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Generování přerušovaného tónu 

Generování přerušovaného tónu nebo také tónu s určitou délkou je opět založeno na 

principu střídavého vysílání logické 0 a 1 na port mikrořadiče, délka generovaného tónu je 

však dána konečným počtem generovaných period resp. půlperiod signálu (obr. 1). 
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Obr. 1: Princip generování přerušovaného tónu 

 

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. 

 

Podle požadované délky tónu je třeba vypočítat počet generovaných půlperiod: 

 

Při tomto výpočtu je třeba upozornit na nutnost dosazovat oba časy (délku tónu i půlperiodu) ve 

stejných jednotkách. 

Pro délku mezery mezi tóny použijeme běžné zpoždění. 
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Příklad 1:  

Na reproduktoru na portu P1 generujte přerušovaný tón kmitočtu 1000 Hz délky 0,1 s, 

prodleva mezi tóny bude 0,5 s. Časové zpoždění realizujte podprogramem s instrukcí DJNZ. 

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

 

 

Pro dobu půlperiody 500 µs vytvoříme zpoždění TON 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. 

 

Dále vypočítáme počet generovaných půlperiod pro tón délky 0,1s = 100 ms = 100 000 µs:  

 

Zbývá vyřešit zpoždění MEZERA s instrukcí DJNZ pro mezeru délky 0,5 s mezi tóny: 

požadovaný čas 0,5 s převedeme na µs. 

 0,5 s = 500 ms = 500 000 µs 

 

a vypočítáme počet cyklů 

 

počet cyklů 250 000 musíme rozložit na součin tří čísel o velikosti do 255, např.: 

 10 x 100 x 250 
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Můžeme tedy napsat program s podprogramy MEZERA, který zajišťuje zpoždění 0,5s a TON, 

který realizuje zpoždění délky půlperiody tónu 500 µs: 

 

 ORG 0 

START:  MOV  R7, #200 ; počet půlperiod 

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

 ACALL TON ; volá podprogramu TON 

 DJNZ  R7, ZPET ; skok na ZPET pokud R7 > 0 

 ACALL MEZERA ; volá podprogramu MEZERA 

 SJMP START ; skok na návěští START 

 

TON: MOV  R0, #250 ;  podprogram zpoždění délky 500 µs 

ZNOVU: DJNZ R0, ZNOVU ; (půlperioda tónu) 

 RET  ; návrat z podprogramu 

 

MEZERA: MOV  R1, #10 ; podprogram zpoždění délky 0,5 s 

SKOK_1: MOV  R2, #100 ; (mezera mezi tóny) 

SKOK_2: MOV  R3, #250 ;  

SKOK_3: DJNZ  R3, SKOK_3 ;  

 DJNZ  R2, SKOK_2 ;  

 DJNZ  R1, SKOK_1  

 RET  ; návrat z podprogramu 

 END 
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ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 1: 

Na reproduktoru na portu P1 generujte trvalý tón s kmitočtem 1250 Hz, délkou tónu 0,3 s a 

mezerou mezi tóny 1 s. 

Časové zpoždění realizujte podprogramem s instrukcí DJNZ. 

 

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – varianta 2: 

Na reproduktoru na portu P1 generujte trvalý tón s kmitočtem 250 Hz, délkou tónu 0,2 s a 

mezerou mezi tóny 0,2 s. 

Časové zpoždění realizujte podprogramem s instrukcí DJNZ. 
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