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Poznámky ke čtení textu
Každý  první  výskyt  zkratky,  nebo  slova  pocházejícího  z  jiného  jazyka  než  češtiny  bude  mít 
rozepsán svůj význam v hranaté závorce následující po slově ve tvaru:

zkratka [= rozepsaná zkratka = doslovný překlad, ustálený český překlad (pokud existuje)]

Doslovný překlad bude důsledně tvořen překlady jednotlivých slov tak, jak jdou v originále po sobě 
i přesto, že slovosled nebude z hlediska češtiny správně. To zejména z toho důvodu, aby se čtenář 
mohl některá často se opakující slova naučit a rozeznávat.
Detailnější popis bude uveden ve slovníku, který je přílohou 1 této práce.
Bude-li to z didaktického hlediska výhodné budeme uvádět překlady sousloví (nabídky, volby,..) i 
přesto, že se skládají částečně ze známých slov v kulaté závorce.

Existuje-li používaný anglický ekvivalent v textu použitého českého slova, bude za ním uveden v 
kulaté závorce. Detailnější popis bude uveden ve slovníku, který je přílohou 1 této práce.
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Základní pojmy
Než  začneme  s  vlastním  cvičením  je  třeba  vysvětlit  některé  základní  pojmy  týkající  se 
mikroprocesorové techniky.

MCU
MCU  [=  Micro  Controler  Unit  =  mikro  řídící  jednotka,  mikrokontrolér]  je  mikroprocesor  s 
periferními zařízeními jako jsou například AD převodníky, různá komunikační zařízení a podobně 
integrovanými v jednom pouzdře. Navíc jsou velmi široce konfigurovatelné, díky čemuž je možné 
jejich použití v široké oblasti aplikací od řízení motorů, přes ovládání průmyslových strojů, měřící 
techniky, domácích spotřebičů až po řízení osvětlení. 
V celém cvičení se budeme buď přímo, nebo nepřímo zabývat využitím MCU v praxi.

Programová vs. datová paměť
Každý MCU má minimálně dvě paměti – jednu pro vkládání programu (také označovaného jako 
OPcode [= operational code = prováděcí kód], která není závislá na napájení a nelze jí zpravidla 
měnit z MCU a oblast paměti pro ukládání proměnných, která je závislá na napájení (vypadne-li 
napájení, vymaže se). Ta se označuje jako RAM [= Read Only Memory = čtení jen paměť – paměť 
jen pro čtení] nebo STACK.
Zvláštní  kategorií  je  paměť  typu  EEPROM [=  Electrically  Erasable  Programmable  Read-Only 
Memory = Elektricky vymazatelná programovatelná jen pro čtení paměť], což je paměť pro data, 
která je nezávislá na napájení, ukládají se do ní například konfigurační a vstupní data pro program, 
které je nutné občas měnit. Její nevýhodou je menší rychlost oproti RAM.

Hodiny
Každý procesor je řízen hodinami, resp. hodinovým signálem určující jeho takt, tedy frekvenci. Pro 
na přesném časování nezávislé aplikace se používají vestavěné RC oscilátory, s přesností kolem 
1%. Většina MCU podporuje externí hodinový signál.

Bit vs. Byte
1 bit (s měkkým i) je boolean hodnota, 1 nebo 0, ano nebo ne, který se značí 1b. Naproti tomu 1 
byte je jednotkou pro měření velikosti místa pro ukládání informací, nejčastěji se skládajících z 8 
bitů, tedy 1 byte reprezentuje 8 bitové slovo a značí se 1B. Je důležité chápat tento rozdíl, protože 
při práci s MCU se oba pojmy často používají.

Příklad: V tabulce jsou čísla bitů tak, jak bývají označeny v případě 8 bitových MCU, tedy od 7 do 
0.  V druhém řádku jsou  hodnoty.  Tedy například  bit  č.  4  má  hodnotu  1  nebo true  nebo high 
[=vysoký]. 
Ovšem celá tabulka označuje 1 byte, jehož hodnota je: 00110101 binárně, 35 hexadecimálně a 53 
decimálně.
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1  = %00110101

3 5  = $35
0*125+0*64+1*32+1*16+0*8+1*4+0*2+1*1 = 53

Tabulka 1: Bit vs. Byte
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STMicroelectronics
V první části cvičení APP se budeme zabývat MCU, tedy programovatelnými mikroprocesory od 
firmy STMicroelectronics, která je jedním z největších výrobců polovodičových zařízení s ročním 
obratem  kolem  1  miliardy  dolarů.  STMicroelectronics  prodává  své  výrobky  do  pěti  hlavních 
oblastí,  z  čehož  si  můžeme  udělat  obrázek  v  jakých  odvětvích  se  MCU  mohou  používat: 
komunikace,  spotřební  zboží,  počítače,  automobily  a  průmysl.  Je  tedy  zřejmě,  že  použití 
mikroprocesorových kontrolerů je velmi široké.
Portfolio mikrokontrolerů je velmi široké. Nejjednodušší a nejlevnější jsou 8 bitové MCU. 

8 bitové MCU
Řada ST6 má od 1KB ROM po 4KB, což postačuje pro aplikace jako alarmy, domácí spotřebiče a 
kontrolu v průmyslu. Je důležité si uvědomit, že (podobně jako u stolních počítačů) je velikost 
ROM (v analogii k pevnému disku) mnohokrát větší než paměť RAM [= Random Access Memory 
= libovolný přístup paměť], která se za běhu používá pro ukládání proměnných. U tohoto typu je 
veliká jen 64 bytů. 

Řada  ST7  je  chytřejším  bratříčkem  ST6,  používaná  například  v  mobilních  terminálech, 
počítačových zdrojích, pro řízení motorů, automatizaci v průmyslu,.. S typem ST7LITE3 budeme 
pracovat ve cvičení, proto jejich podrobnější popis necháme na později.

16 bitové MCU
Středním proudem jsou 16bit  MCU, které  se  používají  v  tiskárnách,  pro systémy řídící  pozici, 
měniče napětí a pro medicínská zařízení. Jen pro porovnání mají až 800KB ROM (v tomto případě 
tvořená pamětí typu FLASH), 68KB RAM a pracovní frekvencí až 64MHz.

32 bitové MCU
Nejvyšší  řadou  jsou  pak  32bitové  MCU s  544KB  ROM (FLASH)  a  96KB RAM  a  taktovací 
frekvencí 96MHz. Disponují připojením na síť Ethernet, CAN [= Controller Area Network = řidič 
prostor  síť],  IrDA [= Infrared Data Association  = Infračervený data  asociace]  a  používají  se  v 
robotice, biometrických scannerech, PLC [= Programmable Logic Controller = programovatelný 
logický kontrolér]. časté je také použití v prvcích pro kontrolu a ovládání sítí, testovací a měřící 
techniku a diagnostiku.
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