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Abstrakt a klíčová slova

Abstrakt:

Cílem práce je vytvořit DTMF generátor a dekodér na hardwarové platformě Microchip 
PIC  skrze  MATLAB  Simulink.  Účelem  práce  je  ověřit  a  zprovoznit  tuto  možnost  převodu 
zdrojového kódu a propojení MATLAB s PIC. Jako vývojový nástroj byl použit MATLAB verze 
R2011a  a  MPLAB.  Naprogramované  mikročipy  mají  být  schopny vytočit  a  přijmout  číslo  na 
reálném telefoním přístroji.

Klíčová slova:
DTMF, PIC, Simulink, MATLAB

Abstract:

Topic of my work is creating a  DTMF generator and decoder on hardware platform PIC 
through MATLAB Simulink. Purpose of my work is check and activate this choise of conversion 
source  code  and  connection  MATLAB  with  PIC.  Creating  instrument  is  MATLAB  version 
R2011a and MPLAB. Programmed microchips have to be able dial and receive number on real 
telephone.

Key words:
DTMF, PIC, Simulink, MATLAB
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Seznam použitých zkratek a symbolů
Zkratka Význam

UART Universal Asynchronous Reciever and Transmitter (univerzální asynchroní 
příjmač a vysílač) - je to zařízení pro sériovou komunikaci, je obsažena 
i v linkách RS232.

GUI Graphical User interface (grafické uživateleské rozhraní) – je to rozhraní
umožňující pomocí grafických prvků ovládat počítač.

MATLAB Programové prostředí a skriptovací jazyk pro vědeckotechnické účely.

GUIDE Grafické uživatelské prostředí v MATLAB, která poskytuje sadu nástrojů 
pro vytváření GUI.

Simulink Program, který využívá MATLAB k simulování dynamických systémů.

ISO/OSI Model se použivá jako nazorný přiklad řešeni komunikace v sitich. Je to
souhrn norem.

ETSI Nezávislá a nezisková organizace pro standardizaci v telekomunikačním 
průmyslu. 
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Úvod
Cílem práce je naprogramování generátoru a dekodéru DTMF telefonní volby v prostředí 

MATLAB,  vytvoření  modelu  v  MATLAB Simulinku  a  převést  jej  na  hardwarovou platformu 
Microchip PIC.

V první fázi diplomové práce bude teoreticky zpracována DTMF volba, jak generátor tak 
dekodér a podrobně popsány jejich algoritmy.

Ve  druhé  fázi  budou  tyto  algoritmy  implementovány  v  prostředí  MATLAB  a  k  nim 
vytvořené obslužné graficko-uživatelské rozhraní  k jejich ovládání a následně popsány všechny 
segmenty. 

Třetí a čtvrtá fáze má být hlavní částí diplomové práce, kde se zdrojový kód vytvořený 
v MATLAB Simulinku zkonvertuje na zdrojový kód mikročipů PIC a bude implementován.

Hlavní  náplní  práce  je  zprovoznění  a  ozkoušení  možnosti  naprogramování  a  propojení  
mikročipů PIC skrze MATLAB Simulink.

1 Standard DTMF

1.01  Obecný popis DTMF volby
Tónová  nebo také  kmitočtová  volba  je  způsob  přenosu  a  kódování  telefonního  čísla. 

Je vhodná pro moderní ústředny a telefonní sítě. Každá číslice  kódována jako krátké „písknutí“, 
v němž se mísí dva tóny s jinou frekvencí – nižší a vyšší. Název vychází z anlického Dual-tone-
multi-frequency. 

Je  následníkem  pulzní  volby,  která  pracovala  na  principu  periodeckého  přerušování 
proudové smyčky 40-60 ms.  Každé číslo bylo kódováno jako počet přerušení smyčky a číslice 
0 byla  kódována  deseti  pulsy.  Kódování  i  dekódování  obstarávaly  telefonní  prostředky  pouze 
elektromagnetickými prostředky.  Kódování zajišťovala rotační číselnice a pulzy přímo ovládaly 
voliče v ústředně. Tónová volba je rychlejší a neumožňuje jen volbu čísel ale i obsluhu systémů 
(přenos  dat)  při  sestaveném spojení,  což  pulzní  volba  neumožňuje.  Vytáčení  bylo  od  počátku 
navrženo tak, že lze použít i zvukový přenos a zachytit jej mikrofonem.

Poslední  standard  byl  vydán  v  roce  2006  pod  kódovým  označením  RES/AT-010128 
a skládá  se  ze  4  hlavních  částí.  První  z  nich  je  obecná,  druhá  definuje  vysílač,  třetí  přijímač  
a poslední se zabývá vysílači a přijímači v koncových zařízení určených pro koncovou signalizaci. 
Dokument  poskytuje  kompletní  sadu  požadavků  k  užití  DTMF  signalizace.  Norma,  se  všemi 
detaily,  je určena pro výrobce telekomunikačních zařízení,  aby byli  schopni vytvořit  spolehlivé 
zařízení. Dokument by neměl být chápán tak, že zařízení, které nesplňuje všechny dané kritéria  
v dokumentu, nemůže být schopno generovat a dekódovat DTMF volbu. Dokument dále není určen 
pro definici rozhraní. Dokument obsahuje požadavky na signalizaci DTMF vysílače a přijímače 
během koncových hovorů. Tím se však má diplomová práce nezabývá, jejím cílem je vytočení 
a dekódování samotného čísla. 

V  dalších  částech  je  popsán  stav,  který  je  definován  jako  podmínka  pro  dekódování 
a uznání  signálu.  Jsou  zde  definovány  dvě  skupiny  frekvencí,  nižší  a  vyšší.  V  nižších  jsou  
definovány frekvence 697 Hz,  770 Hz,  852 Hz a 941 Hz,  ve vyšších pak 1209 Hz,  1336 Hz,  
1477 Hz a 1633 Hz. 

V běžných telefonech nejsou zahrnuty znaky jako A, B, C, D. V mé diplomové práci jsou 
však tyto znaky uvedeny pod frekvencí 1633 Hz, která se v běžném vytáčení telefonu nevyskytuje. 
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Kromě čísel nula až devět je zde definována hvězdička „*“, která je standardně na klávesnici 3x4,  
někdy označována jako asterix. Na klávesnici je též hash „#“. 

Celá tabulka, kde každému znaku je přiřazena jedna tabulka z vodorovného řádku a ze  
svislého sloupce, je uvedena níže v tabulce 1.

 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz

697 Hz 1 2 3 A

770 Hz 4 5 6 B

852 Hz 7 8 9 C

941 Hz * 0 # D  

Tabulka č.1: Tabulka frekvencí

Číslice 7 tedy bude složena z frekvencí 1209 Hz a 852 Hz. Frekvence jsou navrženy tak, 
aby se  daly přenášet  telefonní  sítí,  to  znamená,  že  jsou z  frekvenčního pásma lidského hlasu.  
Je standardizován doporučením ITU-T verze Q.23, znám také pod MF4. 

Jak již bylo zmíněno, volba může být použita k přenosu dat, například v podobě ASCII  
znaků. Stačí zaměnit E za * a F za # a lze pak vysílat bajty.

Je však zde ještě jedna skupina tónů určující stav vytáčení. Všechny tóny jsou na frekvenci  
425 Hz. Jedná se o tzv. napojovací tón, který je dán cyklem 330 ms na 425 Hz, 330 ms tichem,  
330 ms na 425 Hz a 1,5 sekundovým tichem.  Obsazovací tón je dán cyklem 330 ms pípnutím 
na 425 Hz a 330 ms tichem. Oznamovací tón cyklem 330 ms na 425 Hz, 330 ms tichem, 660 ms  
na 425 Hz a 660 ms tichem. Vyzváněcí tón je pak dán cyklem 1 sekunda na 425 Hz a 4 sekundy  
ticha.

Vytáčení  bylo  od  počátku  vymyšleno  tak,  aby  bylo  možné  použít  i  zvukový  přenos 
a zachytit jej mikrofonem.

V kapitole 1.01 bylo čerpáno z:[3],[8]

1.02  Algoritmus generátoru DTMF signálu
Analogové vysílače pro použití v koncových zařízeních musí být v souladu s požadavky na 

dekodér  signálu.  Generování  signálu  je  jednodušší  než  jeho  dekódování.  V  principu  se  jedná 
o generování  dvou  sinusových  signálů,  které  se  spojí  a  tvoří  výsledný  signál.  Ve  vývojovém 
prostředí  MATLAB  byla  nejdříve  vygenerována  první  frekvence  a  až  po  ní  vygenerována 
frekvence druhá. Jejich vzorkovací frekvence musela být ovšem stejná proto, aby vzorky z první 
frekvence odpovídaly časově se vzorky druhé frekvence. To znamená, že například vzorek z času 
2,18 ms z první frekvence musel být přičten ke vzorku z druhé frekvence, opět z času 2,18 ms.  
Výsledný signál je již zakódovaná číslice či znak z tabulky DTMF znaků. Vezměme například 
číslici 3, ta je dána frekvencemi 697 Hz a 1477 Hz. Na obrázku číslo 1 je frekvence dána 697 Hz  
a na obrázku číslo 2 dána 1477 Hz. Frekvence je znázorněna na časovém úseku 10 ms (osa x).  
Na svislé ose je znázorněn výkon, popřípadě zde můžeme mluvit i o napětí, proudu nebo amplitudě  
zvuku.
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Obrázek č. 1: Frekvence 697 Hz
Na obrázku číslo 2 je znázorněn graf frekvence 1477 Hz.

Obrázek č. 2: Frekvence 1477 Hz

 Výsledný signál  vzniklý  spojením obou předešlých  frekvencí  je  znázorněn na  obrázku 
číslo 3.

Obrázek č. 3: Signál znaku „3“

Data jsou  v MATLAB tvořena diskrétně, tedy nekontinuálně.  Jsou však zobrazena jako 
kontinuální data. Rozestup dat je tvořen s ohledem na přesnost výsledného signálu i s ohledem na  
výkonové požadavky.  Čtení  dat  však probíhá diskrétně,  tedy v přesných časových intervalech. 
Rozestup  generovaných  dat  byl  určen  se  stejným  rozestupem  jako  dekodér,  tedy  s  krokem 
0,000 125  sekundy.  Pro  přesnější  generování  mohla  být  výstupní  frekvence  generátoru  vyšší, 
v ideálním případě s nekonečně malým rozestupem. To je však pro řešení v MATLAB zbytečné,  
neboť přenos dat probíhám přes pole, kde dva prvky vedle sebe mají pevně daný rozestup. Vedlo 
by to tedy jen k zahození dat na straně dekodéru. Na straně MATLAB Simulink je zase určen 
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časový krok a jakékoli zvýšení frekvence generátoru by nevedlo ke zvýšení přesnosti na straně 
dekodéru. Situace je však jiná v reálném simulování přenosu na mikropočítači. Jednotlivé kroky 
nemusí mít tak přesné časování a jejich čtení nemusí probíhat v naprosto stejném čase, jako jejich 
generování  na opačné straně.  Po následných zkušenostech z testování  byla  tedy jako optimální 
řešení zvolena frekvence 8 kHz, která může být v Simulinku snadno změněna.

1.03  Dekodér DTMF signálu
V této kapitole jsou popsány vlastnosti přijímače DTMF signalizace v telekomunikacích. 

To znamená,  že přijímač musí  být schopen řešit  útlum frekvencí,  výkonu a rušení v použitých 
vedeních poskytovatele. Přijímač musí  reagovat  na signály vzdáleného vysílače, jenž je popsán 
v předešlé kapitole. Musí být schopen rozpoznat všech 16 znaků, tedy i znaky A, B, C a D. Může 
však být využit jen pro 10 znaků od 0 do 9, nebo pro 12 znaků, tedy pro znaky 0 až 9, * a # .  
V případě bezpečnostního systému může být přijímač schopen uznávat pouze některé z 16 znaků. 
Přijímač je nastavitelný tak, že může být DTMF znaky řízen vzdáleně. To je však logické, neboť 
zjednodušeně řečeno,  DTMF přijímač přijímá 16 znaků, tedy bajt. Provádět s digitálními znaky lze 
cokoliv.  V ISO/OSI vrstvě je to vrstva fyzická.  To, co je následně v dalších vrstvách, už není  
předmětem této práce. Jakékoliv zesílení v dB je zde bráno k nominální hodnotě 1 V.

Platný signál
Přijímač detekuje signál pouze v případě, pokud je přítomna pouze jedna frekvence z nižší 

skupiny a jedna z vyšší a zároveň splňuje následující tři podmínky: 
       a) každá z frekvencí musí být v rozmezí ± (1,5 % + 2  Hz) z nominální hodnoty
       b) úroveň každé z frekvencí musí být z rozsahu -43 dB až -3 dB k hodnotě 1 V
       c) rozdíl úrovní frekvencí není větší než 10 dB
 Přijímač pak dále musí být schopen rozpoznat signál, i když je rušen dalšími frekvenčními 

složkami nepřesahujícími:
1) ve frekvenčním pásmu 300 Hz až 480 Hz úrovně -43dB
2) ve frekvenčním pásmu 480 Hz až 3400 Hz celkovou úrovňovou hladinu 20 dB pod 

úrovní frekvence ze signalizační skupiny nižších frekvencí
3) na  kmitočtech  přes  3400  Hz  jednotlivých signálů  úroveň -36  dB a při  vyšších 

frekvencích zvyšování o 6 dB na oktávu do úrovně 10 dB
V  bodu  b)  je  třeba  vzít  v  úvahu  v  rozsahu  40  dB  jeho  dynamickou  změnu.  Tyto 

výkonnostní  výkyvy  jsou  způsobeny  jak  nedokonalostí  vysílače,  tak  útlumem  při  přenosu 
v přenosových sítích. Dále je poukázáno na specifickou ochranu zařízení před konkrétním rušením 
ze specifikovaných zdrojů, například generátorem impulzů.

Neplatný signál
Je to signál, který přijímač nepřijme, je-li splněna některá z následujících podmínek:

1) signálové úrovně jsou správné, ale jsou přítomny více než dvě ze signalizačních 
frekvencí

2) úroveň jedné z frekvencí je nižší než -48 dB
Může být platný signál
V této části je pásmo mezi platným a neplatným signálem. Může být tedy rozpoznáno jako 

platné. Některé frekvence jsou totiž při detekci méně náchylné ke změně kmitočtu. Z vlastního 
ověřování bylo zjištěno, že například frekvence 852 Hz, odpovídající 3. řádku při frekvenční změně 
o 2,7 %, už není správně rozpoznána a frekvence 697 Hz, ještě při změně o 3,8 %, je dekódována 
správně.  Jedná  se  o  signál  nezdeformovaný  rušením,  ani  nepřesným  měřením,  či parazitními 
parametry vedení. Proto je frekvenční odchylka tak velká a stále ještě dekódovatelná.

Předešlé parametry jsou určeny pro analogový dekodér signálu. Pro digitální dekodér jsou 
hodnoty  víceméně  totožné,  jen  s  rozdílem přípustného  poklesu  zesílení.  V případě  digitálního 
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dekodéru hodnoty nejsou v rozmezí -43 dB až -3 dB, ale pouze vyšší než -40 dB. 
Časové požadavky platného znaku
Signál je platný, pokud jsou splněny dvě podmínky:

1) před  platným  signálem  musí  být  nejméně  40  ms  bez  platného  signálu,  nebo 
předešlý znak musí být jiný, než současný

2) podmínka musí být splněna po celou dobu nejméně 40 ms
Pokud  je  platný  signál  přítomen  po  dobu  méně  než  20  ms,  pak  nesmí  být  uznán 

a dekódován ve znak.    
Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že přenos 10 znaků bude trvat v nejlepším případě  

400 ms, a to navíc tehdy, pokud nejsou dva znaky po sobě stejné. Přenos deseti stejných znaků tedy 
bude při nejvyšší  rychlosti trvat 800 ms. Rozestup mezi skupinou znaků, tedy mezi telefonními 
čísly, je minimálně mezi 150 ms až 300 ms. To ohraničuje maximální přípustné rozestupy mezi  
signály.  Po 150 ms může dekodér považovat přenos za ukončený. Data jsou posílána v „burst“ 
módu. 

Burst mód
Všechny vysílače  vysílají  v burst  módu.  To znamená,  že  vysílač  vysílá  tyto  údaje  bez 

čekání na vstup z jiného přístroje či vnitřního procesu. Prakticky tedy vytočíme telefonní číslo a až 
je vytočené celé, tak je poté vysílačem vysláno. Znak tedy není vysílán v momentě, kdy ho uživatel 
zadá na vstupu, v našem případě klávesnici, ale se zpožděním, a bez následné možnosti přidání 
znaku/ů do vysílání.

Z  předešlého  textu  není  na  první  pohled  zřejmý  fakt,  že  dekódování  není  záležitostí  
domácích telefonních přístrojů, na rozdíl od jejich generování. Dekódování je čistě v kompetenci  
telefonních ústředen.  Výsledný volaný telefonní  přístroj  už  není  ústřednou volán skrze DTMF 
signál. Toto řešení má mnoho příčin. Jednou z nich je fakt, že dekódování je podstatně složitější  
proces s vyššími hardwarovými nároky. Další nevýhodou je, že na rozdíl od generování, detekce 
musí neustále kontrolovat a dekódovat veškerý přijímaný signál. 
V kapitole 1.03 bylo čerpáno z:[8]

1.04  Algoritmus dekodéru DTMF signálu
Je mnoho způsobů, jak řešit dekódování jednotlivých frekvencí na konečný znak. Nejméně 

náročné řešení dekódování frekvencí  je s využitím FFT (Fast Fourier Transform). Při použití této 
metody kontrolujeme přítomné frekvence. Tento způsob ale není nejefektivnější.  Drtivá většina 
zjišťovaných  přítomných  frekvencí  je  totiž  nepoužitelných.  Diskrétní  Fourierova  transformace 
zjišťuje  stejným způsobem přítomnost  frekvence,  ale  nezjišťuje celé  spektrum frekvencí,  nýbrž 
námi  vybrané.  Goertzelův algoritmus je víceméně diskrétní  Fourierova transformace s několika  
změnami. Zjednodušuje komplexní výpočty a má zhruba dvojnásobnou účinnost. V další části bude 
vysvětleno i to,  jak vylepšovat schopnost izolace jednotlivých frekvencí. Dekodér, vytvořený přes  
diskrétní  Fourierovu  transformaci,  by  byl  nejjednodušším  řešením i  v aplikaci  zde  používané. 
Funkce s diskrétní Fourierovou transformací je totiž přítomna jak v MATLAB jako funkce, kde je  
třeba zadat vstupní signál a hledané frekvence, tak i v Simulinku, jako funkční blok, který byl plně 
funkční a splňoval požadavky. Přesto byl použit Groetzelův algoritmus pro efektivnější a rychlejší  
řešení. Algoritmus získal v poslední době velkou pozornost v oblasti telefonních aplikací.

Dekódování  je  již  o  něco  složitější  proces.  Byl  vybrán  nejčastěji  požívaný  způsob 
dekódování, a to pomocí modifikovaného Goertzelova algoritmu. Je optimální volbou pro DTMF 
dekódování.  Nepotřebuje  oproti  jiným  způsobům  mnoho  konstant  a  tím  šetří  velké  množství 
paměťového místa. Je totiž třeba počítat pouze s 8 DTMF použitými frekvencemi a Goertzelův 
algoritmus vypočítává právě vybrané frekvence. To šetří další výpočetní čas. 

DTMF signál je transformován do koeficientu diskrétní Fourierovy transformace.  Vztah 
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mezi DTMF frekvencí f a koeficientem diskrétní Fourierovy transformace k je dán následovně:  

(1)

Kde fs je vzorkovací frekvence

a N délka filtru

Všimněme si, že l je nejbližší celé číslo v předešlé rovnici. Pro každé l je konstanta vl(n) získána 
pomocí následující rekurzivní diferenční rovnice:

(2)

kde n jsou celá čísla od 0 po N

Rovnice je iterována tak dlouho, dokud není spočtena pro poslední hodnotu N (vl(N)). Poté 
výsledek  yl(N) je dán vztahem:

(3)
kde:

Hledaná výsledná hodnota diskrétní Fourierovy transformace X(l) je rovna yl(N). Předešlé 
rovnice,  počítající  vl(n)  a  yl(N)  popisují  přímou  formu  realizace.  Dávají  nám náhled  na  celý 
Goertzelův algoritmus. Poslední rovnice je tedy spočtena poté, co je spočtena předešlá rovnice N+1 
krát.

Goertzelův  algortimus  je  ale  modifikován  na  základě  porovnávacího  filtru  k  dosažení 
DTMF detekce. Výkon vstupního signálu je počítán na osm DTMF frekvencí. Frekvence, při které 
má příchozí signál největší výkon, je detekována. 

mag_square = |X(l)|2 (4)
max = maximum (max, mag_square) (5)

V poslední  rovnici  je  max maximální  výkon,  který byl  implicitně nastaven na nulovou 
hodnotu, uložen v paměti.  Výkon je počítán v rovnici (4) a je porovnán s nejvyšším výkonem 
uloženým v paměti. Když je nová hodnota výkonu vyšší, než hodnota výkonu uložena v paměti, tak 
se  předešlá  hodnota  přepíše  na  novou  a  je  pak  porovnávána.  Jelikož  byla  hodnota  implicitně 
nastavena na nulu, je hned změněna první hodnotou, která reprezentuje frekvenci tohoto nového 
výkonu. Porovnání je provedeno celkem osmkrát. Až po posledním porovnání je číslo mezi 0 a 7 
a je vráceno jako výsledek. Toto číslo reprezentuje detekovanou DTMF frekvenci.

Za  zmínku  stojí  i  fakt,  že  Goertzelův  algoritmus  je  vlastně  diskrétní  Fourierova 
transformace s několika změnami, a diskrétní Fourierova transformace je vlastně rychlá Fourierova 
transformace. Proto tedy jakékoliv nevýhody, které se objevují v rychlé Fourierově transformaci,  
jsou shodně shledány i v Goertzleho algoritmu, a jejich řešení je tedy stejné ve všech případech.

Ve Fourierově  transformaci  je  každý zásobník na frekvenci  velmi  ostrým frekvenčním 
filtrem. Pokud je frekvence přítomna v tomto rozmezí, filtr reaguje velmi prudce. Pokud je však  
frekvence  nepatrně  jinde,  její  hodnota  klesá  téměř  k  nule.  Tato  skutečnost  je  sice  pozitivním 
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faktem,  ale  co  se  děje  ve  skutečnosti,  uvidíme  v  následujícím  grafu  filtru  rychlé  Fourierovy 
transformace. 

Obrázek č. 4: Graf Fourierovy transformace frekvenčního spektra jedné přítomné frekvence

Z grafu je patrné, že filtr reagoval na mnoho přítomných frekvencí. Ty se jen velmi pomalu 
zmenšují  od  hlavní  přítomné  frekvence.  Jinými  slovy,  všechny  tři  zmíněné  typy  způsoby 
detekovaní frekvencí, vytvoří falešné přítomnosti frekvencí. 

Řešení je stejné jako pro rychlou Fourierovu transformaci. Cílem je obětovat frekvenční 
rozlišení, to znamená, že vrchol filtru má mírně větší rozšíření. Je tedy možné získat vylepšené  
odfiltrování těchto nechtěně detekovaných frekvencí. Způsob filtrace realizován je přes Hamingova 
okna. 

 Podmínky jsou generovány přes vzorec:  
x = 0.54 - 0.46 * cos(2*pi*n/N)
To rozšiřuje pásmo o některé ze sousedních frekvencí na obou stranách. Vzorcem byly 

upraveny vstupní data, kde N je počet prvků a n je jednotlivé pořadí prvku. Vzorec tedy musí být 
použit pro každý prvek.

Obrázek č. 5: Graf Fourierovy transformace frekvenčního spektra jedné přítomné frekvence 
s odflitrovanými fiktivními frekvencemi

Z grafu je patrné, že sice byly omezeny chybně detekované frekvence, ale došlo k určitému  
roztažení křivky a snížení jejího vrcholu. V použitém algoritmu však toto vylepšení nebylo použito 
a signál byl detekován pouze pomocí modifikovaného Goertzlova algoritmu.
V kapitole 1.04 bylo čerpáno z:[1],[8],[9]
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2 GUI v MATLAB

2.01  Tvorba GUI
Grafické uživatelské rozhraní bylo vytvářeno ve vývojovém prostředí MATLAB pomocí 

grafické uživatelského rozhraní GUIDE. V něm vytvořené uicontroly (tlačítka, graf, textová pole 
apod.) vytvořily m soubor s prázdnými funkcemi, které reprezentují callbacky jednotlivých tlačítek. 
Tyto funkce se vykonají vždy po akci uživatele, tedy po použití některého z uicontolů. V samotném 
m souboru není v kódu zanesena podoba grafické podoby, vytvoří se tedy i druhý soubor - fig.

GUIDE automaticky nabízí  ve funkcích uživateli  tři  proměnné.  První  je hObject,  který 
reprezentuje  uicontrols  prvky (tlačítka,  graf  …).  Druhou proměnnou jsou eventdata,  která  jsou 
prázdná a  budou snad zaplněny v pozdějších verzích MATLAB.  Třetí  proměnnou  je  struktura 
handle.  Do ní  by si  uživatel  měl  ukládat  všechny proměnné,  které  mají  být  známé i  v  jiných  
callbackcích. Třetí proměnná je ve většině případů u složitějších GUI nepoužitelná, neboť se nedá 
zaktualizovat  během provádění  některého z callbacků.  Uvedená  situace  není  problémem až  do 
chvíle, kdy se kód pozdrží v některém z paralelních callbacků. Jedná se o reálný čas.  Například 
právě  při  použití  timeru  u  vysílání  dat.  Z  toho  důvodu  se  v  inkriminovaných  částech  nedají 
používat struktury handles a musí být použity globální proměnné.

V kapitole 2.01 bylo čerpáno z:[4],[5]

2.02 Generátor DTMF signálu
Nároky  kladené  na  generátor  v  prostředí  MATLAB  nejsou  stejné  jako  v  prostředí  

Simulink.  Odlišují  se  v  několika  malých  částech,  avšak  funkčnost  zachovávají  stejnou,  jako 
generátor  v  Simulinku  a  posléze  i  v  PIC.  Jako  hlavní  rozdíl  je  třeba  uvést  časování  vzorků. 
Jednotlivé  vzorky  nejsou  posílány  generátoru  v  reálném  čas  1/8000  sekundy,  jak  budou  ve 
skutečnosti  snímány,  ale  jsou  posílány jako argument  funkce.  Teoreticky vytvořit  vysílání  dat 
s frekvencí 8000 údajů za sekundu není problém, stačil by pouze timer s danou periodou, kde by 
funkce  timeru  vysílala  vždy  jednu  hodnotu  do  dekodéru.  Jedná  se  o  příkaz 
t = timer('Period',perioda),  kde proměnná  perioda by byla  již  zmíněná  1/8000 sekundy,  což je 
125 μs. Dále by se zadala funkce timeru t.TimerFcn ={ @dekodovani, hodnota}; kde ve vytvořené 
funkci  dekódování  by  se  volal  dekodér,  jež  by  dále  zpracovával  data.  Principiálně  se  však 
v dekodéru čeká na určitý počet hodnot, v našem případě 105. Posílání dat po jediné hodnotě je 
proto v podstatě zbytečné,  a navíc pokus o vysílání  dat  by mohl  vést  k chybám.  Chyb  v tom 
smyslu,  že  MATLAB víceméně  není  schopen na takové frekvenci  data  vysílat.  Je  to  poměrně 
náročná záležitost, a protože výpočetní výkon počítačů, na nichž bude spouštěn program, nemusí 
být  dostatečně  vysoký,  může  tak  dojít  k chybám  (například  nedodržení  rozestupu  mezi 
jednotlivými hodnotami). Dokonce by mohlo dojít k vynechání některých hodnot. Principiálně je 
tedy stremovaní dat velmi náročné a zbytečné. Není předmětem této práce, a proto jsem se rozhodl 
od něj upustit. V případě, že by se jednalo o vysílání dat v daleko nižší frekvenci, nebyla by tato 
skutečnost  problémem.  V moji  bakalářské  práci  byla  perioda  v  timeru  nastavena  na  polovinu 
sekundy a testovací počítač byl schopen vyvinout frekvenci maximálně mezi 1- 2 vteřinami. Jedná 
se však o interní problém MATLAB, kde ke zdržení nedochází z důvodu náročnosti volání funkce, 
ale nejspíše z důvodu, že existuje až příliš mnoho vrstev mezi prostředím MATLAB a hardwarem. 
Navíc  perioda  nebyla  pořád  stejná  a  byla  v tomto  intervalu  víceméně  náhodná.  I  po  těchto 
předešlých zkušenostech bylo rozhodnuto, že od timeru bude upuštěno a data byla posílána jako 
datové pole celého vytočeného čísla. Tedy pole o délce 8 tisíc znaků reprezentuje časový údaj jedné 
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sekundy. Podrobnosti budou uvedeny v následujících částech.

Hlavní  výhodou  tohoto  řešení  je  možnost  volat  dekodér  samotný,  například  s  externě 
naměřenými hodnotami signálu. Jako jediným vstupem je datové pole s hodnotami. Při zmíněném 
řešení se streamováním dat by nebylo snadné do dekodéru vložit data. Funkcí dekodovani(hodnoty) 
se zavolá dekodér. Parametrem funkce je tedy datové pole.

Generování dat je tvořeno klíčovou funkcí  sin(frekvence*prom). Frekvence jsou zjištěny 
z tabulky frekvencí uvedených v tabulce 1. Jedná se o dvojrozměrné pole. Výsledkem funkce sinus 
bude pole o dvou řádcích a jeho délka bude odpovídat délce proměnné  pom.  Proměnná  pom je 
rovna pom3=2*pi*pom2, kde pi je ekvivalnt π. A pom2 = (1:(pocethodnot*100/150))/frekvences, 
kde  pocethodnot je roven 1200 a  frekvences rovna 8000. Následně bude popsáno, co jednotlivé 
hodnoty znamenají.

Proměnná  frekvences udává vzorkovací  frekvenci  rovnu 8000.  V generátoru MATLAB 
musí být minimálně 8000, neboť dekódování probíhá na této frekvenci. Zde by mohla být libovolně 
vyšší,  neboť vykreslování signálu s vyšší přesností by nemohlo principiálně škodit. V dekodéru 
bude zmíněno, proč byla určena tato frekvence. V generátoru by mohl data být generována na vyšší 
frekvenci, ale data by musela být promazány buď ještě před jejich odesláním, nebo až v dekodéru. 
Zde se  projevuje  posílání  dat  v  celém poli  místo  jejich streamování.  Data  by byla  v dekodéru 
snímána v přesně dané frekvenci, a to tak, že by mezi jednotlivými snímáními mohlo proběhnout 
libovolné množství změn, které by dekodér ani nezaregistroval. Proto tedy budou data generována 
rovnou na frekvenci 8 kHz.  

Proměnná pocethodnot udává, kolik je vysláno hodnot časového úseku 100 ms vysílání dat 
a  50  ms  ticha.  Celá  závorka  má  tedy  výsledek  konstantu  –  800.  Proměnná  pom2 bude  tedy 
obsahovat pole o 800 číslech. Každé číslo je spočteno rovnicí, kde umístění v řádku vydělené 8000 
odpovídá  jeho  hodnotě.  Sté  číslo  má  například  hodnotu  0,0125.  Každá  hodnota  se  mění 
o 0,000 125.  Hodnota  1 odpovídá jedné  vteřině,  což je  krok  mezi  jednotlivými  hodnotami.  Po 
vynásobení 2*pi dostaneme hodnoty,  které už mohou být vynásobeny frekvencemi  pom3*, tedy 
oběma frekvencemi. Toto násobení konstantou je nutné, neboť hodnota 1 je celá perioda, ale ve 
funkci sinus je jedna perioda 2*pi, proto tedy roznásobení. Dojde pak k rozdvojení proměnné na 
dvě,  kde  každá  odpovídá  vynásobené  frekvenci.  Výsledkem  je  pak  sinus  proměnné  pom3 
pom4=sin(pom3), která poskytne aktuální hodnoty daných frekvencí s amplitudou 1. Ke spojení 
dvou frekvencí dojde v příkaze sum(pom4) s hodnotou, která vyšla z funkce sinus. Ve vytvořeném 
programu lze takto čistě vytvořené spojení frekvencí deformovat, aby byl odzkoušen dekodér, zda 
dekóduje data podle standardem přípustných deformací, i mimo ně. 
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2.03 Grafické rozhraní generátoru
Na obrázku č. 6 je zobrazeno GUI generátor, na kterém jsou vygenerovány znaky 15C bez 

rušení a deformace frekvencí.

Obrázek č. 6: Vzhled GUI generátoru

GUI se skládá ze tří částí. První část simuluje reálný telefonní přístroj, kde je sluchátko  
spolu  s  klávesami  pro  volbu  telefonního  čísla.  V  druhé  části  je  graf  s  tlačítkem  zvětšit  graf.  
V poslední  části  jsou  uvedeny ovládací  prvky určené  k  deformacím signálu,  neboť  v  reálném 
přístroji signál není bezchybně čistý a dokonalý. 

Obrázek č. 7: Vzhled tlačítka zvedni mikrotelefon 

Než může začít volba generovaných znaků, je nutné nejprve zvednout mikrotelefon, stejně 
jako v případě běžného telefonu. V případě omylu stačí mikrotelefon položit, volba neproběhne 
a žádné znaky nebudou uloženy do příští  volby.  Vpravo od tlačítka se zobrazí nápověda pouze 
v případě, že není tlačítko zamáčknuto a uživatel se snaží vytočit některý ze znaků na klávesnici. 

Obrázek č. 8: Vzhled klávesnice 

Znaky  odpovídají  standartu  DTMF  volby  a  jsou  tedy  i  se  znaky,  které  v  běžných 
telefonních přístrojích nejsou přítomny. Problém délky vytáčeného čísla byl řešen pomocí časové 
prodlevy od vytočení posledního znaku. Je tedy možné teoreticky přenést neomezeně dlouhé číslo. 
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Časová prodleva byla určena na 3 vteřiny. Tento údaj není definován ve standardu a je vesměs na 
každém  z  konkrétních  výrobců  telefonních  přístrojů  jak  dlouhý  bude,  či  jak  se  s  danou 
problematikou vypořádá.  Tlačítko po zmáčknutí  mírně zmodrá,  jak je možno vidět  na obrázku 
č. 8 (v tomto případě znak 6), dokud není zmáčknuto jiné tlačítko v GUI. Dává nám tedy potvrzení,  
že bylo opravdu stlačeno. Stejně tak se vytočené číslo objeví v části nápovědy.

Obrázek č. 9: Panel deformace a rušení signálu 

Tato  část  GUI  nemusí  být  vůbec použita  a  implicitně  je  nastavena  tak,  že  signál  není 
deformován vůbec a je ideálně vytvořen. Toho však v reálném zapojení nelze dosáhnout. 

Obrázek č. 10: Odchylka frekvencí

Podle standardu se frekvence může lišit  o 1,5 % od základní hodnoty,  a to jak v nižší 
frekvencí, tak i vyšší frekvencí. Tato odchylka dává smysl při pohledu na požadavky DTMF volby. 
Volba má být hlavně nenáročná a při hardwarovém řešení tvorba zcela přesné frekvence klade 
velký  důraz na  přesné časování.  Tím se  zvyšuje  jak  složitost,  tak  cena generátoru.  Vytvořený 
dekodér je schopen rozpoznat frekvenci zdeformovanou o 1,6 % bez dalšího rušení.

Obrázek č. 11: Zvětšení grafu

Tlačítko po zvětšení grafu, stejně jako mnoho dalších, nemusí být použito. Při jeho stisku 
se otevře nové okno s grafem, v němž je obsažen celý, tedy všechny vygenerované znaky. Není 
nijak omezen a znaků může být libovolně mnoho. 
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Obrázek č. 12: Zvětšený graf  výstupu z generátoru

Zvětšený  graf  je  tedy  vygenerovaný  signál  s  několika  rozdíly.  Tyto  rozdíly  spočívají 
v MATLAB  funkcích  pro  práci  s  grafem,  jako  je  přibližování,  oddalování,  roztahování 
a smršťování jak vertikálně, tak horizontálně. Jelikož již bylo zmíněno, že data jsou generována na 
frekvenci 8 kHz, měl by být použit graf být bodový. Ale v reálném čase je kontinuální a výsledný  
graf není ideálně vygenerovaný. Příkladem může být následující obrázek s evidentně  úsečkovitě 
deformovanou částí signálu. Výstup generátoru je zároveň vstup dekodéru a je tedy generován na 
určité frekvenci, jejíž výsledek je bodový graf. Z provedených testů dekodéru ale vyplynulo, že 
generátor může generovat i na poloviční frekvenci. Dvojice prvků vedle sebe zůstává vždy stejná  
a dekodér  je  bez  problémů  schopný  detekovat  generované  frekvence.  Není  tedy  nutné  data 
generovat s vyšší přesností ani v reálném čase, kde čtení dekodéru samozřejmě neodpovídá zcela  
přesně času, kdy generátor vygeneroval výstupní vzorek. To není možné ani fyzicky,  aby se na 
vedení, či jakémkoliv vodiči, projevila změna napětí okamžitě. Tuto skutečnost však lze zanedbat  
a generovat na frekvenci 8 kHz je dostačující. Nejedná se o kvalitní zvukové přenosy, jaké jsou 
například při poslechu hudby. Navíc DTMF volba má být nenáročná a běžné řešení u telefonních 
přístrojů rozhodně frekvenci 8 kHz nepřekračuje. 

2.04 Implementace dekodéru
Hlavní  části  implementace  dekodéru  byla  dekódující  funkce  modifikovaný  Goertzel. 

Vzorkovací frekvence byla na 8 kHz. Z následujícího vzorce vyplývá, že vzorkovací frekvence  
nemůže být nižší. Do funkce  function y = mdgroetzel(vsl2,k) vstupují dvě proměnné -  vsl2 a  k. 
Vsl2 je 105 vstupních hodnot, chceme-li měření. Další vstupující je pole  k, v němž jsou uloženy 
konstanty, které v samotném Goertzlově algoritmu specifikují hledané frekvence. Zde je víceméně 
slabina  algoritmu.  K je  počítáno:  k  =  round(frekvence/frekvences*Nt).  Round je  zaokrouhlení, 
v závorce  je  proměnná  frekvence  rovna hledaným osmi  frekvencím,   frekvences je  vzorkovací 
frekvence tedy 8000 Hz, a Nt je počet prvků v měřeném úseku. Při modifikování vzorce můžeme 
měnit hodnotu 8000 a počet prvků, tedy 105. Při tomto nastavení je  k =9 10 11 12 16 18 19 21. 
Tato čísla definují hledané frekvence. Problémem však je jejich zaokrouhlení a fakt, že hodnoty si  
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jsou poměrně blízko. Rozlišení mezi sousedními frekvencemi tedy není velké. Snížení vzorkovací 
frekvence  z  8000  Hz  na  některou  nižší  hodnotu,  by  mělo  za  následek  nesplnění  standardu. 
Například  na  hodnotu  4  kHz.  Musí  proběhnout  dvě  měření,  ve  kterých  jsou  přítomny  obě 
frekvence, to je tedy 2*26ms tedy 52 ms. Ovšem za předpokladu 105 měření, které by tím pádem 
navíc netrvaly 13 ms ale 26 ms. 

Další možností je zvyšit frekvenci z 8000 Hz na například 16 kHz. Při měření 105 hodnot 
jsou  však  konstanty rozlišující  jednotlivé  frekvence  tak  blízko  u  sebe,  že  například  první  dvě 
frekvence mají stejnou konstantu  k. Nejdou tedy rozlišit a toto řešení není správné. Možností je 
naměřit 210 prvků, přičemž se ale stejně nezkrátí časový interval 13 ms. 

Další možností je snížení 105 prvků. Při poslední hledané frekvenci má k hodnotu 21,  tedy 
právě 5 měření. Hodnota 104 by znamenala už jen 4 měření. Z prováděných měření vyplývá, že 
5 měření je minimální hranice, která je relativně odolná proti šumu a nepřesnostem. 4 měření jsou 
náchylnější o 25 %. To také není dobrá cesta.

Pokud tedy musí být dvě měření se stejným výsledkem, tedy dvě měření musí po celou 
dobu zachycovat generované stejné frekvence, tak 3*13 ms je 39 ms. Posuneme-li však počátek  
měření  prvního  do  části,  kde  signál  ještě  nebyl,  výsledek  nemusí  být  správný.  Poté  se  však 
i 4. měření se z části dostane mimo generovaný signál. To má za následek, že pouze měření 2 a 3 
dekóduje správnou hodnotu. Proto tedy dvě měření a minimální doba trvání je 40 ms.

Z těchto vzorců vyplývá, že 40 ms je minimální doba trvání DTMF signálu, pokud chceme 
mít  jistotu, že signál bude přijat. Ani při změně vzorkovací frekvence nelze pomocí Goertzlova 
algoritmu snížit potřebný čas trvání signálu na méně než 40 ms. 

Nelze tedy snižovat vzorkovací frekvenci 8 kHz nebo snížit počet měření pod 105 hodnot. 
Došlo by v prvním případě k nedodržení standardu a ve druhém k častějším chybám. 

V kapitole 2.04 bylo čerpáno z:[1],[9]
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2.05 Grafické rozhraní dekodéru
Na obrázku je vidět GUI dekodéru, jenž právě detekoval znaky 16C2. GUI je poměrně 

jednoduché a obsahuje 3 prvky. Ačkoli je dekódování náročnější proces, GUI je jednodušší a nemá 
žádné nastavitelné prvky. Do dekódování není možné zasáhnout žádným nastavením.

Obrázek č. 13: GUI dekodéru

GUI je složeno ze dvou částí. V první jsou přijaté znaky v textové podobě a první 3 měření. 
Uživatel si z nich však může udělat přehled o intenzitě, chceme-li amplitudě vstupního signálu.  
Dává také dobrý přehled o šumu a celkovém zkreslení signálu.

Obrázek č. 14: Detekované znaky

Funkce tohoto prvku je zřejmá, vypisuje přijaté znaky.

 Obrázek č. 15: Graf dekodéru
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Tento zmenšený graf vypisuje pouze první tři  měření.  Z funkce DTMF dekodéru lze vyčíst,  že 
výpočet z měření se provádí co 13,1 ms. Nejdřív je načteno 105 prvků s periodou 125 μs a poté je 
pomocí  modifikovaného Goertzlova algoritmu  zjišťována přítomnost  frekvencí.  Už  z  těchto  tří 
měření lze udělat snadno přehled o kvalitě a vlastnostech signálu. Jako první může být vyčtena  
přibližná  amplituda  vstupního  signálu.  Čím vyšší  je  amplituda  vstupního  signálu,  tím vyšší  je 
hodnota relativního výkonu a opačně. Tato je na amplitudě 1 a dosahuje relativních hodnot výkonu 
kolem 15. Amplituda vstupu s hodnotou 2 by dosahovala hodnot relativního výkonu kolem 30. 
Dále lze vyčíst i kvalitu signálu. 

Obrázek č. 16: Výsledky měření

Kvalita signálu lze vyčíst z předešlých hodnot. Je třeba vstupní data rozdělit na dvě části.  
První 4 hodnoty zprava odpovídají 4 nižším frekvencím. Zaměřme se na detekci frekvence z nižší  
skupiny, kde evidentně dominuje hodnota u pravého prvku. Na spodní ose sice nejsou znázorněny 
přesně frekvence, neboť by byl  graf poté nečitelný, ale frekvence odpovídají hodnotám 697 Hz,  
770 Hz, 852 Hz a 941 Hz. Pravému prvku odpovídá frekvence 697 Hz a je tedy přítomna v nejvyšší  
míře a můžeme víceméně s určitostí říct,  že byla generována právě tato frekvence a dekodér ji 
jednoznačně určí jako přijatou. Skutečně byla generována, ale povšimněme si hodnot na dalších 
frekvencích  z  oranžového  bloku.  Geortzelův  algoritmus  nám  ukazuje,  že  jsou  v  menší  míře 
přítomny i ostatní frekvence. Ve vstupním signálu přítomny nejsou, nebyly generovány a jedná se 
o nepřesnost.  Dala by se  eliminovat,  ale za cenu několikanásobně vyšších  výpočetních nároků.  
Červeně  označeny jsou  hodnoty  relativního  výkonu  ze  skupiny  vyšších  frekvencí  -  1209  Hz, 
1336 Hz, 1477 Hz a 1633 Hz. Nejvyšší hodotu relativního výkonu má první frekvence – 1209 Hz. 
Z měření je patrné, že po dobu 13,1 ms byl na vstupu dekodéru přítomen znak 1. 

Obrázek č. 17: Zvětšení grafu

Tlačítko pro zvětšení grafu, stejně jako u generátoru zvětší graf výsledků měření a zobrazí  
všechny hodnoty.
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Obrázek č. 18 : Výsledný graf měření

Výsledný graf vypadá na první pohled velmi komplikovaně a nepřehledně. Ve skutečnosti 
se v něm dá orientovat. Začněme popisem os. Vlevo dole je osa, na níž jsou zobrazeny frekvence. 
Je zde znázorněno 8 detekovaných frekvencí a všechny hodnoty relativního výkonu se vztahují  
k některé  z daných frekvencí.  Na ose vpravo jsou znázorněna jednotlivá měření,  a  jak již bylo 
zmíněno, každé měření je opakováno co 13,1 ms. Lze tak snadno dopočítat, že na tomto grafu při  
22 měřeních musel signál trvat 22*0,0131 sekund a trval tedy 0,289 vteřiny. Hodnoty relativního 
výkonu říkají, které frekvence jsou přítomny. V následujícím obrázku je pro snadnější vyčtení dat  
graf natočen.

Obrázek č. 19: Natočený výsledný graf měření

Po natočení grafu je daleko zřetelnější, které body patří ke které frekvenci. Zaměřme se na 
skupiny  vyšších  frekvencí.  Jednotlivé  výsledky  budeme  sledovat  ve  vzrůstajícím  čase,  tedy 
odspoda nahoru. Jako nejvýraznější hodnoty relativního výkonu se jeví hodnoty v červeném oválu, 
tedy frekvence 1209 Hz. Signál byl přítomen po dobu 8 měření, tedy po dobu 8*0,0131 ms, což je 

23



doba 105 ms. U osmého měření je zřetelný pokles relativního výkonu. Je zhruba o třetinu nižší, než 
ostatní  měřené  hodnoty.  Je  tedy  pravděpodobné,  že  generování  daného  frekvenčního  signálu 
skončilo  někdy během osmého  měření.  Nelze  však  zpětně  vyvodit,  kdy  přesně,  což  není  pro 
správnou  funkci  ani  nutné.  Od  dvanáctého  do  osmnáctého  měření  jsou  nejvyšší  hodnoty 
u relativního výkonu na frekvenci 1336 Hz. U těchto měření  je patrné poměrně velké takzvané 
falešné měření. Falešné měření  je chyba dekódovacího algoritmu. Signál byl generován bez rušení 
a bez nepřesnosti frekvence. Teoreticky se tedy lze domnívat, že by měly hodnoty výkonu být jen 
na daných frekvencích a ne jinde.  S touto chybou je však nutno počítat.  U výsledků s nižšími  
frekvencemi  lze  vyčíst  přítomnost  pouze  jedné  přítomné  frekvence,  která  je  nepřítomna 
v prostředních měřeních, po dobu tří měření. 

Závěr tedy je, že po dobu prvních osmi měření byly přítomny frekvence 697 Hz společně 
s 1209 Hz a mezi  dvanáctým a devatenáctým měřením přítomny frekvence 697 Hz a 1336 Hz. 
Z těchto poznatků lze z DTMF tabulky přiřadit frekvencím znaky „1“ a  „2“.

Na obrázku č. 20 je znázorněn stejný typ grafu se značně deformovaným signálem.

Obrázek č. 20: Graf měření se zdeformovaným vstupním signálem

Na  vstupu  byly  přítomny  znaky „1“  a  „9“.  Obě  frekvence  byly  posunuty  výš  o  1  % 
z nominální hodnoty a náhodný generátor čísel, imitující šum, měl amplitudu 1, tedy stejnou, jako 
čistý generovaný signál. Jedná se o velmi deformovaný vstup. Je znázorněn na dalším obrázku.

Obrázek č. 21: Vstupní zdeformovaný graf signálu do dekodéru
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Ze vstupního signálu pohledem už nelze získat představu o vstupních hodnotách. Jejich 
amplituda je rozšířena jak směrem nahoru, tak dolů o jednotku. Z obrázku č. 20 skoro nelze poznat, 
zda byly data dekódovány, či nikoli. 

Dekodér však data dekódoval správně a jako výsledek vypsal znaky „19“. Bohužel už nelze 
snadno vyčíst  z grafu přítomné a nepřítomné frekvence. Z principu musí  být znak přítomen po 
dobu minimálně 20-40 ms, stačí tedy, aby byla daná frekvence přítomna po dobu minimálně dvou 
po sobě jdoucích měření. Přítomny musí být rovněž obě frekvence, jak z nižší, tak z vyšší skupiny. 
Tuto podmínku se podařilo splnit.  Při podrobném sledování a natáčení grafu lze odhadnout, že 
první znak byl dekódován už v prvních dvou měřeních, ale znak „9“ z grafu nelze téměř vyčíst.  
Bylo by vhodnější podívat se na číselné hodnoty, z nichž by byl výsledek patrný. Jisté však je, že 
hodnoty přítomny byly.

Z grafu tedy vyplývá,  že  i  takto deformovaný  signál  je  možné  dekódovat  a  dává nám 
představu  o  relativně  „nízkých“  nárocích  na  generátor  a  přenosovou  soustavu.  Frekvenční  
nedostatky jsou tvořeny především už na generátoru. Šum a rušení jsou tvořeny jak na generátoru, 
tak  na  přenosové  soustavě.  Platí  však,  že  čím  horší  generátor,  tím  lepší  musí  být  přenosová 
soustava a opačně. Rozhodující je kvalita signálu na vstupu dekodéru.

Funkce dekodéru je identická jak zde v MATLAB funkci,  tak v Simulinku a měla  být 
následně i v dsPIC. Zde, v prostředí MATLAB, lze nejsnadněji vysvětlovat, pochopit a testovat  
funkci dekodéru.

Obrázek č. 22: Diagram generátoru

Diagram zjednodušeně popisuje ideální funkci generátoru. Lze z něj vyčíst přítomný burst 
mód,  kde uživatel  či  proces  vybírá  postupně čísla  a do jejich následného generování  již  nijak  
nevstupuje. Jako příklad je zde uvedeno 80 ms, nemusí být ale zvolen právě tento čas. Důvodem,  
proč je zde tento diagram uveden, je fakt, že při převedení ze Simulinku do dsPIC není možné 
podobné struktury dosáhnout.  Není  totiž  možné  dosáhnout  struktury dvou na sobě nezávislých 
smyček. Princip převodu to neumožňuje. 
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3  DTMF generátor a dekodér v Simulinku

3.01  Simulink
Simulink  je  program,  který využívá  MATLAB a jeho  funkce  k simulaci  dynamických 

procesů. Hlavním uživatelským rozhraním už není příkazová řádka, ale jsou jimi grafické prvky. 
Po otevření je otevřen nový soubor – model a okno obsahující nabídku otevírání knihoven zdrojů.

Obvyklým uživatelům toto stačí k popisu, pro nás je však důležitá i zmiňovaná část mezi 
hlavními výhodami o automatické tvorbě generování kódu modelů, kde obvyklý uživatel o jejich 
implementaci nemusí přemýšlet. Jeho implementace bude podrobně rozebrána později.

V kapitole 3.01 bylo čerpáno z:[5]

3.02  Časování v Simulinku
Simulink má několik možností, jak nakládat s časem. Bohužel nepracuje s reálným časem,  

kde například deseti - vteřinová simulace trvá právě 10 vteřin, ale trvá v závislosti na náročnosti 
a do časového grafu průběhu funkce se zakreslí v pořádku. Pro uživatele je tedy zbytečné lpět na 
reálném čase, když  mnohdy některé procesy trvají  v řádech ms  a jsou stejně nepostřehnutelné. 
Zatížení  v Simulinku  je  závislé  na  délce  simulace.  Kupříkladu  jevům jako  je  FFT,  FIR  filtru 
a podobným délka simulace do deseti vteřin bohatě stačí a pak se případně jen cyklicky opakuje. 
Zapojení  dsPIC v  našem případě  pracuje  nepřetržitě  v  reálném čase.  K  odsimulování  modelu 
DTMF generátoru a dekodéru stačí čas kolem 5 vteřin. 

Funkčních  možností  v Simulinku,  jak  šetřit  výpočetním výkonem,  je  nespočetná  řada. 
Navzájem se ovlivňují a většina z nich bude níže zmíněna. 

Délka simulace

V nastavení  je  velmi  důležitá  délka simulace.  Je  třeba v úvodu zvážit,  jak dlouho má 
zkoumaný jev či proces trvat v reálném čase, a podle toho přizpůsobit délku simulace. 

Časový krok

Dalším neméně důležitým prvkem je časový krok. Tedy perioda, s jakou se mají jednotlivé 
funkční  bloky vykonávat.  Při  implementačně  nejjednodušším řešení  se  všechny bloky počítají 
s pevnou časovou konstantou, implicitně kažou 1 ms. Jinými slovy, pokud jsme časování neřešili 
ještě v konrétních blocích, vše se spočte, a to bez ohledu na jejich předešlý stav. 

Fixní  časový  krok  je  výkonnostně  náročnější  varianta  a  Simulink  sám  nabízí  řešení 
s proměnným časovým krokem. Jeho princip není snadné vysvětlit a nejdůležitějším poznatkem je, 
že ve většině případů šetří výkon v Simulinku.

Hodnota fixního časového kroku je taková hodnota, kde všechny bloky modelu mají jako 
vzorkovací čas nastaveny buď hodnotu fixního časového kroku nebo její násobek. Například model 
se dvěma bloky s rozdílnými vzorkovacími časy 0,1 a 0,015 sekundy budou mít hodnotu fixního 
časového kroku 0,005 sekundy. 

Vzorkovací čas

Překlad asi  není  nejvýmluvnější.  Jedná se  o nastavení,  kde většina bloků má  ve svém 
nastavení volbu, jak často se má blok provádět. Tedy, když například víme, že generátor generuje  
s periodou jedné ms a délka pulze je přesná polovina, je logické, že stačí jeho hodnotu v Simulinku 
počítat  s  periodou 0,5 ms.  Toto nastavení  ušetří  výkon,  pokud je  fixní  krok nastaven na nižší 
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hodnotu, protože jiný nezávislý prvek musel být vykonáván častěji.

Přechodová rychlost

Přechodová  rychlost  je  pojem vyjádřený  funkčním blokem.  Jeho  smysl  není  na  první 
pohled  logický,  ale  výpočet  na  každém bloku při  fixním časovém kroku neuchovává  hodnotu 
výsledku. Jinými slovy, blok, který požaduje ke svému výpočtu hodnotu z minulého bloku, ji načte 
jen ve chvíli, kdy ji předešlý blok vykonal, tedy ve stejném čase. Aby tomu tak nebylo a následující 
blok mohl pracovat častěji, nebo méně často než předešlý blok, je nutné mezi dva bloky vložit blok  
„Rate transition“. 

Obrázek č. 23: Přechodová rychlost

Na obrázku je příklad k zmíněnému textu. Generátor mění svůj výstup každou půl vteřinu. 
Není  nutné  jeho  hodnotu  počítat  častěji.  ADC  vstup  měří  hodnoty  s  periodou  0,1  sekundy.  
Násobení  probíhá taktéž co 0,1 sekundy a logicky je prvek rate transtition zbytečný.  Z důvodu 
implementace  Simulink  ovšem v  čase  0,2  nebude  na  výstupu  generátoru  žádná  hodnota.  Aby 
zapojení  fungovalo,  je  nutné  mezi  dva  bloky  vložit  Rate  transtition.  V  něm hodnota  zůstane 
a zapojení bude simulovatelné. 

S těmito znalostmi o nastavení časových údajů jsme schopni v Simulinku vytvořit takový 
model, jehož spotřebovaný výkon byl snížen k minimu. 

3.02  DTMF generátor 
Model generátoru obsahuje všechny použitelné prvky, které se dají odzkoušet v Simulinku. 

Jinými slovy to znamená omezení na vstupu a výstupu. Během simulace nelze do děje vstupovat, to 
znamená, že není možné naimplementovat funkční klávesnici tam, kde by uživatel zadával čísla  
a znaky. Implementace je triviální, ale bohužel neodzkoušitelná v simulaci. Vstup do generátoru je 
vyřešen přes předem vloženou sekvenci čísel. 

Implementace modelu generátoru v prostředí Simulink je v porovnání s ostatními částmi 
diplomové  práce  jednodušší.  Simulink  je  vytvořen  právě  na  simulování,  jak  už  jeho  název 
vypovídá, a tvorba DTMF signálu je intuitivní a snadno pochopitelná.

Ve  čtvrté  části  diplomové  práce  bude  rozebráno  jeho  vykonávání  v  reálném čase  při 
pohledu na dsPIC.

Rozdíly jsou však v interních datech. Například znak * ze vstupní klávesnice není uložen 
jako char, ale jako číslo 11. Nula má interní znak 10 apod. Jejich vygenerované frekvence však  
odpovídají příslušným znakům.

3.03  DTMF dekodér
Dekódování  je náročnější  proces,  přesto však při  pohledu na funkční  bloky je snadněji 

pochopitelný než generátor. Princip spočívá v načtení 105 vzorků, zjištění přítomností frekvencí, 
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složení přijatého čísla a jeho vyslání na výstup. Byl použit Goertzelův algoritmus ve své podstatě 
stejný jako v dekodéru v MATLAB. Simulink umožňuje přímo vložit MATLAB funkci a proto 
implementace algoritmu byla jednoduchou záležitostí. Upraveny byly jen statické vzorce, kde byly 
vloženy pouze jejich výsledky.  

Obrázek č. 24: Zjednodušený dekodér

Na obrázku je ukázána hlavní  část  dekodéru.  Na vstupu jsou data  na frekvenci  8 kHz 
a všechny  vstupují  do  posuvného  registru.  Dalším  prvkem  je  výše  zmíněný  blok  měnící 
přechodovou  rychlost  na  105x  nižší,  aby  detekce  frekvencí  neprobíhala  s  příchodem každého 
nového vzorku.  Výsledky jsou uloženy do posuvného registru a následně zpracovány již méně 
přehlednou funkcí. Ta má za úkol z vstupní sekvence výsledků měření zjistit přítomnou DTMF 
volbu.

3.04  Výsledky v Simulinku
Vytvořené modely v simulaci fungují a lze je vzájemně propojit s programy vytvořenými 

v prostředí  MATLAB.  Nemá  dále  význam  rozebírat  řešení  v Simulinku  bez  ohledu  na  jeho 
zkonvertované řešení do dsPIC. Jak se dále ukáže, funkční řešení v dsPIC není možné provést.

V  obou  zapojeních  nebyly  použity  nepřevoditelné  prvky  do  dsPIC.  Jinými  slovy, 
funkčních a možná efektivnějších způsobů řešení je nespočet. Jejich vytvoření by bylo použitelné  
jen pro simulaci v Simulinku.
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4  Implementace modelu na hardwarovou platformu 
    dsPIC

4.01  Převod ze Simulinku do dsPIC
MATLAB Simulink má vestavěnou možnost převodu programu na zařízení PIC/dsPIC. Je 

specifikován převod na řady PIC 24, PIC 30, PIC 32, PIC 33. Simulink pak generuje zdrojový kód 
v jazyce  C  pro  poměrně  velkou  škálu  mikropočítačů.  Kód  je  kompilován  za  běhu  a  vytváří  
spustitelný  .hex nebo  .coff soubor,  kterým  je  možno  přímo  naprogramovat  mikropočítač. 
Vygenerovaný program má stejné vlastnosti jako program v Simulinku. Tento nástroj pro rychlé 
vytváření prototypů 16-ti bitové řady PIC umožňuje:

• generovat a kompilovat kód v jazyce C z modelů v Simulinku nebo Stateflow diagramů

• programovat zařízení jednodušeji, rychleji a bez chyb

• jednodušeji updatovat software

• vytvořit komplexní výpočty a komplexní modely ve vhodném grafickém prostředí 
Simulink

• optimalizovat výpočty díky úzkému propojení Simulinku s vývojovým prostředím 
MATLAB

• měřit a monitorovat data z mikrokontroléru,  posílat je zpět do vývojového prostředí 
MATLAB a zde mohou být znovu zpracovávány a znázorňovány uživateli

• změřená data z mikropočítačů posílat zpět do Simulinku kde jsou kompatibilní a mohou 
být dále využívána

• importovat funkce napsané v jazyce C do Simulinku a pak i do mikropočítače

• otevírat C soubory k použití nebo další úpravě

Při  programování mikropočítačů je obvykle  časově náročné konfigurovat  periferie,  řešit 
problémy s reálným časem, vzorkovací frekvence, multitasking a podobně. Tato část Simulinku 
nám dává možnost se plně soustředit na hlavní části pragramu, které má mikropočítač vykonávat, 
a které  můžeme  snadno  simulovat.  Hlavní  výhodou  je,  že  není  nutné  mít  velké  znalosti 
o programování mikropočítačů. Většina konfigurací periferií a časovačů je nastavena automaticky.
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Obrázek č. 25: Deklarované vlastnosti konverze

Debugování  a  sledování  proměnných  je  skrze  UART  a  graficko-uživatelské  rozhraní. 
Pomocí rozhraní Tx-MATLAB propojeného s rozhraním UART na mikropočítači je možné posílat 
data v reálném čase z mikropočítače zpět na PC. Graficko-uživatelské rozhraní v MATLAB tyto  
data přijmá skrze sérivý port či USB na PC a zpracovává v reálném čase. Data je možné ukládat 
a následně možné použít k simulaci v Simulinku nebo v .m souboru a použít  je k testům nebo  
k vylepšení  stávajícího  modelu.  Po  dokončení  simulace  lze  opět  snadno  přeprogramovat 
mikropočítač  vylepšenou  verzí  porgramu.  Výsledky  simulací  v  Simulinku  jsou  velmi  blízko 
výsledkům reálného mikropočítače. Data změřená na periferiích mikropočítačem jsou stejná jako 
data na shodných periferiích v simulaci na PC. 

Prvky přidané v Simulinku mohou být propojeny s většinou z PIC24, dsPIC30, dsPIC33, 
a PIC32 periferií (PWM, ADC, IC, OC, SPI, I2C, CAN, UART ...) k jakýmkoli dalším prvkům 
v Simulinku.

V kapitole 4.01 bylo čerpáno z:[6]

4.02  Volba PIC
 Na výběr mikropočítače nebyly víceméně  kladeny žádné speciální  požadavky.  Vybrané 
mikropočítače  z  definovaných  řad  byly  všechny  dostatečně  výkonné,  aby  byly  schopny  jak 
generovat DTMF signál, tak ho dekódovat. 

Na  generování  signálu  by  byl  ideální  analogový  výstupní  port.  Není  to  však  nutnou 
podmínkou, neboť analogový výstup lze řešit i přes PWM modulaci. PWM modulace je teoreticky 
jen mírně softwarově náročnější. Dalšími využitými porty by byly vstupy z klávesnice o rozměrech 
4x4. To je minimální náročnost zapojení, tedy 9 portů, z toho 8 vstupních a jeden výstupní. Nejspíš  
by byly  využity  i  další  porty,  například  by  byl  vhodný ukazatel,  blikající  LED dioda,  zda  je 
stisknuto tlačítko na klávesnici.  Nároky na generátor jsou velmi malé, výkonově by při vhodně 
naprogramovaném mikročipu stačily vývojové řady PIC16fxx či nižší. Musel však být zvolen PIC 
vyšší  řady  takový,  do  kterého  umí  MATLAB  Simulink  převést  zdrojový  kód  z  modelu,  tj.  
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z výstupního souboru Simulinku.  

U dekodéru je vstupem jediný vstupní port. Nejvhodnějším řešením je analogově digitální 
převodník, který je běžnou součástí většiny mikropočítačů. Dále pak výstupní porty, jimiž by byl  
řešen  displej,  na  němž  by  byly  zobrazovány  dekódovaná  data.  Displej  by  mohl  být  řešen 
i paralelním přístupem, kde by bylo nutné použít více portů. 

Většina  požadovaných  parametrů  tedy  není  nutná  a  mohla  by  být  vyřešena  oklikou 
a konečné řešení by nebylo ovlivněno. Byl tedy brán v potaz další parametr, a tím je cena. Jelikož 
řešení  nemělo  mít  dlouhodobý  funkční  charakter  a  měla  na  něm  být  pouze  demonstrována 
funkčnost  při  prezentaci,  bylo  zvoleno  řešení,  při  kterém  byl  PIC  pouze  zapůjčen.  Většina  
mikropočítačů požadovaných řad není  v pouzdrech,  které  lze implementovat  v nepájivém poli.  
Běžně tyto řady mají i 60 pinů. Výsledkem těchto požadavků byl  dsPICdem v1.1 s mikročipem 
dsPIC30f6014A. Je to tištěný spoj s celou řadou prvků pro demonstraci ukázkového příkladu. Pro 
tento výzkum mělo ulehčující význam několik prvků. Hlavním bylo vyřešené napájení, zapájený 
oscilátor a vyvedené veškeré piny do nepájivého pole, kde k nim byl snadný přístup. Z předešlých 
požadavků byly všechny splněny, až na analogový výstup. Řešením by tedy byla PWM modulace 
digitálního výstupu.  Maximální  výkon mikročipu  je  29,5  milionů instrukcí  za  sekundu,  což  je 
poměrně vysoký výkon. Jak se však ukáže, není v tomto případě ani zdaleka dostačující. 

Obrázek č. 26: dsPICdem v1.1

Jako  programátor  byl  použit  PICKIT3.  K  propojení  nebyl  použit  kabel  s  konektorem 
RJ - 11, ale drátky, které byly přímo spojeny s piny skrze kontakty nepájivého pole. 

V  pozdějších  fázích  se  na  chvíli  jevila  vývojová  deska  jako  dokonalé  řešení,  neboť 
obsahovala  téměř  všechny potřebné prvky ke vstupu a  výstupu dekodéru i  generátoru.  Velkou 
výhodou se jevil hardwarový kodek Si3000, který umožňuje přes klasický jack přehrávat DTMF 
volbu jako zvukový výstup. Stejné zařízení umí přijímat přes obyčejný mikrofón zvukový signál, 
jež převádí na analogový elektrický, se zesílením. Nedojde tak ke spálení dsPIC skrze přijímaný 
zvuk, neboť jeho zesílení je už ošetřeno. 

Přítomen je displej  o vysokém rozlišení,  na který lze vyslat  dekódované data. Jediným 
nepřítomným prvkem je klávesnice. Tu lze však teoreticky snadno vyřešit přes vstupně výstupní 
porty. 

V kapitole 4.02 bylo čerpáno z:[11]
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4.03  Rozdíly oproti stávajícímu řešení MT 8880
Hned v úvodu kapitoly je nutné říci, že cílem práce nebylo vylepšovat stávající fuknční 

a hlavně levné řešení. Standard je určen pro přenos několika číslic a čas vytáčení trvá řádově do 
několika  sekund.  Prostor  pro  zrychlování  je  tedy  značně  omezen  minimální  délkou  pulzu 
a následnou chvílí „ticha“. Mikropočítače PIC, do kterých lze převádět ze Simulinku, jsou vyšších 
řad a jsou výkonější ve většině směrů, nutně tedy budou dražší. Nároky na paměťový prostor, díky 
vhodnému algoritmu, jsou taky relativně nízké, a paměť tak zůstane v mikropočítačích nevyužita. 
Prostor pro změnu poskytovala pouze část programu, kde v řešení MT 8880 se k detekci využívá co 
nejmenší  funkční  počet  vzorků,  který je  105,  a dále  pak ve vzorkovací  frekvenci  s  jakou jsou 
odebírány vzorky signálu. To jsou části ve kterých je možné provádět změny.

V kapitole 4.03 bylo čerpáno z:[7]

4.04  Nástroje k převodu
Nutností  je  mít  MATLAB  verze  2006-2012  buď  „a“  nebo  „b“.  Byla  použita  školní, 

MATLAB verze 2011a. Dále pak kompiler mplabc30-v3.25-comboLITE, který je jako shareware 
dostupný  na  internetu.  Po  uplynutí  zkušební  30-ti  denní  verze  je  při  kompilaci  30  vteřinová 
prodleva.  Na oficiálních stránkách Lubina Kerhuela jsou k dispozici  bloksety na programování 
dsPIC. Tyto nástroje stačí k vytvoření zdrojových kódů dsPIC. MPLAB má na svých stránkách 
uvedenu podporu programování skrze Simulink, který byl  také nutný. Jako poslední nástroj byl  
použit PICKIT 3. Ten slouží k fyzickému nahrání do dsPIC.

MATLAB vytváří soubor přímo spustitelný v MPLAB. Ten se jeví jako projekt a je po 
kompilaci ihned připraven k uploadu do zařízení. Samotný upload tedy není komplikovaný. 

4.05  Lubin Kerhuel
Lubin Kerhuel je PhD. kandidátem ve francouzkém výzkumném centru.  Jeho motivací 

k vytvoření bloksetů byla náročnost a zdlouhavost psaní kódu v C pro mikrokontroléry.  V roce 
2006  pak  začal  navrhovat  blokset,  který  sloužil  k převoditelnosti  a  spustitelnosti  programů 
ze Simulinku v mikrokontrolérech. Používá ho v projektech svých laboratorních výzkumů.

Z jeho stránek tedy vyplývá,  že celý převod ze Simulinku řeší  jediná osoba.  Má tedy 
značně  ztížené  podmínky  vyrovnat  se  kvalitou  a  rozsahem  vývojovým  týmům.  Vývojáři 
z Microchipu a MATLAB mu do jisté míry pomáhají. Výsledkem tedy je úplná podpora ze strany 
MPLAB a částečná ze strany Simulinku.

V kapitole 4.05 bylo čerpáno z:[10]

4.06  Návod k převodu
Po  nainstalování  všech  potřebných  součástí  je  prvním  krokem  vytvoření  modelu 

v Simulinku.  Jeho  nastavení  pro  převod  není  nutné.  Implicitně  jsou  zde  nastaveny  hodnoty 
proměnného časového kroku, který se však při převodu automaticky změní na fixní s hodnotou 
1 ms.  Po  správném  nainstalování  je  v  seznamu  bloků  přítomna  větev  „Embedded  Target  for 
Microchip dsPIC“.
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Obrázek č. 27: Blokset pro dsPIC

Po rozbalení větve pro dsPIC máme poměrně širokou škálu možností, co implementovat.  
Pro samotnou kompilaci  jsou 4 základní  bloky.  Z nichž jen jeden nemůže zůstat  v implicitním 
stavu. 

Obrázek č. 28: Bloky pro konverzi programu

První blok zleva je kompiler a to buď 64-bitový nebo 32-bitový. Implicitně je 32-bitový. 
64-bitový nepřináší  žádnou výhodu v tomto  zapojení.  Blok  druhý zprava  se  nenastavuje  a  při 
samotné kompilaci nemá využití. Není v něm nastavena žádná hodnota a nejspíše plní funkci při 
simulaci, kde uživatele upozorní na problém ještě před jeho převáděním do zdrojového kódu pro 
mikrokontrolér a ušetří tím čas uživateli. Dalším prvkem je „Generate Code“, který není nutný. 
Využívá se při kompilování a vytváření projektu do MPLAB. Jeho ekvivalent se nachází v nabídce 
Simulinku, v sekci generování kódu, ve kterém se nachází tlačítko pro generování. Má totožný 
význam,  je to však uživatelsky přívětivější a přístupnější.  Nejdůležitější  částí  je blok „Master“, 
v němž jsou nastaveny důležité údaje pro dsPIC. 
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Obrázek č. 29: Nastavení bloku Master – záložka 1

Nyní je nutné mít všechny prvky správně nastavené. V případě jejich špatného nastavení 
hrozí, že i správný program v Simulinku nebude spuštěn. První volbou  je „Time step referece“.  
Tato volba nám dává na výběr Timer1, ADC nebo free run.  Volíme zde, odkud bude mít časování 
dsPIC.  Vybíráme  zde  podle  datasheetu  a  zapojení  dsPIC.  Jelikož  v  použité  desce  byl  zapájen 
oscilátor, byla zvolena možnost Timer1 a tím získána přesná frekvence z něj. Druhou volbou je  
samotný PIC, ten musí být vybrán správně. Další nastavení se odvíjejí od zapojeného schématu 
a funkcí, které chceme využívat. Vztahují se k nastavení režimu sleep, možnostem při nedostatku 
přívodního napětí a jiné. Tyto volby jsou vypnuty. Důležitým nastavením je však ICD komunikační 
kanál. Ten je nutné zjistit z datasheetu.
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Obrázek č. 30: Nastavení bloku Master – záložka 2

Druhou záložkou v nastavení Masteru je nastavení reálného časování. Chybné nastavení 
jde  snadno  rozpoznat  při  cvičném  programu,  kde  bude  LED  dioda  blikat  s  námi  zvolenou 
frekvencí. Prvním krokem je zvolení Oscilačního režimu. Nastavení je nutné vyčíst z datasheetu 
a možností  je několik. Nastavení se tedy odvíjí  od připojeného oscilátoru, ten může být interní, 
externí a na libovolné fekvenci. Nesmí však překročit určitou frekvenci definovanou v datasheetu  
PIC, aby nedošlo k jeho poškození. Mód XT_PLL16 je nejvýkonější mód. Při žádném jiném se 
vyššího výkonu nedosáhne. Volba XT_PLL nám definuje venkovní oscilátor připojený na desce 
s dsPIC s  fekvencí  7,3728 MHz.  Při  módu  XT_PLL4 dosáhneme  7,3728 miliónú  instrukcí  za 
sekundu. Při volbě XT_PLL8 a XT_PLL16 14,7456 miliónú instrukcí repsektive 29,4912 miliónú 
instrukcí za sekundu. Data lze vyčíst z datasheetu. Frekvence krystalu se nemění, a my volbou 
volíme, kolik instrukcí se během jednoho cyklu provede, zda dvojnásobek, nebo čtyřnásobek. Dále 
je možné nadefinovat předdělič ostatních timerů. Funkce nemá velkého využití, pravděpodobně při 
použití některého z timerů v některých blocích dochází k přesnějším výpočtům za cenu vyššího  
výkonu. V informacích, pod uživatelem zadaných počtu instrukcí je napsáno, kolik po přepočtu na 
strojové cykly trvá jeden časový krok.  Nemůže  jím být  jakákoli  hodnota,  nýbrž násobek doby 
strojového  cyklu.  Ze  zadaných  125  μs  byla  nejbližší  hodnota  124,99  μs,  v  procentech  je  to 
nepřesnost 0,010 851 %. Tato nepřesnost je zanedbatelná, a navíc když vezmeme v potaz samotnou 
nepřesnost krystalu, nejedná se o problém. Další hodnotou je údaj PR1=3685. K této hodnotě se  
budeme v dalších částech práce neustále vracet, neboť je tato konstanta zcela zásadní. Udává nám, 
po kolika instrukcích uběhne časový krok 125 μs.
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4.07  Nastavení Simulinku
Zde nastávají první komplikace. Série errorů nás z většiny důležitých nastavení navedou do 

jediné možnosti. Jedná se o volby v časovém kroku a v módu úkolování.  Možnost proměnného 
časového kroku není možná. To tedy znamená, že je na uživateli, aby nastavil pokud možno co 
nejvyšší  časový krok.  Automatické šetření  výkonu ze Simulinku už není  přítomno.  Dále  není 
možnost  využít multi-tasking. Zůstává pouze možnost singletaskingu a automatické volby. Není 
však rozdíl ve vygenerovaných kódech mezi  těmito dvěma volbami a jedná se nejspíše v obou 
případech o single-tasking. Tuto chvíli tedy už nejsme mezi obvyklými uživateli a zajímá nás, jak 
se provádí bloky v Simulinku. Pokud budeme uvažovat o DTMF dekodéru a generátoru v základní 
podobě,  nastavíme  fixní  krok  na  0,000  125  vteřiny.  To  je  minimální  časový  krok,  rozebírán 
v předešlých kapitolách o dekódování signálu, jehož vzorkování musí být na frekvenci 8 kHz. Není 
možné provést blok častěji, než je časový krok, a  měření vzorků dekodéru a vysílání dat generátoru 
musí být prováděno 8000 krát za vteřinu. V dalších částech je tato konstanta brána jako neměnný 
fakt.  Stejně  tak  jako  z  tohoto  kroku odvozených  3685  instrukcí  v  tomto  časovém kroku.  Pro 
kontrolu  3685 instrukcí  *  8  kHz =  29  480 000 instrukcí  za  vteřinu.  Což  je  výkon dsPIC při  
nastaveném oscilačním režimu s daným  externím krystalem.  Délka simulace není použitelný údaj 
při převodu. Může být libovolný. Stejně tak volba solveru – řešitele je zbytečná. Buď nejde změnit, 
nebo ve výsledném vygenerovaném kódu není rozdíl.

4.08  Šetření výkonu
V  této  kapitole  budou  vysvětleny  poměrně  základní  a  jednoduché  principy,  jak  šetřit 

výkonem. Lze se bez nich v simulacích obejít a nemá je smysl detailně rozebírat bez souvislostí  
s mikrokontroléry. Bohužel však praktická úspora v nich je velmi složitá a často neřešitelná.

Veškeré bloky se implicitně mají provádět v čase -1, což je jiný přepis pro zděděný čas.  
Mají se tedy provádět tak často, jak často se provádí předešlý prvek. Časový krok provádění je tedy 
závislý na prvotním bloku. Lze snadno změnit čas provádění v charakterových vlastnostech většiny 
bloků.  Do  textového  pole  je  možno  napsat  jakoukoli  hodnotu.  Lze  tedy  provádět  další  prvek 
nezávisle často na předchozím. Některé bloky tuto možnost  nemají  a je tedy nutné použít  blok 
Transtition rate a tím změnit periodu provádění. Ukázka zapojení:

Obrázek č. 31: Ukázka zapojení s Rate transition 

Pulsní generátor nalevo generuje obdelníkové pulzy s určitou frekvencí jinou než je časový 
krok datového převodu a následného zápisu na digitální výstupní port.

Podobná zapojení není možné převést. V první řadě blok „Rate Transition“ pravděpodobně 
není naimplementován a jakákoli změna periody provádění kteréhokoli prvku není možná. Tato 
úspora výkonu bohužel nepřichází v úvahu. V pozdějších částech bude vysvětleno, proč by ani 
funkční  Rate transition, i  s  možnou nastavitelnou změnou periody provádění,  nevedl  k  úspoře 
výkonu.  Ovšem za  předpokladu  současného  způsobu  implementace  bloků  ve  zdrojovém kódu 
jazyka C.
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Tento princip šetření výkonu tedy nemůže být použit v moji diplomové práci, například 
v části generátoru, kde volba frekvencí se mění pouze s periodou 80 ms. Je však možný podobný 
způsob zkrze subsystém:

Obrázek č. 32: Ukázka zapojení se subsytémem 

Tento  způsob  ušetří  velké  množství  výkonu,  ovšem  množství  je  závislé  na  frekvenci 
generátoru. V mém případě v DTMF generátoru pracuje na periodě 80 ms. Tedy co 80 ms se na 
výstupu subsystému objeví výsledek a je neměnný. Jen tedy každý 640 cyklus. V další části bude  
vysvětlen princip převodu a bude vysvětleno, proč ani to nestačí. Subsystém se vykoná jen jednou 
při nástupné hraně vstupu do triggeru z generátoru.

4.09  Převod
Na  ukázce  části  kódu  je  ukázána  hlavní  logika  vykonávání  ve  zdrojovém  kódu  pro 

mikrokontroléry.  Nastavení  odpovídá  hodnotám  pro  DTMF  dekodér  a  generátor.  Nastavení 
oscilačního módu je XT_PLL16, tedy nejvyšší možný výkon.

int main(void)

{

  /* Initialize model */

  new_initialize(1);

  for (;;) {

    /* Associate rt_OneStep() with a timer that executes at the base rate of the model */

    while (!_T1IF) ;

    _T1IF = 0;

    rt_OneStep();

  }

}

Program začíná v části nt main(void), nejprve je volána funkce new_initialize(1), kde je 
nastaven timer jedna. Ten je nastaven správně.

void new_initialize(boolean_T firstTime)

{

  (void)firstTime;

  ConfigIntTimer1(T1_INT_PRIOR_0 & T1_INT_OFF);

  T1CON = 0x8000 ;                     /* T1_PS_1_1 */

  PR1 = 3685;

  ADPCFG = 0U;
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}

Po nastavení časovače je spuštěn nekonečný cyklus, v němž je periodicky volána funkce 
rt_OneStep();. Ta je volána po vykonání právě 3685 instrukcí, to odpovídá časovému úseku 125 μs. 
Tato část kódu je jádrem převodu. V něm jsou všechny klady a zápory celého převodu. Klady 
a zápory jsou závislé na daném konkrétním řešeném případě. Daná funkce je pak:

 void new_step(void)

{

  /* (no output/update code required) */

}

Je  tedy  prázdná,  v  tomto  ukázkovém  případě  nebyl  použit  žádný  funkční  blok  ze 
Simulinku, pouze bloky pro nastavení mikrokontroléru. Soubor je pojmenován new.model a proto 
v ukázce kódu se vyskytují názvy funkcí s „new“.

Závěrem  této  ukázky  bych  chtěl  podotknout  fakt,  že  jakýkoli  blok  vložený  z  větve 
knihovny Simulink nezmění  periodu volání  funkce void  new_step(void).  Ta je  volána každých 
3685 instrukcí a tuto konstatnu změní pouze změna fixního časového kroku, z něhož je konstanta 
odvozena.

To je jeden z hlavních záporů převodu. Vytváří to jen jednotvárné struktury programu, kdy 
se vždy provede vše a cyklicky se průběh opakuje.

4.10  Proměnné
Na  jednoduchém  zapojení  bude  popsána  vygenerovaná  funkce  new_step(void) se 

4 blokovými prvky. Na grafu pod zapojením na obrázku č. 34 je i časová osa, na níž je patrné, jaký 
měl signál průběh. Čas provádění je nastaven na -1, tedy na čas zděděný po předchozím prvku. Je  
ho  možné  změnit  pouze  na  hodnotu  fixního  časového  kroku.  Tyto  dvě  hodnoty  jsou  ve 
vygenerovaném výsledném kódu ekvivalentní.  V další  části  bude vysvětleno,  proč nejde vložit  
prvek transition rate, a proč nejde změnit perioda vykonávání každého prvku. Problém hledejme, 
mimo jiné, v proměnných zdrojového kódu.
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Obrázek č. 33: Zapojení s časovým průběhem signálu

void new_step(void)

{

/* DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulzní Generátor 2 sec perioda' */

/* S-Function (sdspcount2): '<Root>/Cítac' */

  new_B.Zmenadatovhotypu = ((new_DWork.Ctac_Count != 0)); /* Změna datového typu */

  LATDbits.LATD0 = new_B.Zmenadatovhotypu; /* Blikání LED*/

}

Ukázka je zmenšena o funkční funkce generátoru a čítače. Jejich implementace teď není  
důležitá, generují správný výsledek, jejich funkce bude vysvětlena později. 

Zaměřme  se  na  vygenerované  kódy  posledních  dvou  bloků,  které  představují  změnu 
datového typu a poslání výsledku na výstupní port. Opět jsou naimplementovány správně, v kódu 
není žádná chyba. Nevyřešitelný problém a zápor vygenerovaného zdrojového kódu je v periodě 
vykonávání  funkce  void new_step(void).  Z grafu jasně vyplývá,  že vstupní signál má frekvenci 
nižší než 0,5 Hz a na výstupní port tedy během více než dvou vteřin stačí zapsat hodnotu pouze 2x. 
To bychom učinili při programování funkce těchto prvků. Bohužel vygenerovaný kód takové úvahy 
nebere v potaz. V každém provedení funkce new_step(void) se mění datový typ a zapisuje se stejná 
hodnota na výstupní port, tedy 8000x za vteřinu. To je již nezanedbatelná část celkového výkonu. 
Stejně tak pracuje čítač pulzů a pulzní generátor. Kupříkladu pulzní generátor mění svůj výstup 2x 
za 0,2 vteřiny,  ale stejně vždy zjišťuje netriviální metodou, zda má ponechat stávající hodnotu,  
nebo ji změnit skrze počítadlo průchodů funkci new_step(void) s periodou 125 μs. 

Proměnné jsou totiž lokální a po ukončení funkce zanikají. Tím se kaskádovitě nutně musí 
při  každém  průchodu  nově  vytvořit  a  naplnit  všechny  proměnné.  Chceme-li  poslední  blok 
libovolného  zapojení  vypočítávat  s  určitou  frekvencí,  se  stejnou  frekvencí  se  musí  vypočítat 
i předešlý blok, blok před ním, až dojdeme ke všem blokům v zapojení.

Jak bylo zmíněno v kapitole 4.03, lze určitou část výkonu ušetřit. Standartní prvky, kde se 
volí čas vykonávání, nemohou být použity. Hlásí nepojmenovanou chybu a můžeme se domnívat,  
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že nejsou naimplementovány, ale i kdyby byly, jejich implementace by nejspíš byla obdobná jako 
u generátoru  pulzů.  Byla  by  vytvořena  proměnná,  jejíž  hodnota  by  byla  rovna:  perioda 
vykonávání/ fixní časový krok. Při jejím provádění by stejně došlo k situaci, kdy v jednom volání 
funkce   new_step(void) budou volány jak  bloky s  častějším vykonáváním,  tak s  méně  častým 
vykonáváním.  Například  blok  s  periodou  vykonávání  0,1  vteřiny  a  druhý  blok  s  periodou 
vykonávání 10 vteřin. V čase 10 vteřin budou oba bloky prováděny současně.  A v tomto průchodu 
by kromě průchodu všemi prvky byly počítány ony pomocné prvky, které nám mají šetřit výkon. 
Tudíž kritická část programu by byla zatížena ještě víc. Pan Kerhuel od jejich implementace patrně  
upustil, přinášejí víc škody, než užitku. Tento problém bude podrobně rozebrán v další kapitole.  
Neboť to, co v mikrokontroléru výkon nešetří, v Simulinku výkonem podstatně šetří.

4.11  Rozdíl mezi simulací a zapojením v reálném čase
Při simulaci v Simulinku nás, jako uživatele, zajímá celkový čas simulace. Podle něj se 

rozhodujeme, zda je proces náročný nebo není. Toto je správná a pravdivá úvaha. Simulink nemá 
za úkol řešit přerozdělování výkonu rovnoměrně v čase, řešit priority.  Uživatel nepozná, zda je  
například každá 15.  ms náročnější než předchozích 14. Možnost přerozdělovat výkon do méně  
vytížených časových kroků nemá smysl.  Uživatel rozdíl  nepozná a samotné přerozdělování  čas 
simulace  jen  prodlouží.  Simulace  probíhá  na  procesoru  zařízení,  na  němž  je  nainstalován 
MATLAB a délka simulace není jen závislá na funkcích MATLAB, ale i činnosti OS a ostatních  
programů. Časový krok pro nás hraje pouze tu roli, s jakou přesností budeme mít výstup. Výstupem 
může být graf, soubor, či něco jiného.

Při  implementaci  modelu  v  mikrokontroléru  je  přesnost  vykonávání  časového  kroku 
důležitá. Z předešlého příkladu, pokud pomocí subsystémů ušetříme výkon při vykonávání bloků 
na  14  po  sobě  jdoucích  milisekundách,  nezabráníme  přetížení  v  15.  milisekundě.  Pokud 
vykonávání bloků v 15. ms bude trvat déle než 1 ms, tak je program špatný, neboť zde dochází  
k posunu časování reálného času. Hlavní funkce new_step(void) má být timerem zavolána, ale její 
předchozí průběh nebyl  ukončen. Situace, kde se funkce  new_step(void) zpozdí, nebo nevykoná 
celá, je fatální. V DTMF generátoru a dekodéru tato situace nesmí nastat. Vysílaní i snímání dat  
musí být přesné a posun v časování má fatální následky.

Řešením příkladu s vytíženější 15. ms je nastavení multitaskingu. Tato volba je implicitně 
nastavena v Simulinku a odstraňuje tyto problémy. Bloky vykonávané v 15. ms mají dalších 14 ms 
na jejich vykonání. Správný a funkční postup není naipmlementován do převodu. Jeho realizace 
není triviální.

Dalším řešením,  přímo  podporovaným mikrokontroléry  PIC,  je  přerušení  s  prioritami.  
Použitý dsPIC, v této práci, jich má 7. Použití přerušení s volbou priorit však není při převodu 
použito vůbec a pan Kerhuel řešení této problematiky ukončil tvrzením, že neví,  jak tyto údaje 
získat z Simulinku. V Simulinku ani není volba, ve které by se dalo podobné nastavení vytvořit.  
Simulink tuto problematiku nebere v potaz.

4.12  Nemožná tvorba nezávislých smyček
 Z obrázku číslo 22, na němž je diagram generátoru znázorněn jsou patrné dvě fáze. Volba 
čísla,  která  se  opakuje  s  periodou  zadávání  čísla  uživatelem.  Tedy  jednak  proměnnou  dobou 
a i z toho důvodu pracuje s jinou periodou opakování než druhá fáze, tedy smyčka, která generuje 
vysílá data. V dekodéru jsou řešeny obdobné problémy.  V pseudokódu je popsáno volání dvou 
příkladných smyček následovně:
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funkce1()

for(**)

{*příkazy prvního cyklu*}   /*délka provádění 1 000 intrukcí např. snímání z ADC

funkce2()

end

funkce2()

for(**)

{*příkazy druhého cyklu*}   /*délka provádění 100 000 instrukcí např. FFT trans.

funkce1()

end

Pointou příkladu je zcela zřejmá věc. Pokud se provádí smyčka první, neprovádí se druhá 
a obráceně. Příkazy iterace prvního cyklu trvají 100x kratší  dobu a musí  být snímany s určitou 
periodou, která je daleko vyšší, než perioda vykonávání FFT. Naprogramovat toto řešení v C++,  
Javě či podobném jazyku není problematické.

Dosáhnout  tohoto řešení  po konverzi  modelu  není  možné.  Zní  to  absurdně,  je  to  však 
důsledkem techniky převodu. Jak již byli  zmíněno, žádné bloky vložené do Simulinku nezmění  
periodu vykonávání  hlavní funkce volanou timerem1  new_step(void).  Výsledkem pokusu udělat 
dvě nezávislé smyčky je pseudokód :

new_step(void)

{

{*příkazy jedné  iterace prvního cyklu*}    /*délka provádění 1 000 intrukcí např. snímání z ADC

{*příkazy jedné iterace druhého cyklu*}    /*délka provádění 100 000 instrukcí např. FFT trans.

}

V možnostech programátora je jen změnit  periodu funkce  new_step(void).  Jsou jen dvě 
nefunkční cesty. 

Můžeme upřednostnit snímání dat. V tomto konkrétním případě dekodér nebude funkční, 
pokud frekvence snímání bude nižší než 8 kHz. Tuto frekvenci vyžaduje Goertzleho algoritmus.  
A z  3685 instrukcí není  možné provést  obě skupiny příkazů.  Počítání s reálným časem nebude 
možné a stejně nebude dosaženo periody snímání dat 125 μs.

Druhá,  ještě horší  možnost  je,  že snížíme fixní  časový krok.  Pokud však neprovedeme 
příkazy prvního cyklu s frekvencí, s jakou se mají provádět, tak je jejich následné zpracovávání 
zcestné. Zachováme však počítání s reálným časem a nebude docházet ke zpoždění.

Určitým řešením je použití subsystému, prováděného přes trigger, nebo podmínku enable. 
Subsystém se vykonává při přivedení jedničky na trigger, nebo po celou dobu přivedení jedničky 
na podmínku enable. Případně lze použít obě části a provedení subsystému proběhne jen za splnění  
podmínek na obou blocích. Je to vylepšení první možnosti, kdy upřednostníme přesné snímání dat. 
Nebudeme tedy příkazy druhého cyklu provádět pokaždé. Simulinkový prvek Transition rate či  
nastavení času provádění u každého prvku je nefunkční, a proto jediné přiblížení se správnému  
řešení  je  přes  subsystém.  Ten  však  musí  být  spouštěn  dalším  prvkem,  například  čítačem, 
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generátorem pulzů či podobným, který ještě víc zatěžuje už tak přetížený program. Výsledný kód 
pak má následující strukturu:

new_step(void)

{

{*příkazy jedné  iterace prvního cyklu*}     /*délka provádění 1 000 intrukcí např. snímání z ADC

if {*čítač == hodnotě*}

{*příkazy jedné iterace druhého cyklu*}   /*délka provádění 100 000 instrukcí např. FFT 
   /*transformace

{*hodnota = 0*}

else {*hodnota ++*}

}

Nejlepší  řešení,  jak šetřit  výkonem,  je  nefunkční.  Z počátku program funguje  správně, 
dojde-li  však  program  do  části,  kde  je  splněna  podmínka  if,  tak  nejenže  je  ztracena  touto 
podmínkou část výkonu, ale i počítání s reálným časem. Neboť provést FFT během 4 tisíc instrukcí 
nelze.  Dojde k zahlcení  mikroprocesoru a jeho průběh je nedefinovaný.  Je tedy nutné, aby byl  
výkon rozložen do všech časových kroků rovnoměrně,  a  to  nelze  vždy udělat.  Navíc  je  počet  
instrukcí poměrně nízký.

Avšak ani tento problém by nemusel  být fatální.  V případě implementace některých ze 
7 přítomných priorit, by šel tento nedostatek vyřešit.

4.13  Chybějící implementace – priorit, multitaskingu, 
přerušení pomocí timerů

Předešlou část kódu by vyřešilo přiřazení nižší priority příkazům z druhého cyklu. Bohužel 
však ze Simulinku nelze získat priority. Nelze ani zadat některému z bloků nižší či vyšší prioritu.  
V tomhle  ohledu  není  co  převádět  do  zdrojového  kódu.  Simulink  tomuto  převodu  neposkytl 
dostatečnou podporu.

Multitasking je obdobným řešením jako u priorit. Nejednalo by se o hardwarovou variantu. 
Jádro dsPIC je jen jedno, tudíž by se jednalo o časový multitasking. 

Přerušovat  pomocí  timerů  je  zázkladem  programování  dsPIC,  PIC  a  podobných 
mikrokontrolérů.  Jejich absence v použitelném bloku je zarážející,  ale racionální.  V následující 
kapitole bude vysvětlen princip práce s reálným časem a implementace přerušení bez použití priorit  
by měla negativní následky právě pro práci s reálnám časem. 

4.14  Řešení reálného času
V následujícím příkladě  je  časový  krok  stejný,  jako  v  zapojení  s  DTMF generátorem 

a dekodérem, tedy 125 μs. Pulzní generátor generuje pulzy s frekvencí 1 Hz a při přivedení signálu 
na  výstupní  port,  je  frekvence  generování  pulzů  velice  přesná  a  snadno  ověřitelná,  například 
přivedením výstupu na LED diodu. V příkladě však není přivedena na port.
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Obrázek č. 34: Ukázka generátoru

Zde je vygenerovaný výsledný zdrojový kód těchto dvou bloků:

void new_step(void)
{
  real_T rtb_Pulzngenertorperioda1secrka;

  /* DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulzní generátor perioda 1 sec,  šírka pulzu 50%' */
  rtb_Pulzngenertorperioda1secrka = ((real_T)new_DWork.clockTickCounter <
    new_P.Pulzngenertorperioda1secrkapu_o) && (new_DWork.clockTickCounter >=
    0L) ? new_P.Pulzngenertorperioda1secrkapulz : 0.0;
  if ((real_T)new_DWork.clockTickCounter >=
      new_P.Pulzngenertorperioda1secrkapu_a - 1.0) {
    new_DWork.clockTickCounter = 0L;
  } else {
    new_DWork.clockTickCounter = new_DWork.clockTickCounter + 1L;
  }

  /* End of DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulzní generátor perioda 1 sec,  šírka pulzu 50%' */

  /* DataTypeConversion: '<Root>/Zmena datového typu' */
  new_B.DataTypeConversion = ((rtb_Pulzngenertorperioda1secrka != 0.0));
}

Proměnné použité v sekci pulzního generátoru jsou v jiném souboru taktéž vygenerovaném 
pomocí MATLAB. 

Parameters_ new new_P = {
  1.0,                                 /* Expression: 1
                                        * Referenced by: '<Root>/Pulzní generátor perioda 1 sec,  šírka pulzu  
50%'
                                        */
  8000.0,                              /* Computed Parameter: Pulzngenertorperioda1secrkapu_a
                                        * Referenced by: '<Root>/Pulzní generátor perioda 1 sec,  šírka pulzu  
50%'
                                        */
  4000.0,                              /* Computed Parameter: Pulzngenertorperioda1secrkapu_o
                                        * Referenced by: '<Root>/Pulzní generátor perioda 1 sec,  šírka pulzu  
50%'
                                        */
  0.0                                  /* Expression: 0
                                        * Referenced by: '<Root>/Pulzní generátor perioda 1 sec,  šírka pulzu  
50%'
                                        */
};
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Hodnoty parametrů jsou snadno pochopitelné. Hodnota při generování pulzu je 1, lze ji  
změnit nastavením amplitudy. Hodnota, kdy pulz není vysílán, je 0. Hodnota 8000 je konstanta, od 
které je v každém volání funkce void new_step(void) odečtena jednička pokud hodnota konstanty 
není nulová. Po 4000 iteracích hodnota proměnné klesne na hodnotu nižší, než je hodnota druhé 
konstanty,  a výstup generátoru je 0. Po 8000 cyklech uběhla jedna vteřina a proměnná se opět 
naplní hodnotou 8000 a cyklus generování pulzů se opakuje. 

Toto řešení je výkonově nesmírně náročné a při frekvenci nutné k provádění DTMF volby 
8000x  za  vteřinu  nejsou  výkonové  ztráty  zanedbatelné.  Ztráty  to  jsou  při  porovnání  s  daleko 
elegantnějším řešením, kde by pulzní generátor byl řešen pomocí timeru a přerušení. Jeho výstupní 
hodnota  by  se  měnila  pouze  2x  za  vteřinu  a  spotřebovaný  výkon  by  byl  nižší  než  1/4000 
v porovnání s předchozím řešením. Byl by ještě násobně menší, neboť obsluha přerušení a změna 
proměnné není stejně náročná jako série tří kontrol a zápisu do proměnné v každém cyklu.

4.15  Nezkonvertovatelné bloky
Přepis  kódů  bloků  pro  dsPIC  není  jednoduchá  záležitost.  V  ní  spočívá  většina  práce 

konverze. V Simulinku je cca 10 tisíc bloků a zdaleka ne všechny jsou zkompilovatelné. Nemá 
smysl zde všechny jmenovat. Funkce některých bloků je stejná a jsou jen v jiných větvích knihoven 
pro přehlednost. Konvertování jen někteých bloků není až takový problém, matematické operace 
lze mnohdy udělat  oklikou a podobně. Nelze však zkonvertovat  bloky,  díky nimž v Simulinku 
principiálně měníme průchod zapojením. Zde jsou vypsány jen ty hlavní.

Transition   rate –  již  zmíněn.  Blok  umožňuje  mít  jinou  periodu  vykonávání  dvou 
sousedních prvků.

Memory – do paměťového prvku může být uložena libovolná hodnota z operací a díky ní  
lze snadno provádět iterace některých funkcí. Teoreticky s ní zle nahradit i transition rate.

Transport delay – zpožďování přenosu dat.

Buffer – řešením by mohl být buffer, do kterého by se ukládaly hodnoty ze zpoždujících se 
částí. Po zapnutí samotného unbufferu by výstup DTMF generátoru mohl být přesný v reálném 
čase. Jeho implementace by ovšem znamenala zásah do provádění smyčky new_step(void) a pevně 
daného časového kroku – není naimplementován.

Všechny tyto prvky nám dávají naději, že s určitým sestavením bloků docílíme funkčnosti. 
Bohužel se však všechny bloky naimplementují pod sebe do funkce void new_step(void). Efektivní 
implementace  bloku  transition  rate  nevede  jako  u  generátoru,  nebo  čítače,  přes  pomocnou 
proměnnou počítající průchody hlavní smyčkou.

V příkladech na stránkách pana Kerhuela jsou použity bloky Transition rate. V novější 
verzi  však  nejsou  zkompilovatelné  a  jejich  oddálení  některých  průchodů  v  zapojení  nevyřeší  
problém kritických smyček,  kde  se  provádí  všechny bloky.  Jinými  slovy opět  platí,  že  pokud 
mohou být vykonány všechny bloky v jedné smyčce, zapojení může být funkční. Příklady s blokem 
transition  rate  byly,  co  se  týče  počtu  bloků a  jejich  náročnosti,  daleko jednodušší  než  DTMF 
generátor  nebo  dekodér.  Ve  cvičných  příkladech  tedy  nenarazíme  na  skutečné  řešení  šetření  
výkonu.
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Nenaimplementované prvky zabírají při programování obrovské množštví času. Vymyslet  
funkční prvek, který by mohl částečně vyřešit problémy, je náročné. Bloků v Simulinku je kolem 
10 tisíc a otestovat ho v Simulinku, zda opravdu řeší daný problém, je velmi zdlouhavé. Fakt, že je 
blok nakonec nezkompilovatelný do zdrojového kódu C, má za následek, že mnohdy několikadenní 
snaha nepřinese žádný výsledek. 

4.16  dsPIC blokset
Vyjímku zaběhnuté smyčky s funkcí  void new_step(void) tvoří skupina bloků vytvořená 

přímo pro dsPIC. Tyto bloky mají vyřešeny problémy s prioritami a přerušeními, které je těmto  
blokům přiřazeno.  Jsou tedy plně funkční,  což je nesporné plus při  programování  dsPIC zkrze  
Simulink. Smyčka s funkcí  void new_step(void) je však nadále prováděna a v ní všechny ostatní 
bloky.

Nevýhodou však je, že mnohé z nich nejsou funkční. Buď jsou nezkompilovatelné, nebo 
jsou určeny pro konkrétní dsPIC, který disponuje danou specifickou periferií. Příkladem může být 
motor control PWM. Je to tedy periferie, která pomocí PWM reguluje výkon motoru připojeného 
na její periferii. Tento blok je určen pro dsPIC řad 33. 

Mezi nástroji jsou bloky pro komunikace skrze CAN, BUS, SPI, Sériový port – UART 
a podobné. Mezi mnou využité bloky se řadí digitální vstup/výstup a analogový vstup. 

Chceme-li  mít  tedy  funkční  například  PWM,  musí  se  zkrze  Simulink  naprogramovat. 
Bohužel  však  narazíme  na  problém s  fixním časovým krokem a  se  spojením ostatních  bloků 
vykonávajících  funkci  generátoru  je  jeho  řešení  nereálné.  Sestavit   PWM  modul  samotný 
v Simulinku lze udělat jednoduše. 

Obrázek č. 35: Bloky pro konfiguraci periferií

4.17  Generátor
Možnost vytvořit správnou programovou strukturu, určit priority a oddělit jednotlivé fáze 

od sebe není  možné.  S  těmito  nedostatky jsem vytvořil  nefunkční  generátor,  který bez vstupu 
a výstupu je schopen generovat výstupní DTMF signál v podobě datového typu double do interní  
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datové  proměnné.  Nejbližší  řešení  funkčního  generátoru  je  pak  řešení  poměrně  jednoduché 
a neukazující možnosti Simulinku. Navíc řešení v dsPIC je tedy neověřitelné. Jediným indikátorem 
jeho reálného časování je případné vložení části  k blokům v Simulinku, která by měla za úkol  
periodicky  měnit  výstupní  port  přivedený  například  na  LED  diodu.  Tímto  jednoduchým 
indikátorem bylo měřeno, zda je mikrokontrolér zahlcen a provádí/neprovádí hlavní část programu.

Část přiřazení frekvencí se provádí každých 80 ms. V této části dochází ke zpoždění, neboť 
přiřazení frekvencí automaticky spustí generování sinusového signálu a to během 3685 instrukcí 
nelze  stihnout.  Samotné  generování  přes  nejúspornější  dva generátory sinusového signálu není 
nejnáročnější částí  cyklu. Zabírá výkon v rozmezí  ¼ - ½ celkového výkonu. 40 ms generování 
signálu tedy probíhá relativně v pořádku.

 Záporem je  nemožnost  vytvoření  lookup tabulky,  kde by data  byly jenom čtena a  ne 
vytvářeny trigonometrickou funkcí. K tomu je však nutné změnit vzorkovací periodu sinusové vlny 
a ta nutně změní fixní časový krok, který musí být roven vzorkovací periodě generování hodnoty 
sinusových vln. Jedna smyčka by se poté musela provádět například každých 21 instrukcí.

Dalším záporem je vlastnost generátoru sinusových vln v Simulinku, která po skončení 
generování ponechá na svém výstupu poslední hodnotu. Nikoli nulu. To je snadno ošetřitelné avšak 
za cenu několika bloků navíc, které se během oněch 3685 instrukcí musí vykonat.

4.18  Dekodér
 Možnost vytvořit správnou programovou strukturu, určit priority a oddělit jednotlivé fáze 

od sebe není možné. S těmito nedostatky jsem vytvořil  nefunkční dekodér, který je správnému 
řešení vzdálenější než generátor.

Opět je na provedení hlavní smyčky jen 3685 instrukcí, během kterých se dají snímat data 
a ukládat  do paměti.  Problém je pak v jejich dalším zpracování.  Goertzlův algoritmus lze řešit  
dvěmi způsoby.

Způsob první je, že se provede až po načtení všech 105 znaků. Toto řešení je nárazovější  
a tedy nevhodné.

Druhou možností  je  provádět  výpočty ihned po načtení  jednoho znaku.  Prakticky však 
dochází  k  náročnému  zobecněnému  přeukládání  šesti  proměnných  a  inicializaci  funkce  navíc,  
v každém z cyklů. Vyhodnocení přítomných frekvencí a kontrola, zda splňují minimální zesílení, se 
stejně vykoná v kritickém 105. cyklu a opět vede ke zpoždění. Toto řešení je také nefunkční.

Vyhodnotit však celé číslo z jednotlivých měření už nelze vykonávat průběžně a musí být  
vypočteno najednou. V obou případech tedy dojde opět k zahlcení mikrokontroléru.

Není tedy prakticky možné snímat data spolu s vyhodnocováním DTMF volby.

4.19  Vstupy/výstupy generátoru a dekodéru
Tato  problematika  je  řešena  pouze  v  teoretické  rovině.  Není  možné  zoptimalizovat 

generátor a dekodér tak, aby po celou dobu vykonávání nedošlo k zahlcení mikrokontroléru. Tedy 
aby nedošlo  ke  posunu  v  časování.  A  mělo  tedy  smysl  víc  zatížit  mikrokontrolér  a  pracovat 
s reálnými daty.
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Si3000

Na desce se zapojením dsPIC je zabudovaný kodek k vysílání a přijmání zvuku. Převede 
vstupní zvukový signál a zesílí ho na požadovanou úroveň. V druhém módu dokáže z přijímaných 
dat vytvořit zvukový signál.

Toto řešení však nepřichází v úvahu při zvážení všech nedostatků převodu. 

Pomocí analogového převodníku je možné snímat a převádět přivedené vstupní napětí, ale 
už není možné vysílat  synchronizační pulzy na kodek Si3000. Fixní časový krok by musel  být 
snížen na ½. Synchronizační frekvence podle datasheetu musí být stejná, jako je frekvence snímání  
dat,  tedy  8  kHz.  Na  začátku  časového  kroku  tedy  bude  hodnota  synchronizačního  signálu 
v hodnotě 1 a v polovině se změní na 0. To vyžaduje zmíněnou změnu časového kroku. Dekodér je 
i bez snížení časového kroku za okrajem svých výpočetních sil.

U vysílání dat generátorem je problém jiný. Není vysílána synchronizační frekvence. Jsou 
však data vysílány sériově a časový krok by tak musel být, při délce 16 bitů minimálně 32x nižší. 
Tím by zbývalo na provedení celé funkce new_step(void) 115 instrukcí. 

PWM

Vysílání dat přes PWM je ještě výkonnostně náročnější, než přes sériový kanál.

Tyto důvody a fakt, že není možné sestavit model dekodéru a generátoru ani bez vstupů 
a výstupů, aby se nezpožďoval, mají za následek, že poslední bod diplomové práce nemůže být  
splněn.

Zůstává jen úvaha, zda má smysl řešit vstup do generátoru a výstup z dekodéru, který není  
prakticky ověřitelný. Jejich vytvoření v modelu a ozkoušení simulace je jen teoretické.

V kapitole 4.19 bylo čerpáno z:[11]

4.20  Možnosti převodu modelu
Z předešlých kapitol je patrné, že možnosti jsou značně omezené. Jinak naprogramovaný 

DTMF generátor může být funkční na mikrokontrolérech PIC s  ¼ výkoností a ani tak vysoký 
výkon v mém dsPIC nezvládá zpracovávat  vygenerovaný zdrojový kód.  U dekodéru je situace 
obdobná. Bohužel by však ani několikanásobné zrychlení použitého mikroprocesoru nevedlo k jeho 
plné funkčnosti.

Převod  má  určité  uplatnění.  Zjednodušeně  platí,  že  jestli  v  jednom časovém kroku  je 
mikrokontrolér  schopen  vykonat  všechny  bloky  zapojení,  může  být  mikrokontrolér  funkční. 
Naimplementované bloky vykonávají funkce správně.

Časový  krok  se  ukázal  jako  zcela  zásadní  veličina.  Všechny  ukázkové  příklady  byly,  
z hlediska  náročnosti  bloků,  poměrně  jednoduché  a  jejich  časový  krok  nebyl  nižší  než  1  ms.  
Poskytoval  tedy 8x víc výkonu v jednom časovém kroku.  Vyjímku tvořil  jediný příklad,  který  
pracoval na délce časového kroku 50 μs. Mikrokontrolér však disponoval výkonem 90 MIPS a na 
jednu iteraci měl tak ještě více instrukcí. Navíc prováděl triviální úkon. 

4.21  Zápory vs. klady převodu
Klady:

• Mezi jednoznačné klady patří rychlost, s jakou je možno modifikovat klíčové části 
programu.
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• Simulace modelu v Simulinku usnadňuje testování.

Zápory:

• Absence manuálů.

• Rozsah zapojení je závislý na délce fixního časového kroku, který nemůže být vyšší, než 
perioda nejčastěji prováděného prvku.

• Chybějící klíčové prvky pro programování mikrokontrolérů – přerušení, priority.

• Nenaimplementovaná velká část bloků Simulinku.

• Blokset určený pro dsPIC je převážně bez návodu a pro konfiguraci je nutné detailní 
nastudování datasheetu. Volby však v Simulinku jsou zaobaleny do pojmů a nastavení 
nedohledatelných ani v datasheetu dsPIC.

• Programové struktury jako dvě nezávislé smyčky nejsou možné.

•  Periody provádění hlavní smyčky je pevně nastavena při inicializaci a nelze ji měnit.

4.22  Úprava (smazání) zdrojového kódu C
Upravit  zdrojový  kód je  možné.  Je  to  jediný  způsob,  jak  zprovoznit  DTMF generátor 

a dekodér. 

Využitelná část  kódu je však nulová.  Hlavní  smyčku  nemá smysl  stále volat.  Je  nutné  
vytvořit komplexní program, ve kterém se vykonávají jen prvky, které se mají vykonávat, nikoli  
všechny. Složitější části, jejichž výsledek není okamžitě nutný, musí běžet na pozadí prioritnějších 
úkolů. Bohužel ani hlavní část kódu, tedy převedené bloky, nejsou využitelné. Jejich vykonávání je 
poměrně  neefektivní.  Úprava  zdrojového kódy by tedy začala  jeho  úplným smazáním.  Zadání 
diplomové práce však bylo implementovat model Simulinku do mikročipu PIC.
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5 Závěr
V první fázi diplomové práce byl  teoreticky zpracován DTMF generátor a dekodér. Ve 

druhé fázi byly  obě části implementovány ve vývojovém prostředí MATLAB s obslužným GUI. 
Ve třetí části byl dekodér a generátor implementován v grafickém prostředí Simulinku a otestována 
jejich funkčnost  Při jeho implementaci byl kladen důraz na dodržení standardu, a proto je v GUI  
generátoru  možnost  deformovat  výstupní  signál  a  testovat,  zda  je  dekodér  schopný dekódovat 
signál.

Hlavní  část  diplomové  práce  nemohla  být  splněna,  neboť způsob konverze modelu  do 
zdrojového kódu pro dsPIC vytváří neoptimalizovaný zdrojový kód. Při převodu byly vytvořeny 
příliš vysoké a neoptimalizované výpočetní požadavky na dsPIC, který následkem zahlcení přestal 
správně fungovat. V konverzi nejsou zahrnuty prvky jako přerušení, nebo priority.

Mým  přínosem  bylo  zpracování  konverze  modelu  ze  Simulinku  do  zdrojového  kódu 
jazyka C pro dsPIC. Ke konverzi chybí návody a princip lze vyčíst pouze ze zdrojových kódů C.  
Lze konvertovat určité typy méně rozsáhlých modelů pracujících na nižším časovém kroku. Jejich 
stěžejní  části  lze  snadno  a  rychle  upravovat,  avšak  za  cenu  nízké  optimalizace  výsledného 
programu. 

Jediným  možným  vývojem  projektu  je  doimplementování  chybějících  částí,  přidání 
možností nastavení i do samotného Simulinku a zvýšení efektivity u naimplementovaných prvků. 
Bez těchto vylepšení není možné vytvářet rozsáhlejší a komplexnější modely.
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Příloha
Zdrojové kódy programu z prostředí MATLAB jsou uloženy v souborech generovani.m a 

dekodovani.m.  Grafické  části  GUI  jsou  uloženy v  souborech  dekodovani.fig  a  generovani.fig. 
Model generátoru a dekodéru je uložen v souboru gen_a_dek.mdl. Modely generátoru a dekodéru 
jsou  v  samostatných  složkách  spolu  s  vygenerovanými  zdrojovými  kódy  spolu  se  souborem 
projektu otevíratelným v MPLAB. V poslední složce je vytvořen funkční ukázkový model, který 
má ukázat možnosti konverze.

53



Seznam příloh

       I.    dekodovani.m

       II.   dekodovani.fig

       III.  generovani.m

       IV.  generovani.fig

       V.   gen_a_dek.mdl

       VI.  dekoder

       VII. generator

       VIII. priklad

       IX.   diplomova prace.pdf

54


	Abstrakt a klíčová slova
	Seznam použitých zkratek a symbolů
		Úvod
		1 Standard DTMF
		1.01  Obecný popis DTMF volby
		1.02  Algoritmus generátoru DTMF signálu
		1.03  Dekodér DTMF signálu
		1.04  Algoritmus dekodéru DTMF signálu
		2 GUI v MATLAB
		2.01  Tvorba GUI
		2.02 Generátor DTMF signálu
		2.03 Grafické rozhraní generátoru
		2.04 Implementace dekodéru
		2.05 Grafické rozhraní dekodéru
		3  DTMF generátor a dekodér v Simulinku
		3.01  Simulink
		3.02  Časování v Simulinku
		3.02  DTMF generátor 
		3.03  DTMF dekodér
		3.04  Výsledky v Simulinku
		4  Implementace modelu na hardwarovou platformu 		    dsPIC
		4.01  Převod ze Simulinku do dsPIC
		4.02  Volba PIC
		4.03  Rozdíly oproti stávajícímu řešení MT 8880
		4.04  Nástroje k převodu
		4.05  Lubin Kerhuel
		4.06  Návod k převodu
		4.07  Nastavení Simulinku
		4.08  Šetření výkonu
		4.09  Převod	
		4.10  Proměnné
		4.11  Rozdíl mezi simulací a zapojením v reálném čase
		4.12  Nemožná tvorba nezávislých smyček
		4.13  Chybějící implementace – priorit, multitaskingu, 				přerušení pomocí timerů
		4.14  Řešení reálného času
		4.15  Nezkonvertovatelné bloky
		4.16  dsPIC blokset
		4.17  Generátor
		4.18  Dekodér
		4.19  Vstupy/výstupy generátoru a dekodéru
		4.20  Možnosti převodu modelu
		4.21  Zápory vs. klady převodu
		4.22  Úprava (smazání) zdrojového kódu C
		5 Závěr
		Seznam literatury
		Seznam tabulek
		Seznam obrázků

