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Generování trvalého tónu 

Pomocí mikrořadiče můžeme generovat signály s obdélníkovým průběhem jednoduše 

střídavým vysíláním logické 0 a 1 na port mikrořadiče (obr.1). Pro generování tónů složí 

modul s reproduktorem, jehož schéma zapojení je na obr. 2. Na nultý bit portu je přes 

rezistor připojena báze spínacího tranzistoru, v jehož kolektorovém obvodu je reproduktor 

s rezistorem omezujícím proud reproduktorem. Pokud na 0. bit vyšleme 0, tedy napětí blízké 

0V, bude tranzistor uzavřený a reproduktorem nebude procházet proud. Po nastavení 0. bitu 

na 1 (tedy napětí 5V) bude tranzistor otevřený, reproduktorem bude procházet proud a jeho 

membrána se vychýlí z klidové polohy. Rychlostí změny vysílaných hodnot 0 a 1 je určena 

rychlost kmitání reproduktoru a tedy i kmitočet generovaného tónu. 
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Obr. 1: Průběh obdélníkového signálu Obr. 2: Schéma zapojení modulu reproduktoru 

 

Pro požadovaný kmitočet generovaného tónu f vypočítáme dobu periody T a také dobu 

půlperiody T/2, protože ke změně hodnoty na portu bude docházet v polovině periody. 

 

Pro vypočtenou dobu půlperiody T/2 zbývá realizovat zpoždění a můžeme sestavit program. 

Střídavé vysílání 0 a 1 na 0. bit portu je možné realizovat instrukcemi MOV, např.: 

 MOV P1, #1 a MOV P1, #0  

nebo nastavením a nulováním bitu P1.0 

 SETB P1.0 a CLR P1.0 

kratší a efektivnější řešení je využít instrukci negace CPL P1.0, kterou stačí použít pouze 

jednou, protože negací budeme měnit hodnotu cyklicky mezi 0 a1. 
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Příklad 1:  

Na reproduktoru na portu P1 generujte trvalý tón kmitočtu 500 Hz. 

Jako první vypočítáme dobu periody T a také dobu půlperiody T/2: 

 

 

Pro zjednodušení použijeme v prvním příkladu již vytvořené podprogramy v souboru 

DELAY.INC, který je součástí vývojového prostředí. K dispozici je přímo podprogram s časem 

zpoždění 1ms (DEL1MS). Můžeme tedy napsat program: 

 

 ORG 0 

START:  CPL P1.0  ; negace 0. bitu P1 

 ACALL DEL1MS ; volá zpoždění 1ms 

 SJMP START ; skok na návěští START 

 INCLUDE (DELAY.INC) ; vložení souboru se zpožděním 

 END 

Příklad 2:  

Na reproduktoru na portu P1 generujte trvalý tón kmitočtu 1000 Hz. 

Opět vypočítáme dobu periody T a také dobu půlperiody T/2: 

 

 

Pro dobu půlperiody 500 µs vytvoříme zpoždění, tentokrát s instrukcí DJNZ. Požadovaný čas 

500 µs vydělíme dobou trvání jedné instrukce DJNZ, což je 2 µs a získáme počet cyklů, 

kolikrát musíme instrukci DJNZ zopakovat pro dosažení uvedeného času. 
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Můžeme tedy napsat program (varianta bez podprogramu): 

 ORG 0 

START:  CPL P1.0  ; negace 0. bitu P1 

  MOV R1, #250 ; uložení čísla 250 do R1 

ZNOVU: DJNZ R1, ZNOVU ; opakování 250x -> zpoždění 500 µs 

 SJMP START ; skok na návěští START 

 END 

 

Nebo přehlednější varianta s podprogramem: 

 ORG 0 

START:  CPL P1.0  ; negace 0. bitu P1 

 ACALL ZPOZDENI ; volá podprogramu ZPOZDENI 

 SJMP START ; skok na návěští START 

 

ZPOZDENI: MOV R1, #250 ; uložení čísla 250 do R1 

ZNOVU: DJNZ R1, ZNOVU ; opakování 250x -> zpoždění 500 µs 

 RET  ; návrat z podprogramu 

 END 

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 1: 

Na reproduktoru na portu P1 generujte trvalý tón kmitočtu 1250 Hz. 

Časové zpoždění realizujte podprogramem s instrukcí DJNZ. 

 

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 2: 

Na reproduktoru na portu P1 generujte trvalý tón kmitočtu 400 Hz. 

Časové zpoždění realizujte podprogramem s instrukcí DJNZ. 
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