=1; 

} 

 

V ukázce je zachyceno čtení enkodéru pro změnu hlasitosti přístroje. Můžeme si všimnout 

první podmínky, která nejen ověřuje, zda došlo ke změně na tomto  enkodéru ale také blokuje přístup 

do segmentu kódu ve chvíli, kdy přerušení vyvolá vzestupná hrana signálu. Rotační enkodéry trpí 

nedostatkem, při kterém dochází k poměrně vysoké nestabilitě na vývodech enkodéru v důsledku 

zákmitu jeho kontaktů. Je tak vhodné vložit mezi opakované čtení jistou časovou prodlevu. Dle 

výrobce použitého rotačního enkodéru by neměla nestabilita signálu trvat déle než 2 ms. 

 

Čtení ostatních ovládacích tlačítek je uskutečněno v hlavním kódu programu. Tyto tlačítka 

nepředstavují časově kritické operace, protože je nastolen předpoklad, že nebudou vyvolávána v tak 

krátkém časovém intervalu jako v případě rotačních enkodérů. Čtení těchto tlačítek představuje velmi 

elementární úlohu: 

 

if((~PORTA & 0x20)&& !backBlock) 

{ 

     backBlock=1; 

     back(); 

} 

 

V ukázce je opět podmínka, která má dvojí smysl. Ověřuje stisknutí tlačítka a současně 

blokuje další operaci tlačítka do chvíle než bude uvolněno. Tato druhá část podmínky opět zabraňuje 

zákmitům tlačítka a z toho vyplývající nevyhovující funkci. 
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3.6 Hardwarové uspořádání 

Pro řídící modul audio zesilovače byla navržena, odzkoušena a vytvořena jednostranná deska 

(Obrázek 6) plošného spoje obsahující mikrokontrolér, IR demodulátory,  audio procesor, ukazatel 

pohotovostního stavu a celou řadu dalších aktivních nebo pasivních elektronických součástek 

zajišťujících správnou funkci výrobku. Ovládací prvky pro vstup od uživatele jsou umístěny na 

samostatné desce plošného spoje. Vzhledem k této vlastnosti je dostupná určitá modulárnost zapojení. 

Tato deska obsahuje dva rotační enkodéry. Jeden z nich slouží pro regulaci hlasitosti a druhý pro 

pohyb v hlavní nabídce a přepínání vstupů. Rotační enkodéry obsahují také klasická spínací tlačítka, 

která u prvního rotačního enkodéru umožňují aktivování funkce "mute" pro okamžité ztlumení úrovně 

audio signálu. Tlačítko druhého rotačního enkodéru představuje potvrzovací vstup od uživatele (např. 

pro procházení úrovněmi hlavní nabídky). Mimo tato tlačítka jsou na desce umístěny ještě dva 

mikrospínače. První z nich slouží k vypínání/zapínaní přístroje a druhé pro funkci "zpět", která 

uživatele přenese v hlavní nabídce o úroveň výše. Celkové uspořádání těchto prvků je patrné z 

obrázku (Obrázek 7).  

 

 

Obrázek 6. DPS řídícího modulu 
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Obrázek 7. DPS Ovládacího panelu 

 

3.7 Testování zařízení 

Přístroj byl po úspěšném vývoji vystaven měřením a mnohahodinovým poslechovým 

zkouškám. Z hlediska poslechových zkoušek splnil všechna očekávání, která na něj byla kladena. Byla 

provedena specifická měření odběru testovaného zařízení za provozu a v pohotovostním (vypnutém) 

stavu. Výsledky těchto měření nejlépe zachycuje tabulka: 

 

Tabulka 7Měření odběru modulu 

Stav zařízení Odběr ze zdroje(mA) 

Pohotovostní režim 4 

Provoz 36 

 

Naměřené hodnoty jsou velice příznivé a za předpokladu využití kvalitního spínaného zdroje 

by neměl odběr z napájecí sítě v pohotovostním režimu přesáhnout 1W. 

 

3.8 Programátor mikrokontroléru 

K programování zvoleného mikrokontroléru byl použit programátor PICkit3 od společnosti 

Microchip. Programátor PICkit3 (Obrázek 8) umožňuje naprogramovat prakticky libovolný 

mikrokontrolér PIC, který podporuje programování přes metodu ICSP. ICSP (In-Circuit Serial 
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programming) dovoluje programovat mikroprocesor v již hotovém zapojení bez nutnosti jej z tohoto 

zapojení extrahovat. Tato vlastnost tak rapidně zrychluje celý vývoj, neboť programátor již nemusí 

vytahovat z patice obvod za účelem každé dílčí úpravy programu. Programátor PICkit3 je spojen s 

procesorem pomocí pěti vodičů. Mimo dva napájecí je to ještě vývod MCLR potřebný pro přechod 

zařízení do programovacího módu a  vývody PGC a PGD. Vývod PGD obsahuje data pro zapsání do 

mikrokontroléru, přičemž je podporován obousměrný datový režim na tomto vývodu. Poslední vývod 

PGC generuje hodinový signál potřebný k naprogramování[3].  

 

 

Obrázek 8. Programátor PICkit3[3] 

 

 

 

 



 

 

3.9 Vývojové prostředí 

Pro vývoj ovládacího programu 

prostředí od společnosti Microchip s názvem MPLAB X

postaveno na platformě NetBeans a dává vývojá

úrovňových funkcí použitých v programu.
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Pro vývoj ovládacího programu řídícího modulu bylo použito relativn

nosti Microchip s názvem MPLAB X (Obrázek 9). Toto vývojové prost

ě NetBeans a dává vývojáři dostatečný komfort při tvorb

v programu.[12]  

Obrázek 9. Vývojové prostředí MPLAB X
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modulu bylo použito relativně nové vývojové 

. Toto vývojové prostředí je 

ři tvorbě a ladění nízko 
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4 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout zařízení, které by mohlo být využito jako řídící 

modul pro koncový stupeň audio zesilovače. V první části této bakalářské práce je popis využitých 

elektronických komponent, z kterých se zařízení bude skládat. Druhá část popisuje programovací 

mechanizmy pro ovládání těchto komponent  a zastřešuje je pod dílčí funkce řídícího modulu audio 

zesilovače. 

 

Jak jsem se sám přesvědčil, tak teoretické informace potřebné při vývoji bloků programu pro 

ovládání dílčích komponent představují v současné době největší problém vývoje. Datové listy 

jednotlivých komponent jsou psané v jazyce anglickém, což je v dnešní době nejmenší problém, ale 

zejména jsou vytvořeny patrně pro stejný tým vývojářů, který danou součástku navrhnul. Řada 

důležitých dat a informací v těchto datových listech schází a pro vůbec možnost ovládání aspoň 

základních funkcí je nutno velmi často zabruslit do datových listů konkurenčních výrobců. Tento 

neduh se týká zejména součástek navržených na východě asijského kontinentu. Věřím, že v roce 2012 

je vývoj ovládacích bloků programu stylem pokus-omyl minimálně velmi nevhodným prostředkem. 

 

Navržený řídící modul představuje uživatelsky přívětivou formu ovládání audio zesilovače. 

Celé zařízení je velmi předimenzováno z hlediska použitého mikroprocesoru a paměťového prostoru 

(externí EEPROM) . Díky této vlastnosti je možno navržený program do budoucna upravovat a 

přidávat řadu nových funkcionalit. 

 

Vývojem řídícího modulu audio zesilovače jsem načerpal mnoho teoretických znalostí 

týkajících se ovládání grafických displejů, audio procesorů a mnoha dalších komponent použitých při 

vývoji. 
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