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1 Pinout diagram 

V jednotlivých úlohách budeme používať piny mikrokontroléra v rôznych konfiguráciách. Na 

nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené jednotlivé piny a ich možné konfigurácie

 

1.1 DigitalOut 

Piny, ktoré môžeme konfigurovať ako digitálny výstup, sú označené svetlomodrou farbou. 

1.2 DigitalIn 

Piny, ktoré môžeme konfigurovať ako digitálny vstup, sú označené tmavozelenou farbou. 

1.3 AnalogIn 

Piny, ktoré môžeme konfigurovať ako analógový vstup, sú označené svetlohnedou farbou s popisom 

AnalogIn.  

1.4 PwmOut 

Piny, ktoré môžeme konfigurovať ako PWM výstup, sú označené fialovou farbou. Generovanie pulzne  

šírkovo modulovaného signálu funguje za pomoci timerov. Čísla x a y v názve PWM x/y znamenajú, že 

kanál y timera x zbezpečuje generovanie PWM. Platí tu však obmedzenie, že na všetkých kanáloch 

jedného timera musí mať PWM signál rovnakú periódu. 
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2 DigitalOut 

2.1 Konfigurácia pinu 

Pin mikrokontroléru si nakonfigurujeme ako digitálny výstup tak, že si vytvoríme objekt triedy 

DigitalOut s nejakým názvom a priradíme ho k tomuto pinu. Vstupným parametrom je názov pinu, 

ktorý ideme konfigurovať.  Objekt vytvárame pred funkciou main(), aby sme k nemu mohli 

pristupovať z ľubovoľnej časti programu. Ako príklad budeme v tejto kapitole pracovať s objektom 

led triedy DigitalOut priradenému k pinu PA5.  

DigitalOut  led(PA_5); // vytvorenie objektu triedy DigitalOut s nazvom led a priradenie k pinu PA5 

2.2 is_connected 

Funkcia is_connected slúži na kontrolu správnej inicializácie pinu ako digitálny výstup. Funkcia nemá 

vstupné parametre a jej návratová hodnota je premenná typu int s hodnotou 

• 1, ak bol pin správne nainicializovaný 

•  0 v prípade chyby inicializácie. 

Táto funkcia patrí patrí do triedy DigitalOut, teda musíme použiť tvar 

int correct_init = led.is_connected(); 

Táto funkcia sa väčšinou volá na začiatku funkcie main() a v prípade neúspešnej inicializácie 

neúspešnej inicializácie sa program ukončí alebo sa oznámi chyba. 

if ( led.is_connected() == 0 ){  

    return; //ak sa pin nezinicializoval spravne, program sa ukonci 

} 

Funkcia ale nerieši problém, ak viacnásobne konfigurujeme jeden pin, preto sa táto funkcia v praxi 

veľmi nepoužíva. 

2.3 write 

Po vytvorení objektu je možné meniť logickú hodnotu napätia na výstupe brány volaním funkcie 

write(). Vstupným parametrom funkcie je premenná typu int a podľa jej hodnoty je na výstupe brány 

napätie s logickou úrovňou log.1 alebo log.0. 

2.3.1 Zápis log.0 

Zápis logickej 0 sa môže previesť pomocou konštanty: 

led.write(0); 

alebo sa použije premenná typu int a jej hodnota je rovná 0. 

int state = 0; 

led = state; 

Zápis log.1 

Zápis logickej 1 sa môže previesť pomocou nenulovej konštanty: 

led.write(1); 
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alebo sa použije premenná typu int s hodnotou rozdielnou od 0.  

int state = 1; 

led.write(state); 

Pre zápis log.1 na výstup brány sa väčšinou premennej priradí hodnota 1, ale rovnaký výsledok sa 

docieli, ak sa premennej priradí napríklad hodnota -8. 

int state = -8; 

led.write(state);  //led sa rozsvieti 

2.4 Zápis logickej hodnoty na výstup v skrátenom tvare 

V triede DigitalOut je operátor  “=”, ktorý priraďuje hodnotu danému objektu, preťažený 

a namapovaný na funkciu write, teda miesto led.write(state);  sa použije skrátený zápis: 

led = state; //state je premenna typu int 

2.5 read 

Funkcia read() slúži na čítanie logickej hodnoty napätia na výstupe brány.  Funkcia nečíta priamo 

logickú hodnotu na výstupe, ale číta jeden bit zo špeciálneho registra, v ktorom sú uložené logické 

úrovne napätia na výstupe. Funkciu read() použijeme napríklad, keď chceme zmeniť logickú hodnotu 

napätia na výstupe (kapitola 2.6) 

Funkcia read() vráti premennú typu int a jej hodnota je: 

• 1, ak je na výstupe brány log.1 

• 0, ak je na výstupe brány log.0 

int state = led.read(); 

2.5.1 Skrátený zápis 

V triede DigitalOut je operátor  “=”, ktorý priraďuje hodnotu objektu premennej, preťažený a 

namapovaný na funkciu read() , teda miesto int state = led.read(); môžeme použiť skrátený zápis: 

int state = led;  

2.6 Invertovanie hodnoty na výstupe 

Ak chceme zmeniť hodnotu výstupu bez ohľadu na aktuálnu hodnotu, použijeme kombináciu funkcií 

write() a read() môžeme použiť 2 konštrukcie(v komentári sú funkcie read() a write() v neskrátenej 

forme pre lepšie pochopenie) 

2.6.1 Podmienku if 

if (led == 1){ //if( led.read() == 1 ){ 

     led = 0; //    led.write(0); 

} else{  //} else{ 

    led = 1; //    led.write(1); 

}  //} 
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2.6.2 unárny operator “!”  

Unárny operátor “!” zmení logickú hodnotu premennej1 a tým sa program skráti na jeden riadok, 

preto je táto konštrukcia efektívnejšia. 

led = !led; // led.write( !led.read() ); 

2.7 Vstavaná led na NUCLEO-F303RE 

Na mikrokontroléri NUCLEO-F303RE môžeme použiť vstavanú LED, ktorá je pripojená na pin PA_5. 

Inicializovať ju môžeme ako digitálny výstup na pine PA_5 alebo použijeme  

DigitalOut  led(LED1); //vid pinout diagram 

2.8 Ukážkové programy pre triedu DigitalOut 

2.8.1 Blikanie led na pine PA5 s frekvenciou 1Hz 

Schéma zapojenia: 

 

 

                                                             
1 logická hodnota premennej je log.0 ak je hodnota premennej 0, pre nenulovú hodnotu premennej je jej 
logická hodnota log.1 

/*na pine PA5 blika LED s frekvenciou 1Hz*/ 

#include "mbed.h"       //vlozenie hlavickoveho programu mbed  
 

DigitalOut led (PA_5);   //inicializacia digitalneho vystupu na pine PA_5 s nazvom led 
 

int main() { 

    while(1) {          //nekonecny cyklus 

        led = 1;        // zapnutie LED 

        wait_ms(500);   // cakanie 0.5 sekundy - prva ploperioda 

        led = 0;        // vypnutie LED 

        wait_ms(500);   // cakanie 0.5 sekundy - druha polperioda 

    } 

} 
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2.8.2 Blikanie led na pine PA6 s použitím premenných a invertovania hodnoty výstupu 

Schéma zapojenia:  

 

  

/*na pine PA7 blika LED s periodou 800ms*/ 

#include "mbed.h"         //vlozenie hlavickoveho programu mbed  
 

DigitalOut myled(PA_7);  //inicializacia digitalneho vystupu na pine PA7 s nazvom myled 
 

int main() { 

    float period = 0.8;    // perioda blikania v milisekundach 

    int state = 1;           // pociatocny stav led 

    myled = state;            // rozsvietenie LED 

    while(1) {                // nekonecny cyklus 

        wait(period/2);       // cakanie 0.4 sekundy - ploperioda 

        myled = !myled;      // inverzia log. hodnoty vystupu na PA7 

    } 

} 
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2.9 Prehľad funkcií triedy DigitalOut 

 funkcia popis, vstupné parametre, 
návratová hodnota 

príklad skrátený zápis 

 DigitalOut inicializácia digitálneho 
výstupu na bráne s nejakým 
názvom, 

DigitalOut led(PA_5);  

pin, ktorý konfigurujeme ako 
DigitalOut 

 

 write zápis logickej hodnoty na 
výstup brány 

led.write(1); led = 1;  

požadovaná logická hodnota 
na výstupe 

 

int read 
prečítanie logickej hodnoty, 
ktorá je na výstupe brány 

int state = led.read(); int state = led; 

 

premenná typu int s hodnotou 
0 alebo 1 podľa log. hodnoty 
na výstupe pinu 

int is_connected 
kontrola správnej inicializácie 
pinu ako DigitalOut 

if(led.is_connected()==0 ){ 

    return; 

} 

 

 

1, ak bol pin správne 
inicializovaný alebo 0 
v opačnom prípade  
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3 DigitalIn 

Funkcie triedy DigitalIn slúžia na konfiguráciu pinu ako digitálneho vstupu a na čítanie logickej 

hodnoty na vstupe pinu. 

3.1 Konfigurácia pinu 

Pin mikrokontroléru nakonfigurujeme ako digitálny vstup tak, že si vytvoríme objekt triedy DigitalIn 

s nejakým názvom a priradíme ho k tomuto pinu. Vstupným parametrom je názov pinu, ktorý ideme 

konfigurovať.  Objekt vytvárame pred funkciou main(), aby sme k nemu mohli pristupovať z 

ľubovoľnej časti programu. Ako príklad budeme v tejto kapitole pracovať s objektom button triedy 

DigitalIn priradenému k pinu PA4.  

DigitalIn  button(PA_4);  //konfiguracia pinu PA4 ako digitalny vstup s nazvom button 

3.2 is_connected 

Funkcia is_connected slúži na kontrolu správnej inicializácie pinu ako digitálny vstup. Funkcia nemá 

vstupné parametre a jej návratová hodnota je premenná typu int s hodnotou 

• 1, ak bol pin správne nainicializovaný 

•  0 v prípade chyby inicializácie. 

Táto funkcia patrí patrí do triedy DigitalOut, teda musíme použiť tvar 

int correct_init = button.is_connected(); 

Funkcia sa väčšinou volá na začiatku funkcie main() a v prípade neúspešnej inicializácie neúspešnej 

inicializácie sa program ukončí alebo sa oznámi chyba. 

if ( button.is_connected() == 0 ){  

    return; //ak sa pin nezinicializoval spravne, program sa ukonci 

} 

Funkcia ale nerieši problém, ak viacnásobne konfigurujeme jeden pin, preto sa v praxi veľmi 

nepoužíva. 

3.3 mode 

Po vytvorení objektu je pin predvolene v móde PullDown možné meniť, ktorý môžeme zmeniť 

pomocou funkcie mode(). Vstupným parametrom funkcie je jeden zo štyroch možných módov: 

pull-up, pull-down, pull-none, open drain. 

Rozdiel v jednotlivých módov je, aká logická hodnota napätia na vstupe pinu sa prečíta, ak je na 

vstupe nedefinovaná logická úroveň napätia, teda pin je pripojený “do vzduchu”. 

3.3.1 Pull-none 
Pin nie je pripojený na zabudovaný programovateľný rezistor. V prípade nezapojeného vstupu 
(vysoká impedancia) môže byť na vstupe napätie s nedefinovanou logickou úrovňou a logická 
hodnota na vstupe môže kmitať. 

button.mode(PullNone); 

3.3.2 Pull-up 
Pin je pripojený na zabudovaný programovateľný pull-up rezistor. V prípade nezapojeného vstupu je 
hodnota vstupu log.1. 



Krátky popis Mbed  Praha, 12.3.2019 
Lukáš Bielesch  Laboratoř videometrie, Katedra měření, ČVUT FEL 

button.mode(PullUp); 

3.3.3 Pull-down 
Pin je pripojený na zabudovaný programovateľný pull-down rezistor. V prípade nezapojeného vstupu  
je hodnota vstupu log.1. 

button.mode(PullDown); 

3.3.4 Open drain 

V dokumentácii Mbedu je aj mód open drain, ale je možné, že sa jedná o chybu implementácie, 

pretože pojem open drain dáva zmysel iba v kombinácii s digitálnym výstupom, preto sme tento mód 

zatiaľ nepoužili. 

button.mode(OpenDrain); 

3.4 Čítanie logickej hodnoty vstupu 

Logickú hodnotu napätia na vstupe brány sa prečíta pomocu funkcie read(), ktorá vracia premennú 

typu int s hodnotou: 

• 1, ak je na vstupe log.1 

• 0, ak je na vstupe log.0 

int stav = button.read(); 

V triede DigitalIn je  operátor “=” preťažený a je namapovaný na funkciu read(), preto väčšinou 

používame skrátený tvar 

int stav = button; 

3.5 Vstavané tlačidlo na NUCLEO-F303RE 

Na mikroprocesore NUCLEO-F303RE môžeme použiť vstavané tlačidlo, ktoré je pripojené na pin 

PC13. Inicializovať ho je možné ako digitálny vstup priradený ho pinu PC_13 alebo je možné použiť 

DigitalIn  button(USER_BUTTON); 
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3.6 Ukážkové programy k triede DigitalIn 

3.6.1 Detekcia stlačenia tlačidla na pine PA_4 pomocou led na pine PA_5 
Vysvetlenie princípu a zapojenia tlačidla je v kapitole  4.1. 

Schéma zapojenia:  

 
  

/* pine PA5 je LED svieti ak je tlacidlo na pine PA4 stlacene*/ 

#include "mbed.h" 
 

DigitalIn button(PA_4);     // digitalny vstup na pine PA_4 

DigitalOut led(PA_5);       // digitalny vystup na pine PA_5 
 

int main() { 

    button.mode(PullUp);    // nastavenie pinu PA_4 do pull-up modu, ak tlacidlo nie je stlacene, log. 

hodnota na vstupe je 1 

    while(1){                // nekonecny cyklus 

        if(button == 0){     // podmienka if-else 

            led = 1;         // ak je tlacidlo stlacene rozsvieti sa LED 

        }else{ 

            led = 0;         // v opacnom pripade LED nesvieti 

        } 

        wait_ms(50);         // oneskorenie o 50 milisekund 

    } 

} 
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3.6.2  Detekcia stlačenia tlačidla bez použitia podmienky 

3.7 Prehľad funkcií triedy DigitalIn 

 funkcia popis, vstupné parametre, 
návratová hodnota 

príklad skrátený zápis 

 DigitalIn 
inicializácia digitálneho 
vstupu na pine s nejakým 
názvom, 

DigitalIn button(PA_4);  

názov pinu, ktorý 
konfigurujeme ako DigitalIn 

 

 mode 
 

button.mode(PullUp);  
požadovaný mód (PullUp, 
PullDown, PullNone, 
OpenDrain), PullDown je 
predvolený mód 

 

int read prečítanie logickej hodnoty 
napätia na vstupe pinu 

int state = button.read(); int state = button;  

 

premenná typu int s 
hodnotou 0 alebo 1 podľa 
log. hodnoty na vstupe 

int is_connected kontrola správnej 
inicializácie pinu ako 
DigitalIn 

if(led.is_connected()==0 ){ 

    return; 
} 

 

 

1, ak bol pin správne 
inicializovaný alebo 0 
v opačnom prípade 

  

#include "mbed.h" 

 

DigitalIn button(PA_4);     // digitalny vstup na pine PA_4 

DigitalOut led(PA_5);       // digitalny vystup na pine PA_5 

 

int main() { 

    button.mode(PullUp);    // nastavenie pinu PA_5 do pull-up modu 

    while(1){               // nekonecny cyklus 

        led = !button;      // ak je tlacidlo stlacene, led bude svietit 

        wait_ms(50);        // oneskorenie o 50 ms 

    } 

} 
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AnalogIn 

Funkcie triedy AnalogIn slúžia na konfiguráciu pinu ako analógového vstupu a na čítanie hodnoty 

úmernej analógovej hodnote napätia na vstupe pinu. 

3.8 Konfigurácia pinu 

Pin mikrokontroléru je možné nakonfigurovať ako analógový vstup, ak je v pinout diagrame označený 

svetlohnedou farbou s označením AnalogIn (kapitola 1).  Konfiguráciu prevedieme vytvorením 

objektu triedy AnalogIn s nejakým názvom a priradením k tomuto pinu. Vstupným parametrom je 

názov pinu, ktorý ideme konfigurovať.  Objekt vytvárame pred funkciou main(), aby sme k nemu 

mohli pristupovať z ľubovoľnej časti programu. Ako príklad budeme v tejto kapitole pracovať s 

objektom trimmer triedy DigitalIn priradenému k pinu PB1.  

AnalogIn trimmer(PB_1); 

3.9 Čítanie vstupnej hodnoty  

Po vytvorení objektu je možné prečítať hodnotu úmernú analógovému napätiu na vstupe pinu 

pomocou funkcií read() alebo read_u16(). 

3.9.1 read 

Funkcia read() vracia premennú typu float v rozsahu <0,1> , pričom číslo 0 odpovedá napätiu Vss 

a číslo 1 odpovedá napätiu VDD 

float hodnota = trimmer.read(); 

V triede AnalogIn je  operátor “=” preťažený a je namapovaný na funkciu read(), preto väčšinou 

používame skrátený tvar 

float hodnota = trimmer; 

3.9.2 read_u16 

Funkcia read_u16 vracia priamo výstup AD prevodníka, teda celé číslo v rozsahu < 0 ; 2𝑛 − 1 >, kde 

n je počet bitov AD prevodníka. Mikrokontroléry STM32F042F6P6 aj NUCLEO-F303RE majú 12-bitový 

AD prevodník, teda funkcia bude vracať celé číslo v rozsahu <0; 4095>. 

int hodnota = trimmer.read_u16(); 
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3.10 Prehľad funkcií triedy AnalogIn 

 funkcia popis, vstupné parametre, 
návratová hodnota 

príklad Alternatíva 

 AnalogIn inicializácia analóg. vstupu 
na pine s nejakým názvom 

AnalogIn trimmer(PA_4);  

názov pinu, ktorý 
konfigurujeme ako AnalogIn 

 

float read prečíta hodnotu úmernú 
analógovému napätiu na 
vstupe pinu 

float hodnota = 
trimmer.read(); 

float hodnota = 
trimmer;  

 

premenná typu float  
v rozsahu <0,1> úmerná 
analógovému napätiu 

int read_u16  int hodnota = 
trimmer.rad_u16(); 

 

prečíta hodnotu úmernú 
analógovému napätiu na 
vstupe pinu 

číslo v rozsahu < 0, 2n − 1 > 
úmerné analógovému 
napätiu, kde n je počet bitov 
AD prevodníka 
pre NUCLEO-F303RE n=12 
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4 Prílohy 

4.1 Tlačidlo 

Tlačidlo mechanické zariadenie určené k vodivému spojeniu nebo rozpojeniu elektrického obvodu. 

Tlačidlá, s ktorými pracujeme, majú nasledujúce zapojenie: 

  

Vývody A a B sú vodivo spojené rovnako ako vývody C a D. Stlačením tlačidla dôjde k vodivému 

spojeniu častí AB a CD. 

4.1.1 Zapojenie tlačidla do obvodu: 

4.1.1.1 Pomocou pull-up rezistoru 

Pred vstup pinu zapojíme rezistor proti napájaniu a druhú nožičku tlačidla pripojíme na zem. 

 

Hodnotu pull-up rezistoru volíme rádovo v kΩ. keď tlačidlo nie je stlačené, do pinu procesoru 

potečie malý prúd a hodnota digitálneho vstupu bude log.1. Po stlačení tlačidla bude tiecť 

prúd do zeme, na pull-up rezistore dôjde k úbytku napätia 3.3V a hodnota digitálneho vstupu 

tlačidla bude log.0.  

4.1.1.2 Pomocou vstavaného pull-up rezistoru 

Mód pinu zmeníme na PullUp, tým sa vstup pinu pripojí na zabudovaný programovateľný 

pull-up rezistor obvod bude mať rovnakú funkcionalitu ako obvod v kapitole 15.2.1.1 

 

4.1.1.3 Pomocou pull-down reistoru 

Pred vstup pinu zapojíme rezistor proti zemi a druhú nožičku tlačidla pripojíme na napájanie. 

Hodnotu pull-down rezistoru volíme rádovo v kΩ. Keď tlačidlo nie je stačené, pin procesoru je 

pripojený k zemi a hodnota digitálneho vstupu je log.0. Po stlačení tlačidla bude tiecť prúd 

cez pull-down reistor do zeme, na pull-down rezistore dôjde k úbytku napätia 3.3V a hodnota 

digitálneho vstupu tlačidla bude log.1.  
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4.1.1.4 Pomocou vstavaného pull-down rezistoru 

Mód pinu zmeníme na PullDown, tým sa vstup pinu pripojí na zabudovaný programovateľný 

pull-down rezistor obvod bude mať rovnakú funkcionalitu ako obvod v kapitole 15.2.1.3 

 

 


