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Άδειες Χρήσης 

 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας 

χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

 

 

 

Χρηματοδότηση 

 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 

αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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1. Σκοποί ενότητας 
 

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τις τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας DTMF 

(Dual Tone Multi Frequency). Οι συσκευές αυτές προκειμένου να καλέσουν έναν 

αριθμό συνδρομητή, συνθέτουν εσωτερικά ένα ζεύγος ηχητικών τόνων (δύο ημίτονα) 

για κάθε καλούμενο αριθμητικό ψηφίο. Το πάτημα ενός πλήκτρου της συσκευής 

ελέγχει μία εσωτερική «γεννήτρια» του μοναδικού ζεύγους ημιτόνων που αντιστοιχεί 

στο αριθμητικό ψηφίο του πλήκτρου.   

 

2. Περιεχόμενα ενότητας 
 

Στην ενότητα αυτή, μέσω ενός πειράματος θα γίνει: 

 Κατανόηση της λειτουργίας των τηλεφωνικών συσκευών τεχνολογίας DTMF, 

• Παραγωγή συγκεκριμένου ζεύγους ημιτόνων χρησιμοποιώντας γεννήτριες 

ημιτονικού κύματος, 

• Παραγωγή όλης της ακολουθίας τόνων ενός τηλεφωνικού αριθμού, 

• Παραγωγή των τόνων DTMF χρησιμοποιώντας  τον επεξεργαστή 

TMS320C5505 USB Stick της Texas Instruments και ακρόαση των 

αποτελεσμάτων στα ακουστικά/ηχεία του υπολογιστή. 

 

3. Βασικά Στοιχεία για τις Τηλεφωνικές Συσκευές DTMF 
 

Μία τηλεφωνική συσκευή τεχνολογίας DTMF στηρίζεται στην αντιστοίχιση κάθε 

πλήκτρου της συσκευής με ένα ζεύγος συχνοτήτων, το οποίο λειτουργεί ως 

«συντεταγμένες» του πλήκτρου πάνω στο πληκτρολόγιο των 4 x 3 = 12 πλήκτρων. 

Έτσι, όλα τα πλήκτρα στην ίδια γραμμή έχουν κοινή την 1η  συχνότητα ζεύγους, ενώ 

όλα τα πλήκτρα στην ίδια στήλη έχουν κοινή τη 2η  συχνότητα ζεύγους, όπως δείχνει 

η επόμενη εικόνα: 
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Στην επόμενη εικόνα φαίνονται: 

(α) τα εννέα πλήκτρα του πληκτρολογίου (αριστερή στήλη), 

(β) οι συχνότητες «κατακόρυφης» συντεταγμένης (μεσαία στήλη),  

(γ) οι συχνότητες «οριζόντιας» συντεταγμένης (δεξιά στήλη). 

 

 

Keypad button Α (“vertical” frequency) Β (“horizontal” frequency) 

1 697 Hz 1209 Hz 

2 697 Hz 1336 Hz 

3 697 Hz 1477 Hz 

4 770 Hz 1209 Hz 

5 770 Hz 1336 Hz 

6 770 Hz 1477 Hz 

7 852 Hz 1209 Hz 

8 852 Hz 1336 Hz 

9 852 Hz 1477 Hz 

* 941 Hz 1209 Hz 

0 941 Hz 1336 Hz 

# 941 Hz 1477 Hz 
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Παραδείγματος χάριν, όταν πατηθεί το πλήκτρο «1»  πρέπει η συσκευή να παράγει 

το (μοναδικό στο σύστημα αυτό) ζεύγος συχνοτήτων [Α(1), Β(1)] = [ 697 Hz, 1209 

Hz], να συνθέσει την υπέρθεση (άθροισμα) των δύο αυτών σημάτων και να τη 

μεταδώσει στο δέκτη. Παρατηρούμε στον πίνακα ότι το σύστημα DTMF χρησιμοποιεί 

4 + 3 = 7 διαφορετικές συχνότητες. Οι τιμές αυτών των συχνοτήτων έχουν επιλεγεί με 

βάση πολλές διαφορετικές προδιαγραφές: 

3.1 Ιδιότητες των τόνων που αποτελούν το σύστημα DTMF 
 

• Τα ζεύγη των συχνοτήτων καθορίζονται από ένα συγκεκριμένο μοτίβο. 

• Οι συχνότητες έχουν επιλεγεί έτσι ώστε οι αρμονικές τους καθώς και οι 

συχνότητες που παράγονται από ενδοδιαμόρφωση δεν κάνουν το σήμα 

αναξιόπιστο. 

• Οι συχνότητες επιλέχτηκαν αρχικά ώστε κάθε επόμενη συχνότητα να έχει με την 

προηγούμενη μια αναλογία 21:19, η οποία είναι ελαφρώς μικρότερη από έναν 

ολόκληρο (μουσικό) τόνο. 

 

3.2 Επιλογή συχνοτήτων 
 

• Καμία συχνότητα δεν είναι αρμονική (ακέραιο πολλαπλάσιο) κάποιας άλλης. 

• Το άθροισμα οποιωνδήποτε δύο συχνοτήτων δεν είναι ίσο με το άθροισμα 

οποιωνδήποτε δύο άλλων συχνοτήτων. 

• Η διαφορά μεταξύ οποιωνδήποτε δύο συχνοτήτων δεν είναι ίση με τη διαφορά 

μεταξύ οποιωνδήποτε δύο άλλων συχνοτήτων. 

• Οι τόνοι δεν πρέπει να είναι μουσικές συχνότητες όπως π.χ. τα 880Hz, 1046Hz, 

κλπ. 

• Η διαφορά μεταξύ δύο τόνων δεν πρέπει να είναι ένα μουσικό διάστημα π.χ. 

τρίτο, πέμπτο. 

 

 

3.3 Ανοχές στην τιμή της παραγόμενης συχνότητας 
 

• Οι τιμές των παραγόμενων συχνοτήτων στην πράξη δεν μπορούν να διαφέρουν 

περισσότερο από ±1.8% της ονομαστικής τους τιμής. 

• Συχνότητες εκτός αυτού του περιθωρίου ανοχής αγνοούνται από το δέκτη. 

 

3.4 Στρέβλωση (Twist) 
 

• Ιδανικά το πλάτος (άρα και η ένταση) των δύο τόνων ενός ζεύγους (δηλαδή του 

χαμηλού και του υψηλού τόνου) πρέπει να είναι ίσα. 

• Όταν έχουμε διαβίβαση ακολουθίας τόνων πάνω από τηλεφωνική γραμμή,  τα 

πλάτη των ημιτόνων ενδέχεται να διαφέρουν. 



7 

• Η διαφορά στο πλάτος μεταξύ της ψηλής και της χαμηλής συχνότητας μέσα σε 

ένα ζεύγος μπορεί να είναι έως και 3 dB. Αυτό το πρόβλημα αναφέρεται ως 

«στρέβλωση» (twist). 

• Διαφορά πλατών μεγαλύτερη από 6dB σημαίνει ότι δεν πρόκειται για ζεύγος 

τόνων DTMF. 

 

3.5 Διάρκεια τόνου 
 

• Κάθε τόνος DTMF πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 70 ms. 

• Μερικές χώρες χρησιμοποιούν τόνους διάρκειας  45 ms. 

• Προκειμένου να «πιάσουμε» (ο δέκτης να καταγράψει) με αξιοπιστία μια «ριπή» 

τόνων DTMF, δηλαδή μετάδοση της ακολουθίας ημιτόνων που αντιστοιχεί στα 

ψηφία ενός τηλεφωνικού αριθμού κλήσης, απαιτούνται 2-3 πλαίσια ανίχνευσης 

(detection frames).  

• Συνήθως  το πλαίσιο ανίχνευσης (detection frame) είναι διάρκειας 22.5ms.  

• Έτσι προκύπτει και η ελάχιστη χρονική διάρκεια παραγωγής του κάθε τόνου. 

 

3.6 Παραγωγή ημιτονικών κυμάτων 
 

1. Για την παραγωγή ημιτονικών κυμάτων, το κυρίως πρόγραμμα σε κώδικα C 

(main.c) καλεί την έτοιμη συνάρτηση  sine() από τη βιβλιοθήκη ρουτινών 

DSPLIB της Texas Instruments. 

2. Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 8.000Hz – πρόκειται για συχνότητα 

δειγματοληψίας κατάλληλη για τη δειγματοληψία φωνής (π.χ. PCM). Αυτό 

σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβληθεί ο συντελεστής κανονικοποίησης της 

συχνότητας με όρισμα την οποία θα κληθεί η sine( ) εντός της sinewaves.c.  

 

3.7 Αλλαγή στο Sinewaves.c 
 

• Η αρχική συνάρτηση sinewaves.c  χρησιμοποιούσε συχνότητα δειγματοληψίας 

f-sampling = 48.000 Hz. 

• Για τη νέα f-sampling =  8000 Hz, ο νέος συντελεστής κλιμάκωσης για την 

κανονικοποίηση των τιμών των συχνοτήτων θα είναι 2*32.767/8.000 = 8,192 

• Προκειμένου να γραφτεί το 8,192 με βάση πολλαπλασιασμούς ή διαιρέσεις με 

αριθμούς που είναι δυνάμεις του 2, διαπιστώνουμε ότι 8,192 = 0,51198 x 16 = 

0,51198 x 24 

• Κανονικοποιώντας ώστε ο μέγιστος θετικός ακέραιος 32.767 να αντιστοιχεί στο 

+1, βρίσκουμε ότι ο 0,51198 αντιστοιχεί στο 16.776. 

• Άρα το όρισμα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την κλήση της 

συνάρτησης sine( ) μπορεί να υπολογιστεί από τη συχνότητα, ως εξής:  Όρισμα 

= (Συχνότητα  x 16776L) >> 11; 
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4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ – Σύνθεση Τόνων για 

Συσκευές DTMF 
 

4.1 Σκοπός του Πειράματος 
 

Το πείραμα αυτό αφορά την κωδικοποίηση σε γλώσσα C μίας εφαρμογής που 

συνθέτει ψηφιακά ζεύγη ημιτόνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος 

DTMF, για τηλεφωνικές συσκευές αυτής της τεχνολογίας. Οι παραγόμενοι τόνοι 

οδηγούνται στα ακουστικά.  

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν: 

• η συνάρτηση ημιτόνου sine( ) από την βιβλιοθήκη DSPLIB της Texas 

Instruments, όπως αυτή αναλύθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην Άσκηση 4 για την 

παραγωγή ημιτονικών κυμάτων, και 

• η συνάρτηση  generate_sinewave_1( ) από την ίδια βιβλιοθήκη, για τη σύνθεση 

του πλήρους ημιτονικού κύματος επιθυμητής διάρκειας. 

 

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είδαμε σε προηγούμενο πείραμα («Σύνθεση Ημιτονικών 

Κυμάτων»), για να χρησιμοποιηθούν οι έτοιμες συναρτήσεις της βιβλιοθήκης 

συναρτήσεων DSPLIB, θα πρέπει προηγουμένως 

1. να προστεθούν οι ακόλουθες δύο δηλώσεις ( #include ) στον κώδικα C, ώστε να 

περιληφθούν τα κατάλληλα Αρχεία Επικεφαλίδας (header files):  

#include “tms320.h” 

#include “dsplib.h” 

2. να βρίσκεται μέσα στο φάκελο με τα αρχεία του προγράμματος (δηλαδή του 

Active Project) το κατάλληλο Αρχείο Βιβλιοθήκης 55xdsph.lib, πριν δοθεί η 

εντολή “Build Active Project”, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα: 
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4.2 Η συνδεσμολογία του TMS320C5505 
 

 

 

4.3 Συνοπτικά βήματα 
 

 Χρησιμοποιήστε τα αρχεία προγράμματος (τον κώδικα) που δίνεται  στο Πείραμα 

«Σύνθεση τόνων για τηλεφωνικές συσκευές DTMF». Αν δεν υπάρχουν ήδη 
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στο φάκελο Desktop -> My Documents -> Workspace -> example_14, 

δημιουργείστε το φάκελο αυτό και αντιγράψτε τα αρχεία της άσκησης μέσα σ’ 

αυτόν. 

 Ακολουθήστε ΟΛΑ τα βήματα και τις ρυθμίσεις παραμέτρων που δίνονται στο 

φυλλάδιο «Εισαγωγή και Εκτέλεση Προγραμμάτων στο CCS». Συνοπτικά:  

1) Πραγματοποιούμε την ζητούμενη συνδεσμολογία, που φαίνεται στο Σχήμα. 

2) Ανοίγουμε το Code Composer Studio (CCS). 

3) Εντοπίζουμε το example_14, και το θέτουμε SET AS ACTIVE PROJECT 

4) Ανοίγουμε τα αρχεία της άσκησης επιλέγοντας το [+] 

5) Κάνουμε διπλό κλικ στο main.c της άσκησης 

6) Από το Project->Properties ρυθμίζουμε τα Properties (όπως στο 

φυλλάδιο «Εισαγωγή») 

7) Επιλέγουμε Project->Build Active project 

8) Επιλέγουμε Target->Launch Τ.Ι. Debugger (Target configuration και 

save, όπως στο φυλλάδιο «Εισαγωγή») 

9) Επιλέγουμε Target->Debug active project 

10) Επιλέγουμε Target->Run 

11) Για να τερματίσουμε την εκτέλεση του προγράμματος, επιλέγουμε Target-

>Halt. 

 

4.4 Εκτέλεση του κώδικα ως έχει: 
 

Στο Tab “Console” (Κονσόλα) η εικόνα επεξηγεί τη λειτουργία του προγράμματος, 

όταν εκτελείται ως έχει (χωρίς τροποποίηση του κώδικα). Το πρόγραμμα αυτό γεννά 

εσωτερικά τα ζεύγη ημιτόνων που αντιστοιχούν στην πληκτρολόγηση συγκεκριμένης 

ακολουθίας αριθμητικών ψηφίων και στέλνει τα ηχητικά σήματα στα ακουστικά, με 

δεδομένη διάρκεια κάθε τόνου και χρονική απόσταση μεταξύ τους: 

 

 

4.5 Εκτέλεση του κώδικα μετά από τροποποίηση  
 

Συνοπτικά βήματα τροποποίησης του κώδικα και εκτέλεσης του προγράμματος: 
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1) Μεταβαίνουμε στην οθόνη C/C++ Projects (και όχι στην οθόνη Debug), 

επιλέγοντάς την από τον επιλογέα οθόνης άνω δεξιά. Επιλέγουμε το αρχείο που 

θα τροποποιήσουμε (π.χ. main.c) και με διπλό κλικ πάνω στο όνομά του, το 

ανοίγουμε στην κεντρική οθόνη. Με χρήση του editor, τροποποιούμε τον κώδικα 

C, κατά το επιθυμητό κάθε φορά. Στο τέλος αποθηκεύουμε τις αλλαγές (save). 

2) Επιλέγουμε Project->Rebuild Active project. (Στην ερώτηση για overwrite 

απαντάμε yes).  

3) Επιλέγουμε Target->Debug Active project. 

4) Επιλέγουμε Target->Run. 

5) Για να τερματίσουμε την εκτέλεση του προγράμματος, επιλέγουμε Target->Halt. 

 

4.5.1 Αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού που καλείται 
 

Αντικαταστήστε τους χαρακτήρες του πληκτρολογίου με τη δική σας ακολουθία, π.χ.  

 char telephone_number[] = “0032-235-800 326"; 

Το λογισμικό παραβλέπει τις τιμές που δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο του 

τηλεφώνου και εισάγει καθυστερήσεις. Μπορείτε αν θέλετε να εισάγετε ‘-’.. 

 

 Πραγματοποιείστε την τροποποίηση του τηλεφωνικού αριθμού και 
ακούστε το αποτέλεσμα. 

 

4.5.2 Έλεγχος παραγόμενων συχνοτήτων 
 

Η εφαρμογή υποστηρίζει και τα γράμματα PQRSTUVW. Αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί 

για να παράγουν μία μόνο συχνότητα δοκιμής που είναι ευκολότερο να ελεγχθεί: 

char telephone_number[] = “PQRSTUVW"; 
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Character Frequency Buttons 

‘P’ 697 Hz 1 2 3 A 

‘Q’ 770 Hz 4 5 6 B 

‘R’ 852 Hz 7 8 9 C 

‘S’ 941 Hz * 0 # D 

‘T’ 1209 Hz 1 4 7 * 

‘U’ 1336 Hz 2 5 8 0 

‘V’ 1477 Hz 3 6 9 # 

‘W’ 1633 Hz A B C D 

 

 Πραγματοποιείστε την τροποποίηση, γεννήσετε μοναδικές συχνότητες 
με το κατάλληλο πλήκτρο γράμματος και ακούστε το αποτέλεσμα. 

Η μοναδική εκπεμπόμενη συχνότητα μπορεί να μετρηθεί στο XF LED 

χρησιμοποιώντας ένα συχνόμετρο ή έναν παλμογράφο: 
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4.5.3 Αλλαγή της διάρκειας των τόνων 
 

Οι παράμετροι που καθορίζουν τη διάρκεια των τόνων, τον κενό χρόνο μεταξύ 

διαδοχικών τόνων και την καθυστέρησης επανάκλησης  μπορούν να ρυθμιστούν στο 

DTMF.c. 

 

 Πραγματοποιείστε την αλλαγή και ακούστε το αποτέλεσμα. Τι παρατηρείτε;  
 

4.5.3.1 Προγραμματιστική πρόκληση 

Προσθέστε τους τόνους DTMF για τα γράμματα A, B, C και D: 

A = 697 Hz + 1633 Hz 

B = 770 Hz + 1633 Hz 

C = 852 Hz + 1633 Hz 

D = 941 Hz  + 1633 Hz 

Για να το πετύχετε θα χρειαστεί να τροποποιήσετε κατάλληλα το DTMF.c 

4.5.3.2 Αποθήκευση του αρχείου .wav 

 

Η ακολουθία των τόνων DTMF μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή ως αρχείο 

.wav. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο για να συνδέσετε την έξοδο 

ακουστικών με την είσοδο της κάρτας ήχου του υπολογιστή.  

Στη συνέχεια οι αποθηκευμένοι ήχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες 

εφαρμογές. 
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 4.6 Ερωτήσεις  
 

1. Τι αντιπροσωπεύει η συντομογραφία DTMF; 

2. Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των συχνοτήτων 

DTMF; 

3. Τι εννοούμε με τον όρο στρέβλωση (twist) ; 

4. Πόσο πρέπει να διαρκεί ένας τόνος DTMF; 

 


