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CO JE TO MBED 

• Knihovna pro programování mikrokontrolérů 

• Jazyk C++ 

• Jednoduché funkce dělají složité věci 

• „Od řidiče auta až po jeho mechanika“ 

 

 



JAK NA TO 

• Registrovat se na developer.mbed.org 

• Otevřít „Compiler“ a začít programovat 

 

developer.mbed.org


JAK NA TO 

• Samotné prostředí 
mbed poskytuje 
mnoho základních 
příkladů, ze 
kterých se dá 
vycházet 

 



PRVNÍ PROGRAM 

• Stačí založit projekt s některou z předloh 

• Blikání LED 

• Předloha funguje na demonstračním kitu, s drobnou modifikací 
i na vaší desce 



PRVNÍ PROGRAM 



PRVNÍ PROGRAM 

#include "mbed.h" // hlavička programu – říká, že použijeme 

mbed 

  

DigitalOut myled(LED1); // definice kde se LED rozsvítí 

  

int main() {   // hlavní funkce programu – musí vždy 

existovat 

    while(1) {  // nekonečná smyčka – bude se stále 

blikat 

        myled = 1; // zapni LED 

        wait(0.2); // počkej 200 milisekund 

        myled = 0; // zhasni LED 

        wait(1.0); // 1 sec 

    } 
}  



PINY KIT VS MBED 

• Samotný mikrokontrolér definuje výstupní piny na několika bránách - P(A/B/C)_0-15 

• Kity Nucleo mají Arduino headery značené D_0-x 

• mbed zavádí své označení pinů, od digitálních Dx, analogových Ax, až po samotné 
periferie (např PWM3/2), nebo definice tlačítek(USER_BUTTON) a LED (LED1)  



PINY KIT VS MBED 

Konkrétní definice lze nalézt na stránkách mbed, případně pak dataheet mikrokontroléru 



NAHRÁNÍ PROGRAMU 

• Tlačítkem Compile se stáhne vygenerovaný program 

• Demo kit funguje jako obyčejná flash  

• Pro desku je třeba použít DfuSe 



NAHRÁNÍ PROGRAMU 



DRUHÝ PROGRAM 

• „Lampička“ s LED – tlačítko rozsvítí LEDku 

• Malý demo kit nemá vlastní tlačítko 

• Pro desku pouze definujeme kde je tlačítko a LED umístěna 



DRUHÝ PROGRAM 

#include "mbed.h" 

                                //určení kde je tlačítko 

DigitalIn mybutton(USER_BUTTON);//L053 

//DigitalIn mybutton(PB_1);     //F042 

DigitalOut myled(PA_5);         //umístění LED 

  

int main() {                    //hlavní funkce 

  while(1) {                    //smyčka 

    if (mybutton == 0) {        //podmínka zda bylo zmáčknuto 

tlačítko  

                                //0 - ANO, 1 - NE 

      myled = !myled;           // pokud ano, tak zapni/vypni LED 

      wait(0.2);                // 200ms pro eliminaci dvojkliku 

    } 

  } 

} 

 



KAM DÁLE 

• V mbed na demo kitu lze také snadno komunikovat pomocí 
terminálu – „povídání s mikrokontrolérem“, případně jeho 
řízení pomocí PC 

• Pro desku – UART -> USB převodník 



KAM DÁLE 

• Mnoho dalších funkcí – PWM, časovače, AD a DA převodníky 

• Jak začít  

• Použít předlohy na jednoduché programy a zkoušet 
modifikovat 

• Dále samotná mbed komunita vytváří mnoho programů 

• Nucleo a jeho extension boardy – např. Bluetooth, P-nucleo 

• Internet je plný tutoriálů 

• Pro pokročilé funkce i programátory 

• STM Cube MX 

• Další možnost – zapsat si předměty B3B38VSY - Vestavné 
systémy(4. semestr), nebo A4B38NVS – Návrh vestavěných 
systémů (doporučuji 5. semestr) 



AD/DAC 

Analogově digitální převodník 

• Převod analogového signálu 
na digitální 

• Příklad: voltmetr, mikrofon, 
záznam signálu 

Digitálně analogový převodník 
• Opak ADC 
• Příklad: výstup přehrávače, tvorba 

signálu 



AD/DAC 

• Pro ADC - AnalogIn nazev(pin) 

• Čtení hodnoty promenna = 
nazev.read() 

• Hodnota je v rozmezí 0 až 1, 
procentuálně mezi 0 a 
maximálním napětím – 3.3V 

• Reálné napětí se spočítá jako 
promenna * 3.3 

• Pro DAC – AnalogOut 
nazev(pin) 

•  Zápis hodnoty 
nazev.write(hodnota) 

• Hodnota je také v rozmezí 0-
1, tj. kolik procent max 
napětí bude na výstupu 



TIMER - PWM 

Pulzně šířková modulace 

• Signál nabývá hodnot 
log0/log1 

• Poměr stavů 
zapnuto/vypnuto je střída 

• Čas přenosu jedné střídy je 
perioda 

• Příklad: LED osvětlení, DC 
motory, topení, řízení 
polohy – servo motor, atd. 



VÝPISY DO TERMINÁLU 
• Deska ani kit nemají 

displej -> vypisovat na PC 
terminál 

• Kit má Virtual COM port – 
sériové rozhraní, není 
třeba žádný převodník 

• V mbed funkce printf(“Text 
%d %f \n”, 
decimalni_hodnota, 
desetinna_hodnota) 

• Stáhnout terminál pro PC – 
putty (musí se zadat ručně 
COM port), Cool Term 
(uživatelsky přívětivěší) 

• Deska nemá druhý 
procesor – nemá COM port 

• Je třeba vycházet z tohoto 
příkladu:  

• https://os.mbed.com/user
s/va009039/code/F042K6
_USBDevice/ 

• A přidat jako první řádek v 
main(): 

• SYSCFG->CFGR1 |=0x10;                   
//remap to USB 

https://os.mbed.com/users/va009039/code/F042K6_USBDevice/
https://os.mbed.com/users/va009039/code/F042K6_USBDevice/
https://os.mbed.com/users/va009039/code/F042K6_USBDevice/
https://os.mbed.com/users/va009039/code/F042K6_USBDevice/


KAM DÁLE 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


