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1 Pinout diagramy 

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

nasledujúcich obrázkoch sú diagramy pre mikrokontroléry NUCLEO-F303RE a STM32F042F6P6, na 

ktorých sú zobrazené jednotlivé piny a ich možné konfigurácie

 

DigitalOut, DigitalIn, InterruptIn 

Piny, ktoré môžeme konfigurovať ako digitálny výstup, digitálny vstup, alebo digitálny vstup 

s možnosťou hardverového prerušenia, sú označené svetlomodrou farbou. 

AnalogIn 

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

AnalogIn.  
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AnalogOut 

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

AnalogOut. Môžeme si všimnúť, že mikrokontrolér STM32F042F6P6 nemá ani jeden pin s takouto 

funkcionalitou, na aproximovanie analógovej hodnoty napätia na výstupe sa používajú piny 

v konfigurácii PwmOut. 

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.  

 Kompatibilita NUCLEOF303RE s Arduinom 

Vývojová doska NUCLEO F303RE má piny kompatibilné s mikrokontrolérom Arduino UNO, preto je 

možné použiť aj názvy pinov označené tmavozelenou farbou, ktoré používa Arduino. V tejto príručke 

toto značenie používať nebudeme s výnimkou inicializácie vstavanej LED diódy a vstavaného tlačidla 

na vývojovej doske NUCLEO-F303RE. 

2 Trieda Wait 

Funkcie triedy wait slúžia ku generácii časového oneskorenia s rozlíšením na mikrosekundy. 

 Funkcia wait 

Funkcia wait() generuje časové oneskorenie v sekundách s rozlíšením na mikrosekundy. Parametrom 

funkcie je premenná typu float, časové oneskorenie v sekundách. 

wait(float time_in_s);  //ako parameter mozeme pouzit desatinne cislo 

wait(1);   //cakanie 1 sekundu 

wait(0.345);   //cakanie 345 milisekund 

V prípade, ak ako parameter funkcie zadáme desatinné číslo s dlhším desatinným rozvojom ako 6 

miest(rozlíšenie na us),  číslo sa nezaokrúhli, ale ďalší desatinný rozvoj sa neberie do úvahy, preto 

nasledujúce funkcie budú čakať rovnakú dobu. 

float time1 = 0.123456;  // cas v sekundach s rozlisenim na us 

wait(time1);   //funkcia caka 123456us 

float time2 = 0.1234569; //cas v sekundach s vyssim rozlisenim ako us 

wait(time2);    // posledne cislo rozvoja sa neberie do uvahy, funkcia caka  123456us 

float time3 = 0.1234561;  //cas v sekundach s vyssim rozlisenim ako us 

wait(time3);   // posledne cislo rozvoja sa neberie do uvahy, funkcia caka  123456us 

 wait_ms 

Funkcia wait_ms() generuje oneskorenie v milisekundách. Parametrom funkcie je premenná typu int, 

časové oneskorenie v milisekundách. Výsledné časové oneskorenie môže byť o 1ms menšie ako 

zadané, preto sa pre malé oneskorenia odporúča pužiť funkciu wait, lebo 1ms by spôsobila veľkú 

relatívnu chybu. Funkcia wait_ms() sa nesmie používať vo funkcii obsluhujúcej prerušenie. 
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 wait_us 

Funkcia wait_us() generuje oneskorenie v mikrosekundách. Parametrom funkcie je premenná typu 

int, časové oneskorenie v mikrosekundách. Výsledné časové oneskorenie môže byť o 1us menšie ako 

zadané, preto sa pre malé oneskorenia rádovo v desiatkach mikrosekúnd odporúča pužiť funkciu 

wait, lebo 1us by spôsobila veľkú relatívnu chybu. Funkcia wait_us() sa nesmie používať vo funkcii 

obsluhujúcej prerušenie. 

3 DigitalOut 

Funkcie triedy DigitalOut používame pri konfigurácii pinu ako výstupného s dvomi možnými logickými 

úrovňami napätia na výstupe a na zmenu logickej úrovne napätia na výstupe. 

 Konfigurácia pinu 

Pin mikrokontroléru (napr. PA_5) si nakonfigurujeme ako digitálny výstup tak, že si vytvoríme objekt 

triedy DigitalOut s nejakým názvom (napr. led) a priradíme ho k tomuto pinu . Vstupným parametrom 

je názov pinu, ktorý ideme konfigurovať.  

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

Po vytvorení objektu je predvolene na výstupe brány log.0. V triede DigitalOut je pevne daná rýchlosť 

pinu: High speed a mód pinu: Output push pull. V prípade, že chceme použiť pin digitálny výstup 

v móde Open drain, použijeme triedu DigitalInOut  (kapitola 5). 

 is_connected 

Funkcia is_connected() slúži na kontrolu správnosti inicializácie pinu ako digitálny výstup. Funkcia 

nemá vstupné parametre a jej návratová hodnota je premenná typu int s hodnotou 0 alebo 1: 

• 1, ak bol pin správne nainicializovaný 

• 0 v prípade chyby inicializácie. 

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. 

wait_ms(int time_in_ms);  // ako parameter funkcie musime pouzit cele cislo 

wait(756);   // cakanie 756 milisekund 

wait(0.001);   // pre velmi casove useky (jednotky ms) je lepsie pouzit funkciu wait 

wait_us(int time_in_us); //ako parameter funkcie musime pouzit cele cislo 

wait_us(1000);   //cakanie 1 milisekundu 

wait(0.000001);   // pre male casove useky (jednotky us) je lepsie pouzit funkciu wait 
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 write 

Po vytvorení objektu je logická hodnota napätia na výstupe brány predvolene log.0.   Túto hodnotu je 

možné meniť 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. 

3.3.1 Zápis log.0 

Zápis logickej 0 sa môže previesť pomocou konštanty: 

led.write(0); 

alebo sa použije premenná typu int s hodnotou 0. 

int state = 0; 

led = state; 

Zápis log.1 

Zápis logickej 1 sa môže previesť pomocou nenulovej konštanty: 

led.write(1); 

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, teda nenulová hodnota. 

int state = -8; 

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

3.3.2 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); //state je premenna typu int 

sa častejšie používa skrátený zápis: 

led = state; //state je premenna typu int 

3.3.3 Zápis logickej hodnoty pri konfigurácii pinu 

Logickú hodnotu je možné zapísať na výstup tak, že ako druhý parameter sa použije požadovaná 

logická hodnota (napr. log.1). 

DigitalOut  led(PA_5, 1); 

 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.  

Funkcia read() vráti premennú typu int a jej hodnota je: 
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• 1, ak je na výstupe brány log.1 

• 0, ak je na výstupe brány log.0 

int state = led.read(); 

Funkciu použijeme napríklad, ak chceme zmeniť logickú hodnotu napätia na pine (kapitola 3.5). 

3.4.1 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;  

 Invertovanie hodnoty na výstupe 

Pre zmenu logickej hodnoty na výstupe, bez ohľadu na aktuálnu hodnotu, použijeme kombináciu 

funkcií write() a read(). Pre lepšie pochopenie je sú funkcie použité aj v dlhej podobe. 

3.5.1 Podmienku if 

  
3.5.2 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() ); 

 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 alebo použijeme 

tmavozelené Arduino značenie (kapitola 1):  

DigitalOut  led(LED1); //vid pinout diagram 

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

if (led == 1){ 

     led = 0; 

} else{  

    led = 1;  

 

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

     led.write(0); 

} else{  

    led.write(1);  
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 Ukážkové programy pre triedu DigitalOut 

3.7.1 Blikanie led na pine PA5 s frekvenciou 1Hz 

Schéma zapojenia: 

 

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

Schéma zapojenia:  

 

/*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 

    } 

} 

/*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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 Prehľad funkcií triedy DigitalOut 

 funkcia popis, vstupné parametre, návratová 
hodnota 

príklad,  

 DigitalOut inicializácia digitálneho výstupu na pine 
s nejakým názvom, 

DigitalOut led(PA_5); 

DigitalOut led(PA_5, 1) 
1: názov pinu, ktorý konfigurujeme ako 
DigitalOut,  
2 (voliteľný): premenná typu int,  log. 
hodnota na výstupe (predvolene log.0) 

 

 write 
zápis logickej hodnoty na výstup brány 

led.write(1); 

led = 1; //skrateny zapis 
premenná typu int, požadovaná logická 
hodnota na výstupe 

 

int read 
prečítanie logickej hodnoty, ktorá je na 
výstupe brány 

int state = led.read(); 

int state = led; //skrateny zapis  

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

int is_connected 
kontrola správnosti inicializácie pinu ako 
DigitalOut 

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

    return; 

} 

 

premenná typu int: 1, ak bol pin správne 
inicializovaný alebo 0 v opačnom prípade  

4 DigitalIn 

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

hodnoty napätia na vstupe pinu. 

 Konfigurácia pinu 

Pin mikrokontroléru (napr. PA4) nakonfigurujeme ako digitálny vstup tak, že si vytvoríme objekt 

triedy DigitalIn s nejakým názvom(napr. button) a priradíme ho k tomuto pinu. Vstupným 

parametrom je názov pinu, ktorý ideme konfigurovať.   

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

 is_connected 

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

vstupné parametre a jej návratová hodnota je premenná typu int s hodnotou 0 alebo 1: 

• 1, ak bol pin správne nainicializovaný 

•  0 v prípade chyby inicializácie. 

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

} 

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

nepoužíva. 

 mode 

Po vytvorení objektu je pin predvolene v móde PullNone, teda nie je pripojený na žiaden vnútorný  

rezistor.  Mód pinu sa mení volaním funkcie mode(), vstupným parametrom je jeden zo štyroch 

možných módov: 

PullUp, PullDown, PullNone, OpenDrain. 

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

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

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); 

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

button.mode(PullUp); 

Pull-down 

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

button.mode(PullDown); 

4.3.1 Zadanie módu pri inicializácii 

Mód pinu je možné zadať už pri inicializácii pinu tak, že ako druhý parameter sa použije požadovaný 

mód (napr. PullDown). 

DigitalIn  button(PA_4, PullDown); 

 read 

Logická hodnota 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 state = button.read(); 

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

používame skrátený tvar 

int state = button; 
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 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 na pine PC_13 alebo sa použije Arduino názov 

označený tmavozelenou farbou (kapitola 1). 

DigitalIn  button(USER_BUTTON); 

 Ukážkové programy 

4.6.1 Detekcia stlačenia tlačidla na pine PA_4 pomocou led na pine PA_5 
Vysvetlenie princípu a zapojenia tlačidla je v kapitole  10.1.1. 

Schéma zapojenia:  

 

/* LED na pine PA5 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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4.6.2  Detekcia stlačenia tlačidla bez použitia podmienky 

 Prehľad funkcií  

 funkcia popis, vstupné parametre, návratová 
hodnota 

príklad 

 DigitalIn 
inicializácia digitálneho vstupu na pine 
s nejakým názvom, 

DigitalIn button(PA_4); 

DigitalIn  button(PA_4, PullDown); 1: názov pinu, ktorý konfigurujeme ako 
DigitalIn 
2 (voliteľný): požadovaný mód pinu 
(PullUp, PullDown, PullNone), PullNone 
je predvolený mód 

 

 mode 
nastavenie módu vstupného pinu 

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

 

int 
read 

prečítanie logickej hodnoty napätia na 
vstupe pinu 

int state = button.read(); 

int state = button; //skrateny zapis  

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 

5 DigitalInOut 

Trieda DigitalInOut sa používa v prípade, že v rámci jedného programu je potrebné použiť pin v 

konfigurácii digitálneho vstupu aj výstupu alebo ak je potrebné použiť pin ako digitálny výstup v 

móde Open Drain. 

#include "mbed.h" 

 

DigitalIn button(PA_4, PullUp);     // digitalny vstup na pine PA_4 nastaveny do PullUp modu 

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

 

int main() { 

    while(1){               // nekonecny cyklus 

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

        wait_ms(50);        // oneskorenie o 50 ms 

    } 

} 
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 Konfigurácia pinu 

Pin mikrokontroléru (napr. PA1) si nakonfigurujeme ako digitálny vstupne-výstupný tak, že si 

vytvoríme objekt triedy DigitalInOut s nejakým názvom (napr. alternate) a priradíme ho k tomuto 

pinu. Vstupným parametrom je názov pinu, ktorý ideme konfigurovať.   

DigitalInOut  alternate (PA_1); //inicializacia pinu PA1 ako vstupne/vystupneho na nazvom alternate 

Po vytvorení objektu je pin nastavený ako digitálny vstup a mód pinu je PullNone.  

5.1.1 Kompletná konfiguracia pinu 

Pri konfigurácii pinu je možné zadať aj tri nepovinné parametre:  

• typ pinu: PIN_INPUT, PIN_OUTPUT (predvolená je PIN_INPUT) 

• mód pinu: PullUp, PullDown, PullNone, OpenDrain (predvolený je PullNone) 

• logická hodnota na výstupe pinu v režime výstupu:  log.0, log.1 (predvolená je log.0) 

DigitalInOut  alternate (PA_1, PIN_INPUT,PullUp,1);  

 is_connected 

Funkcia is_connected() slúži na kontrolu správnosti inicializácie pinu ako digitálne vstupne-

výstupného. Funkcia nemá vstupné parametre a jej návratová hodnota je premenná typu int s 

hodnotou 0 alebo 1: 

• 1, ak bol pin správne nainicializovaný 

•  0 v prípade chyby inicializácie. 

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. 

 output 

Funkcia output() nastaví pin do režimu digitálneho výstupu, nemá vstupné parametre a nevracia 

žiadnu hodnotu. Na výstup brány sa zapíše logická hodnota naposledy volanej funkcie write(). 

alternate.output(); 

 input 

Funkcia input() nastaví pin ako digitálny vstup, nemá vstupné parametre a nevracia žiadnu hodnotu.  

alternate.input(); 
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 mode 

Po vytvorení objektu je pin predvolene v móde PullNone, teda nie je pripojený na žiaden vnútorný  

rezistor.  Mód pinu sa mení volaním funkcie mode(), vstupným parametrom je jeden zo štyroch 

možných módov: 

PullUp, PullDown, PullNone, OpenDrain. 

Predvolený mód je PullNone. 

Módy PullUp, PullDown a PullNone sa týkajú pinu vo vstupnom režime a líšía sa v logickej hodnote 

napätia, ktorá sa prečíta na vstupe pinu, ak je na vstupe nedefinovaná logická úroveň napätia, teda 

pin je pripojený “do vzduchu”. Výstupný mód pinu sa nastaví na Push pull. 

Mód OpenDrain nastaví výstupný mód pinu do režimu OpenDrain a pripojí pin na vnútorný pull-up 

rezistor. Mód nemení režim pinu zo vstupného na výstupný ani naopak. 

PullNone 
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. 

alternate.mode(PullNone); 

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

alternate.mode(PullUp); 

PullDown 

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

alternate.mode(PullDown); 

OpenDrain 

Mód OpenDrain nastaví výstupný mód pinu do režimu OpenDrain a pripojí pin na vnútorný pull-up 

rezistor. 

alternate.mode(OpenDrain); 

 write 

Logická hodnota napätia na výstupe brány sa mení volaním funkcie write(). Vstupným parametrom 

funkcie je premenná typu int podľa jej hodnoty sa na výstup brány zapíše log.1 alebo log.0: 

• log.0 ak je hodnota premennej rovná 0 

• log.1 ak je premenná nenulová  

V prípade, že je pin nastavený ako výstupný, sa hodnota priamo zapíše na výstup brány. Ak je pin 

nastavený ako vstupný, hodnota sa zapíše na výstup brány pri najbližšom volaní funkcie output(). 

5.6.1 Skrátený zápis 

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

a namapovaný na funkciu write, teda miesto 

alternate.write(logic_value);  // logic_value je premenna typu int 
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väčšinou používame skrátený tvar 

alternate = logic_value; 

 read 

5.7.1 Pin nastavený ako výstupný 

V prípade, že je pin nastavený ako výstupný, funkcia read() prečíta logickú hodnotu na výstupe brány 

a jej návratová hodnota je premenná typu int s hodnotou 0 alebo 1: 

• 1, ak je na výstupe brány zapísaná log.1 

• 0, ak je na výstupe brány zapísaná log.0 

5.7.2 Pin nastavený ako vstupný 

V prípade, že je pin nastavený ako vstupný, volaním funkcie read() sa prečíta logická hodnota napätia 

na vstupe brány, funkcia vracia premennú typu int s hodnotou: 

• 1, ak je na vstupe brány log.1 

• 0, ak je na vstupe brány log.0 

int state = alternate.read(); 

5.7.3 Skrátený zápis 

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

namapovaný na funkciu read(), teda miesto  

int state = alternate.read(); 

 môžeme použiť skrátený zápis: 

int state = alternate;  

6 PwmOut 

Funkcie triedy PwmOut slúžia k inicializácii pinu ako generátora PWM signálu a k zmene parametrov 

generovaného signálu. 

 PWM signál 

Pulzne-šírkovo-modulovaný signál je periodický signál so základnými parametrami  
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6.1.1 Perióda  Tp  

Perióda Tp je doba trvania jedného cyklu. V Mbede je možné nastavovať periódu PWM signálu 

s rozlíšením až na mikrosekundy.  

6.1.2 Šírka pulzu Ton 

Šírka pulzu Ton je doba vrámci jednej periódy Tp, kedy je výstup v log.1 a zároveň platí, že 𝑇𝑜𝑛 < 𝑇𝑝. 

V Mbede je možné nastavovať šírku pulzu s rozlíšením na mikrosekundy. 

6.1.3 Strieda 

Strieda PWM signálu je definovaná ako pomer šírky pulzu Ton ku perióde signálu Tp 

𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑝
  ;    𝑇𝑜𝑛 < 𝑇𝑝 .     

teda je to číslo v intervale < 0 ;  1 >  

Strieda je nepriamy parameter PWM signálu, ak v Mbede zmeníme striedu, v skutočnosti sa zmení 

šírka pulzu Ton tak, aby bol pomer 
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑝
 čo najbližšie k zadanému číslu. Na obrázku je je signál 

s periódou  𝑇𝑝 = 13𝜇𝑠, teda strieda pracuje s rozlíšením 
1

13
. Ak zadáme striedu 0.5, v Mbede sa 

nastaví šírka pulzu na 7𝜇𝑠(rozlíšenie na 𝜇𝑠) a skutočná strieda bude 
7

13
≈ 0.54   (najbližšia 

požadovanej hodnote). V extrémnom prípade, ak je 𝑇𝑝 = 1𝜇𝑠, tak strieda môže nadobúdať iba 

hodnoty 0 alebo 1. 

 Konfigurácia pinu 

Pin mikrokontroléru(napr. PA_6) je možné nakonfigurovať ako generátor PWM signálu, ak je v pinout 

diagrame označený fialovou farbou s označením PWM (kapitola 1).  Konfiguráciu prevedieme 

vytvorením objektu triedy PwmOut s nejakým názvom (napr. led_pwm) a priradením k tomuto pinu. 

Vstupným parametrom je názov pinu, ktorý ideme konfigurovať.   

PwmOut  led_pwm(PA_6); 

Generovanie pulzne šírkovo modulovaného signálu funguje za pomoci timerov. Čísla x a y v názve 

PWM x/y v pinout diagrame 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. 

Navyše, ak sa v názve zhodujú timer aj číslo kanálu a jeden z kanálov je negovaný, súčasné 

generovanie PWM nie je možné ani na rovnakej frekvencii. 

 Nastavenie periódy PWM signálu 

Po vytvorení objektu je potrebné nastaviť prvý parameter, periódu PWM signálu. Na to slúžia funkcie 

period(), period_ms(), period_us(). V Mbede je možné nastaviť periódu s maximálnym rozlíšením na 

mikrosekundy. Pri zmene periódy PWM signálu sa zachováva hodnota striedy signálu.  

6.3.1 period 

Funkcia period() nastaví periódu generovaného PWM signálu na hodnotu danú vstupným 

parametrom,  premennou typu float vyjadrujúcu čas v sekundách s maximálnym rozlíšením na 

mikrosekundy. Pri číslach s rozlíšením väčším ako mikrosekundy, sa ďalší desatinný rozvoj zanedbá. 

V nasledujúcom príklade sa z tohto dôvodu perióda nastaví na rovnakú hodnotu v oboch prípadoch. 
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6.3.2 period_ms 

Funkcia period_ms() nastaví periódu generovaného PWM signálu na hodnotu danú vstupným 

parametrom,  premennou typu int vyjadrujúcu čas v milisekundách.  

6.3.3 period_us 

Funkcia period_us() nastaví periódu generovaného PWM signálu na hodnotu danú vstupným 

parametrom,  premennou typu int vyjadrujúcu čas v mikrosekundách.  

 Nastavenie druhého parametru PWM signálu 

Druhý parameter PWM signálu je možné nastaviť pomocou šírky pulzu alebo striedy PWM signálu. 

Šírka pulzu Ton, je priamy parameter PWM signálu, zadané a reálne parametre PWM signálu sú 

zhodné.  

6.4.1 Nastavenie šírky pulzu Ton 

Doba šírky pulzu Ton sa mení pomocou funkcií pulsewidth(), pulsewidth_ms() alebo pulsewidth_us().  

V Mbede je možné nastaviť šírku pulzu s maximálnym rozlíšením na mikrosekundy. Pri zmene periódy 

je potrebné dbať na to, aby šírka pulzu Ton bola vždy menšia ako perióda PWM signálu Tp:   𝑇𝑜𝑛 < 𝑇𝑝, 

zároveň je potrebné si uvedomiť, že sa automaticky zmení hodnota striedy, teda pomeru  
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑝
. 

6.4.1.1 pulsewidth 

Funkcia pulsewidth () nastaví šírku pulzu Ton PWM signálu na hodnotu danú vstupným parametrom,  

premennou typu float vyjadrujúcu čas v sekundách. Vždy však musí platiť, že  𝑇𝑜𝑛 < 𝑇𝑝  . Funkcia 

nastaví šírku pulzu s rozlíšením na mikrosekundy. Pri číslach s rozlíšením väčším ako mikrosekundy, sa 

ďalší desatinný rozvoj zanedbá. Funkciu pulsewidth() väčšinou používame v kombinácii s funkciu 

period(). 

float period = 0.000345;  

led_pwm.period(period); // perioda sa nastavi na hodnotu 345us 

float pulse1 = 0.0001234; // cislo s rozlisenim vyssim ako na mikrosekundy: 123.4us 

led_pwm.pulsewidth(period); // sirka pulzu sa nastavi na hodnotu 123us 

float pulse2 = 0.00033;  // cislo s rozlisenim na mikrosekundy: 330us 

led_pwm.pulsewidth(period); // sirka pulzu sa nastavi na hodnotu 330us 

6.4.1.2 pulsewidth_ms 

Funkcia pulsewidth _ms() nastaví šírku pulzu PWM signálu na hodnotu danú vstupným parametrom,  

premennou typu int vyjadrujúcu čas v milisekundách. Vždy však musí platiť, že  𝑇𝑜𝑛 < 𝑇𝑝  . Funkciu 

pulsewidth _ms() väčšinou používame v kombinácii s funkciu period _ms(). 

float period1 = 0.0003459; // cislo s rozlisenim vyssim ako mikrosekundy: 345.9us  

led_pwm.period(period1); // perioda sa nastavi na hodnotu 345us 

float period2 = 0.000345; // cislo s rozlisenim na mikrosekundy: 345us 

led_pwm.period(period2); // perioda sa nastavi na hodnotu 345us 

int  period = 3450;  // cele cislo vyjadrujuce dlzku periody v milisekundach 

led_pwm.period_ms(period); // perioda sa nastavi na hodnotu 3450ms = 3.45s 

int  period = 345;   // cele cislo vyjadrujuce dlzku periody v mikrosekundach 

led_pwm.period_us(period); // perioda sa nastavi na hodnotu 345us 
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6.4.1.3 pulsewidth_us 

Funkcia period_us() nastaví šírku pulzu generovaného PWM signálu na hodnotu danú vstupným 

parametrom,  premennou typu int vyjadrujúcu čas v mikrosekundách. Vždy však musí platiť, že  

𝑇𝑜𝑛 < 𝑇𝑝 . Funkciu pulsewidth _us() väčšinou používame v kombinácii s funkciu period _us(). 

6.4.2 Zmena striedy PWM signálu 

Strieda PWM signálu sa mení pomcou funkcie write(). Vstupným parametrom funkcie je premenná 

typu float v rozsahu <0 ; 1>. 

led_pwm.write(0.32);  

Pri zmene periódy signálu Tp sa automaticky, zmení aj šírka pulzu Ton tak, aby sa veľkosť striedy 

nezmenila.  

int  period = 100;    // cele cislo vyjadrujuce dlzku periody v mikrosekundach 

led_pwm.period_us(period);  // perioda sa nastavi na hodnotu 100us 

led_pwm.write(0.23)   // strieda je 23% 

period = 200;    

led_pwm.period_us(pulse);  // zmena periody na 200us, strieda je stale 23% 

Strieda nie je priamy parameter PWM signálu, zavolaním funkcie write() sa zmení priamy parameter, 

šírka pulzu Ton tak, aby pomer 
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑝
 bol čo najbližšie zadanému číslu. Keďže oba priame parametre Tp aj 

Ton je možné zadať s rozlíšením na milisekundy, tak čím menšia je perióda PWM signálu, tým 

s menším rozlíšením striedy pracujeme. V extrémnom prípade, ak je dĺžka periódy Tp = 1us, tak šírka 

pulzu Ton môže mať iba 1us alebo 0us, a strieda bude mať hodnotu 1 alebo 0. Na nasledujúcich 

prípadoch môžeme vidieť, ako sa mení rozlíšenie striedy s periódou Tp. 

6.4.2.1 Skrátený zápis zmeny striedy 

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

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

led_pwm = stride; //stride je premenna typu float v rozsahu <0 ; 1> 

int  period = 3450;   // cele cislo vyjadrujuce dlzku periody v milisekundach 

led_pwm.period_ms(period);  // perioda sa nastavi na hodnotu 3450ms  

int  pulse = 34;    // cele cislo vyjadrujuce sirku pulzu v milisekundach 

led_pwm.pulsewidth_ms(pulse); // sirka pulzu sa nastavi na hodnotu 34ms 

int  period = 197;    // cele cislo vyjadrujuce dlzku periody v mikrosekundach 

led_pwm.period_us(period);  // perioda sa nastavi na hodnotu 197us 

int  pulse = 180;   // cele cislo vyjadrujuce sirku pulzu v mikrosekundach 

led_pwm.pulsewidth_ms(pulse); // sirka pulzu sa nastavi na hodnotu 180us 

led_pwm.period_us(1);  // perioda je 1us, teda strieda pracuje s rozlisenim 1/1 

led_pwm.write(0.38);   //po zaokruhleni bude realna hodnota striedy 0 

led_pwm.period_ms(10);  //perioda je 10000us, teda strieda pracuje s rozlisenim 1/10000 

led_pwm.write(0.34568);  // po zaokruhleni bude realna hodnota striedy 0.3457 

led_pwm.period(0.2);   //perioda je 200 000us, teda strieda pracuje s rozlisenim 1/200000, teda 

   // cislo sa zaokruhli tak, aby na 6. desatinnom mieste bola 0 alebo 5 

led_pwm = 0.1234532;  // po zaokruhleni bude realna hodnota striedy 0.123455 
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 read 

Funkcia read()  slúži na čítanie aktuálnej hodnoty striedy, jej návratatová hodnota je premenná typu 

float v rozsahu <0 ; 1>. 

float strieda = led_pwm.read();  

6.5.1 Skrátený zápis funkcie read 

V triede PwmOut je operátor  “=”, ktorý priraďuje hodnotu daného objektu premennej, preťažený 

a namapovaný na funkciu read(), teda miesto int state = led_pwm.read();  sa použije skrátený zápis: 

float stride = led_pwm;  

 Ukážkové príklady 

6.6.1 Blikanie LED na pine s PWM funkcionalitou 

Schéma zapojenia: 

 

#include "mbed.h" 
 

PwmOut led1(PA_4); 

PwmOut led2(PA_6); 

PwmOut led3(PA_7); 
 

int main() { 

    led1 = 0.5; 

    led2 = 0.5; 

    led3 = 0.5; 

    led1.period_ms(100); 

    led2.period_ms(500); 

    led3.period_ms(1000); 

    while(1){ 

        wait_ms(10); 

    } 

}  
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6.6.2 Ovládanie jasu LED pomocou trimmru 

Schéma zapojenia:  

 

6.6.3 Prehratie stupnice pomocou piezo bzučiaka 

V nasledujúcej úlohe budeme používať súčiastku piezo bzučiak. Táto súčiastka funguje na princípe 

‘obráteného’ piezoelektrického javu: keď privedieme na túto súčiastku periodické napätie s určitou 

frekvenciou, kryštálová mriežka materiálu sa rozkmitá a my počujeme zvuk s určitou výškou. Keď na 

bzučiak privedieme napätie s inou frekvenciou, budeme počuť zvuk s inou výškou. 

Schéma zapojenia:  

#include "mbed.h" 
 

PwmOut led(PA_6);  //inicializacia pinu PA_6 ako pwm vystup 

AnalogIn trimmer(PA_3); //inicializacia pinu PA_3 ako analogovy vstup 
 

int main() { 

    led.period(0.01);  // nastavenie periody pwm na hodnotu 10ms 

    while(1) { 

        led = trimmer;  // nastavenie striedy LED na hodnotu analogoveho vstupu 

        wait_ms(50); 

    } 

} 

#include "mbed.h" 

PwmOut buzzer(PA_6); //inicializacia pinu PA_6 ako pwm vystup 

float frequencies[8] = {261, 293, 329, 349, 392, 440, 494, 523}; //pole frekvencii tonov od c1 do c2 

int number_of_frequencies = 8; //dlzka pola frekvencii 

int main() { 

    buzzer = 0.5;  //nastavenie striedy na 50%, 

    int i = 0;  //premenna pomocou ktorej budeme prechadzat pole frekvencii 

    while(1) {     

        buzzer.period(1./frequencies[i]); // nastavenie periody PWM na urcity ton, T = 1/f  

        wait_ms(1000);    // prehravanie tonu po dobu  

        i++;    // posunutie sa na dalsi ton,  

        i%=number_of_frequencies;        // po prehrati posledneho tonu v poli sa prejde na prvy 

    } 

} 
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7 InterruptIn 

Funkcie triedy InterruptIn slúžia na konfiguráciu pinu ako digitálneho vstupu, ale navyše pri určitej 

udalosti dôjde k prerušeniu behu programu. Následne sa vykoná funkcia obsluhy prerušenia a po jej 

vykonaní pokračuje program tam, kde bol prerušený. V Mbede môže dôjsť k prerušeniu behu 

programu pri nábežnej alebo spádovej hrane logickej hodnoty napätiana vstupe pinu.  

 Funkcia obsluhy prerušenia 

Funkcia obsluhy prerušenia nemá vstupné argumenty a nevracia žiadnu hodnotu. Nesmie obsahovať 

funkcie wait_ms(), wait_us(), printf() ani funkcie na alokáciu pamäti new() a malloc(), pretože by 

došlo k nedefinovanému chovaniu. Ak funkcia pristupuje ku globálnym premenným, tieto premenné 

by mali byť pri inicializácii označené kľúčovým slovom volatile, ktoré zabezpečí, že pri kompilácii 

programu nedôjde k optimalizácii použitia danej premennej.  

 Konfigurácia pinu 

Pin mikrokontroléru (napr. PA5) nakonfigurujeme ako digitálny vstup s možnosťou hardvérového 

prerušenia vytvorením objektu triedy InterruptIn s nejakým názvom (napr. button_interrupt) a 

priradením danému pinu. 

InterruptIn button_interrupt (PA_5); 

Po vytvorení objektu je funkcionalita prerušenia predvolene povolená. 

 mode 

Po vytvorení objektu triedy InterruptIn nastavíme mód pinu rovnako, ako v triede DigitalIn. 

Predvolený mód pinu je PullNone. 

PullUp 

button_interrupt.mode (PullUp); // pripojenie pinu na vnutorny pull-up rezistor 

PullDown 

button_interrupt.mode (PullDown); // pripojenie pinu na vnutorny pull-down rezistor 

PullNone 

button_interrupt.mode (PullNone); // pin nie je pripojeny na ziaden vnutorny rezistor 

7.3.1 Zadanie módu pri inicializácii 

Mód pinu je možné nastaviť už pri konfigurácii pinu (napr. PullUp)  

InterruptIn button_interrupt (PA_5, PullUp); /* konfiguracia pinu PA5 ako digitálny vstup 

                                                               s moznostou prerusenia a nastavenie do modu PullUp*/ 
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 read 

Logická hodnota napätia na vstupe pinu sa prečíta pomocou funkcie read() rovnako, ako v triede 

DigitalIn. Návratová hodnota funkcie je premenná typu int s hodnotou 0 alebo 1:  

• 1, ak je na vstupe pinu log.1  

• 0, ak je na vstupe pinu log.0 

int state = button_ interrupt.read ();  

V triede InterruptIn je operátor “=” preťažený a je namapovaný na metódu read() , preto sa častejšie 

používa 

int state = button_ interrupt; 

 rise 

Volaním funkcie rise() sa objektu sa priradí funkcia obsluhy prerušenia, ktorá sa zavolá vždy po 

vyvolaní hardvérového prerušenia nábežnou hranou (rising edge) logickej hodnoty napätia na vstupe 

daného pinu. Typicky sa táto funkcia volá na začiatku funkcie main(), pri jej viacnásobnom volaní 

prerušenie obsluhuje naposledy priradená funkcia.  

7.5.1 fall 

Volaním funkcie fall() sa objektu sa priradí funkcia obsluhy prerušenia, ktorá sa zavolá vždy po 

vyvolaní hardvérového prerušenia spádovou hranou (falling edge) logickej hodnoty napätia na vstupe 

daného pinu. Typicky sa táto funkcia volá na začiatku funkcie main(), pri jej viacnásobnom volaní 

prerušenie obsluhuje naposledy priradená funkcia. 

InterruptIn button_interrupt(PA_4, PullDown); 

volatile int count = 0;   /* globalna premenna, ku ktorej sa pristupuje vo funkcii prerusenia, je  

     oznacena klucovym slovom volatile */ 

 

void catch_rising_edge(){ // funkcia obsluhy prerusenia, ktora pocita pocet nabeznych hran 

    count++; 

} 

 

main(){ 

⋮ 
button_interrupt.rise (&catch_rising_edge);   /* priradenie adresy funkcie, ktorá sa pri preruseni na 

nabeznu hranu zavola */ 

⋮ 
} 
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 disable_irq  

Funkcionalitu hardvérového prerušenia pre daný pin je možné zakázať volaním funkcie disable_irq(). 

Po vytvorení objektu triedy InterruptIn je hardvérové prerušenie predvolene povolené.  

button_interrupt. disable_irq(); 

 enable_irq  

Funkcia enable_irq() opätovne povolí prerušenie na danom pine.  

button_interrupt.enable_irq();  

8 Sériová komunikácia 

Mikrokontrolér môže komunikovať s inými zariadeniami pomocou sériovej komunikácie. V Mbede je 

možné použiť sériovú komunikáciu v asynchrónnom režime. 

Aby zariadenia mohli spolu komunikovať cezsériovú linku, musia byť splnené podmienky: 

• TX(vysielaci) pin prvého zariadenia je pripojený na RX(prijímací) pin druhého zariadenia 

• RX pin prvého zariadenia je pripojený na TX pin druhého zariadenia 

• zariadenia majú prepojené zeme 

• formát správy musia mať rovnaký obidve zariadenia  

• obidve zariadenia majú rovnaký baudrate 

 Inicializácia sériového portu 

Sériový port môžeme nainicializovať na dvojici pinov, ktoré sú v pinout diagrame (kapitola 1) 

označené žltou farbou s označením Serialx TX a Serialx RX. Inicializáciu prevedieme tak, že si 

vytvoríme objekt triedy Serial s nejakým názvom (napr. device) a priradíme ho k pinom v poradí 

SERIALx TX (PA2) a SERIALx RX (PA3). 

Serial device(PA_2, PA_3) ; // v poradi TX pin a RX pin 

InterruptIn button_interrupt(PA_4, PullUp); 

volatile int count = 0;   /* globalna premenna, ku ktorej sa pristupuje vo funkcii prerusenia, je  

     oznacena klucovym slovom volatile */ 

 

void catch_falling_edge (){  // funkcia obsluhy prerusenia, ktora pocita pocet spadovych 

hran 

    count++; 

} 

 

main(){ 

⋮ 
 

button_interrupt.rise (&catch_falling_edge)   /* priradenie adresy funkcie, ktorá sa pri preruseni na       

nabeznu hranu vykona */ 

⋮ 
} 
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8.1.1 baud 

Rýchlosť komunikácie, baudrate, je možné nastaviť volaním funkcie baud(). Vstupným paramentrom 

je premenná typu int, požadovaná hodnota baudrate, najčastejšie používame jednu z nasledujúcich 

hodnôt: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200. Predvolená hodnota baudrate je 9600 Bd/s.   

device.baud(115200); 

Hodnotu baudrate je možné zadať už pri inicializácii sériového portu (napr. 115200) 

Serial device(PA_2, PA_3, 115200) ; // v poradi TX pin a RX pin a baudrate 

 format 

Každá správa, ktorá sa posiela cez sériový port, začína start bitom, za ním nasledujú dátové bity, ďalej 

môže nepovinný paritný bit a správa končí jedným alebo viacerými stop bitmi. Predvolený formát 

správy v Mbede je: 1 start bit, 8 dátových bitov, žiaden paritný bit a 1 stop bit. 

device.format(8, SerialBase::None,1); 

8.2.1 Počet dátových bitov 

Prvý parameter, počet dátových bitov je prvý parameter funkcie format(), je premenná typu int 

s možnými hodnotami 7, 8 alebo 9: 

• 7 s podmienkou, že je použitý paritný bit 

• 8, paritný bit môže, ale nemusí byť použitý 

• 9 s podmienkou, ža paritný bit nie je použitý 

Pri zadaní iného čísla alebo pri porušení podmienky dôjde k chybe programu.  

8.2.2 Paritný bit 

Paritný bit  je druhý parameter funkcie format(), je reťazec s možnými : SerialBase::None, 

SerialBase::Odd, SerialBase::Even.  SerialBase::None je predvolený parameter. 

SerialBase::None 

Správa neobsahuje paritný bit 

SerialBase::Odd  

Hodnota paritného bitu sa nastaví na takú hodnotu, aby počet jednotiek v správe bol párny. 

SerialBase::Even 

Hodnota paritného bitu sa nastaví na takú hodnotu, aby počet jednotiek v správe bol nepárny. 

8.2.3 Počet stopbitov 

Tretí parameter, počet stopbitov je , je premenná typu int s možnými hodnotami 1 alebo 2, pričom 

predvolená hodnota je 1. Po zadaní iného čísla sa počet stopbitov nastaví na 1. 

device.format(8, SerialBase::None,1); 

device.format(8, SerialBase::Odd,1); 

device.format(8, SerialBase::Even,1); 

Ak použijeme 7 dátových bitov, musíme pridať aj paritný bit. Ak použijeme 8 dátových bitov, 

môžeme, ale nemusíme použiť paritný bit. Ak použijeme 9 dátových bitov, nesmieme použiť paritný 



23 

 

bit. Počet stopbitov môže byť 1 alebo 2, ak použijeme akékoľvek iné číslo, automaticky sa počet 

stopbitov nastaví na 1.   

 getc 

Na prečítanie jedného znaku zo sériového portu sa používa metóda getc(), návratová hodnota je 

premenná typu char, prečítaný znak. 

char sign = device.getc(); 

 putc 

Pomocou funkcie putc() sa do sériového portu zapíše jeden znak. Vstupným parametrom je 

premenná typu char, znak ktorý posielame. 

char sign = 'a'; 

device.putc(sign); 

 printf 

Reťazec je možné poslať poocou funkcie printf(). Vstupným argumentom je reťazec, ktorý chceme 

poslať. 

8.5.1 Formát premenných 

Reťazec môže obsahovať hodnoty premenných, ktoré sú do reťazca vložené pomocou formátovacej 

direktívy, názvy premenných sú zoradené a oddelené čiarkou za reťazcom.  

• char: "%c" 

• int: "%d" 

• float: "%f" 

• string:  "%s" 

 scanf 

Na prečítanie reťazca zo sériového  portu sa používa funkcia scanf(). Vstupný argument je reťazec, 

ktorý očakávame. Návratová hodnota funkcie je premenná typu int s hodnotou: 

• 0, ak sa formát prijatej správy nezhoduje s očakávaným formátom 

• 1, ak je prijatá správa v očakávanom formáte 

int a; 

device.scanf("%d",&a); // pred nazov premennej musime pridat &, lebo precitana hodnota sa zapise  

 readable 

Funkcia readable() slúži na zistenie, či je nejaký znak na prečítanie zo sériového portu. Návratová 

hodnota je premenná typu bool s hodnotou true alebo false: 

• true, ak je na aspoň jeden znak pripravený na prečítanie zo sériového portu 

• false v opačnom prípade 

float pi = 3.14159265359; 

char sign =  'A';  // pri premennej typu char musime pouzit jednoduche uvodzovky 

int value_of_A = 65; 

device.printf("pi = %f a ASCII fodnota pismena %c je %d \n", pi, sign, value_of_A); 
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Najčastejšie sa funkcia používa v kombinácii s funkciou getc() 

if(device.readable()) { 

    char sign = device.getc(); 

} 

 writable 

Funkcia writable() slúži na zistenie, či je možné do sériového portu zapísať znak. Návratová hodnota 

je premenná typu bool s hodnotou true alebo false: 

• true, ak je možné do sériového portu zapísať znak 

• false v opačnom prípade 

Najčastejšie použitie je v kombinácii s funkciou putc() 

if(device.writable()) { 

    char sign = device.putc(); 

} 

 attach 

To, či do mikrokontroléru bol poslaný nejaký znak je možné riešiť aj hardvérovo tak, že v prípade 

prijatého znaku sa vyvolá prerušenie a automaticky sa zavolá funkcia obsluhujúca prerušenie. 

Vstupným parametrom funkcie attach() je adresa funkcie, ktorá bude obsluhovať prerušenie, preto 

sa pred jej názov ešte pridá znak ”&”. Funkcia obsluhujúca prerušenie nesmie mať žiadne vstupné 

parametre ani nevracia žiadnu hodntu, nesmú v nej byť použité funkcie wait_ms(), wait_us(), printf(). 

V tejto funkcii sa môže pracovať s globálnymi premennými, ktoré boli pri inicializácii označené 

slovom volatile. 

 Komunikácia s PC 

Počítač v dnešnej dobe nie je vybavený sériovým portom, preto aby mikrokontrolér mohol 

komunikovať s počítačom, musíme použiť adaptér USB to UART. Mikrokontrolér komunikuje 

pomocou sériovej komunikácie s prevodníkom, ktorý preposiela prijaté správy do počítača pomocou 

USB komunikácie a naopak. Aby komunikácia fungovala: 

• prepojíme zem mikrokontroléra a prevodníka 

• TX(vysielaci) pin mikrokontroléru pripojíme na RX(prijímací) pin prevodníka 

• RX pin mikrokontroléru pripojíme na TX pin prevodníka 

  

#include "mbed.h" 

Serial device (PA_2, PA_3, 115200);     
       

void read_character(){      

    device.putchar( device.getchar() ); 

} 

main(){ 

    device.attach(&read_character);   // priradenie obsluhy prerusenia funkcii read_character 

    while(1){ 

        wait_ms(100); 

    } 

} 
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Po zapojení prevodníku do počítača, prejdeme do Správcu zariadení a mali by sme vidieť nové 

zariadenie s číslom COM portu. Ak sa zobrazuje chyba, musíme manuálne nainštalovať driver 

k danému prevodníku.  

  
Ďalej otvoríme terminálový program, napríklad PUTTY,  ako typ pripojenia zvolíme Serial, rýchlosť 

a formát správy nastavíme na rovnakú hodnotu ako v Mbede (formát správy väčšinou necháme 

predvolený a rýchlosť nastavíme na najvyššiu možnú: 115200 Bd/s) a zadáme číslo COM portu 

prevodníka. 

8.10.1 Serial plotter 

Ak pri analógových senzoroch potrebujeme zobraziť namerané hodnoty, premenné typu int, 

v reálnom čase, môžeme použiť program Serial plotter. Zo stránky 

https://github.com/CieNTi/serial_port_plotter/releases si stiahneme najnovšiu verziu programu vo 

formáte .zip. Po stiahnutí súbor odzipujeme a otvoríme aplikáciu. Program dokáže vyobrazovať až 3 

priebehy a počet zobrazených na jednej obrazovke si môžeme zvoliť. Ak by sme, napríklad, posielali 

dáta 100-krát za sekundu a počet zobrazených bodov na displeji by bol 1000, na displeji budeme 

vidieť priebeh signálu za posledných 10 sekúnd. 

8.10.1.1 Formát správy 

Do sériového portu môžeme posielať iba správy, ktoré majú pevne daný formát. Na začiatku je ‘$’ 

potom nasledujú jednotlivé hodnoty, premenné typu int, oddelené medzerou a na konci správy je ‘;’. 

Naraz je možné vyobrazovať 3 priebehy. 

#include "mbed.h" 
 

AnalogIn sensor_1(PA_4); 

AnalogIn sensor_2(PA_5); 

AnalogIn sensor_3(PA_6); 
 

Serial pc(PA_2, PA_3, 115200); // tx, rx, baudrate 
 

int main() { 

    while(1) { 

        pc.printf ("$%d %d %d;", sensor_1.read_u16 (), sensor_2. read_u16 (), sensor_3. read_u16 ());  

    /*na zaciatku kazdej spravy je '$', na konci je ';' a medzi kazdymi dvomi hodnotami je medzera */ 

        wait(0.1);  // hodnoty sa budu posielat priblizne 10-krat za sekundu 

    } 

} 

9 USBSerial 

Mikrokontrolér dokáže komunikovať s počítačom aj pomocou USB komunikácie. Po začatí programu 

sa v počítači vytvorí virtuálny COM port a zariadenie sa z pohľadu počítača tvári ako vsériový port.   

https://github.com/CieNTi/serial_port_plotter/releases
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 Inštalácia VCP drivera pre Windows 8 a nižšie verzie 

Ak používame Windows 8 alebo nižšiu verziu, je potrebné stiahnuť a nainštalovať driver pre 

zariadenia STM32 zo stránky 

http://os.mbed.com/media/downloads/drivers/mbedWinSerial_16466.exe.  

 Stiahnutie knižnice 

Triedy, ktoré sme doteraz v programoch použili, sú definované v knižnici mbed, ktorú do programu 

zahŕňame na začiatku každého programu pomocouu:  #include "mbed.h"; 

Trieda USBSerial je definovaná v samostatne v knižnici F042K6_USBDevice, preto musíme túto 

knižnicu do projektu vložiť. Najjednoduchší spôsob je, že si stiahneme priamo ukážkový program pre 

triedu USBSerial zo stránky 

https://os.mbed.com/users/va009039/code/F042K6_USBDevice/file/6030a12b6c62/USBSerial/USBS

erial.h/ 

V sekcii Examples importujeme do Mbedu demo program pre zariadenie NUCLEO-F042K6 

 
Projekt si pomenujeme, označíme ho ako program, a neoznačíme aktualizáciu knižníc. 

 

Po importovaní zo zložky programu odstránime súbor main_mouse.cpp a celý obsah main_serial.cpp 

vymažeme. 

 Úprava knižnice 

Keďže importovaná knižnica je určená pre platformu STM32F042K6 a my používame mikrokontrolér 

STM32F042F6P6, je potrebné premapovať piny určené ku komunikácii cez USB. Premapovanie pinov  

prevedieme v samotnej knižnici, konkrétne v súbore USBHAL_STM32L1.cpp, ku ktorému sa 

preklikáme nasledovne: 

F042K6_USBDevice->USBDevice-> USBHAL_STM32L1.cpp 

V tomto súbore pred riadok 75 pridáme 

SYSCFG->CFGR1 |=0x10;  // premapovanie pinov USB 

http://os.mbed.com/media/downloads/drivers/mbedWinSerial_16466.exe
https://os.mbed.com/users/va009039/code/F042K6_USBDevice/file/6030a12b6c62/USBSerial/USBSerial.h/
https://os.mbed.com/users/va009039/code/F042K6_USBDevice/file/6030a12b6c62/USBSerial/USBSerial.h/
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Takto upravenú knižnicu môžeme používať aj v iných programoch tak, že po kliknutí na ňu pravým 

tlačidlom ju skopírujeme a vložíme ju do zložky daného programu. 

 Importovanie upravenej knižnice do programu 

Keďže trieda USBSerial je definovaná v samostatne v knižnici F042K6_USBDevice, musíme túto 

knižnicu na začiatku programu vložiť  

#include "USBSerial.h"  //zahrnutie kniznice F042K6_USBDevice do programu 

 Inicializácia virtuálneho sériového portu 

Virtuálny sériový port vytvorím tak, že vytvoríme objekt triedy USBSerial s nejakým názvom. Keďže 

premapovanie pinov je implementované v samotnej knižnici, môžeme objekt triedy USBSerial 

vytvoriť pred funkciou main().  Ako príklad budeme v tejto kapitole pracovať s objektom device triedy 

USBSerial.  

USBSerial device;  // vytvorenie virtualneho serioveho portu s nazvom device 

Na začiatku funkcie main() je dobré počkať aspoň 1 sekundu, kým sa vytvorí spojenie medzi 

mikrokontrolérom a druhým zariadením, aby nedošlo k strate prvej poslanej správy.  

 putc 

Na zápis jedného znaku do COM portu slúži funkcia putc(). Vstupným argumentom funkcie je 

premenná typu char, ktorú chceme poslať. 

int main() { 

    wait_ms(1000);  // cakanie 1s pre spravne vytvorenie COM portu 

    /* program*/ 

} 

char sign = '0'; 

device.putc(sign); 
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 printf 

Reťazec je možné poslať do virtuálneho portu poocou funkcie printf(). Vstupným argumentom je 

reťazec, ktorý chceme poslať. 

9.7.1 Formát premenných 

Reťazec môže obsahovať hodnoty premenných, ktoré sú do reťazca vložené pomocou formátovacej 

direktívy, názvy premenných sú zoradené a oddelené čiarkou za reťazcom. 

• char: "%c" 

• int: "%d" 

• float: "%f" 

• string:  "%s" 

 getc 

Na prečítanie jedného znaku z COM portu slúži funkcia getc(). Funkcia nemá vstupný parameter 

a návratová hodnota je premenná typu char, prečítaný znak z COM portu. 

char sign = device.getc(); 

 available 

Počet znakov pripravených na prečítanie z COM portu sa zisťuje pomocou funkcie available(). 

Návratová hodnota funkcie je premenná typu uint8_t, počet prijatých neprečítaných znakov.  

int number_of_available_signs = device.available(); 

available() sa používa hlavne v kombinácii s funkciu getc(), kedy sa skontroluje, či je na vstupe 

neprečítaný znak, a ak je, tak sa prečíta. 

 scanf 

Na prijatie reťazca z Com portu sa používa funkcia scanf(). Vstupný argument je reťazec, ktorý 

očakávame. Návratová hodnota funkcie je premenná typu int s hodnotou: 

• 0, ak sa formát prijatej správy nezhoduje s očakávaným formátom 

• 1, ak je prijatá správa v očakávanom formáte 

int a; 

device.scanf("%d",&a); // pred nazov premennej musime pridat &, lebo precitana hodnota sa zapise  

 writeBlock 

Pre zápis bloku dát typu uint8_t  sa využíva funkcia writeBlock(). Jej vstupnými parametrami sú sú: 

float pi = 3.14159265359; 

char sign =  'A';  // pri premennej typu char musime pouzit jednoduche uvodzovky 

int value_of_A = 65; 

device.printf("pi = %f a ASCII fodnota pismena %c je %d \n", pi, sign, value_of_A); 

char sign; 

if ( device.available() ){// ak je aspon 1 prijaty neprecitany znak 

    sign = device.getc();    // precitanie znaku z COM portu 

} 
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• premenná typu uint8_t*, ukazateľ na pole dát typu uint8_t 

• premenná typu uint16_t, dĺžka bloku dát, ktoré posielame 

Návratová hodnota je premenná typu bool, a jej hodnota je: 

• true, ak bol blok dát úspešne poslaný 

• false, v prípade neúspešného odoslania 

Ak používame ako blok dát napríklad pole premenných typu char, vo funkcii musíme pretypovať prvý 

parameter funkcie na ukazateľ na premennú uint8_t.  

char array[] = "Toto je blok dat \n"; 

device.writeBlock( (uint8_t *)& array, 18 ); 

 attach 

To, či do mikrokontroléru bol poslaný nejaký znak je možné kontrolovať softvérovo volaním funkcie 

available() alebo hardvérovo tak, že v prípade prijatého znaku sa vyvolá prerušenie a automaticky sa 

zavolá funkcia obsluhujúca prerušenie. Funkcia attach() povolí hardvérové prerušenie pri prijatí 

znaku a nejakej funkcii priradí obsluhu prerušenia. Vstupným parametrom funkcie attach() je adresa 

funkcie, ktorá bude obsluhovať prerušenie, preto sa pred jej názov ešte pridá znak ”&”. Funkcia 

obsluhujúca prerušenie nesmie mať žiadne vstupné parametre ani nevracia žiadnu hodntu, nesmú 

v nej byť použité funkcie wait_ms(), wait_us(), printf(). V tejto funkcii sa môže pracovať s globálnymi 

premennými, ktoré boli pri inicializácii označené slovom volatile. 

uint8_t array[] = "Toto je blok dat \n"; 

device.writeBlock( array, 18 ); 

#include "mbed.h" 

#include "USBSerial.h"   //zahrnutie kniznice F042K6_USBDevice do programu 

USBSerial pc;             // inicializacia virtualneho serioveho portu s nazvom pc 

DigitalOut led(PA_5); 

volatile int available_chars = 0;   /* premenne ktore sa puzivaju vo funkcii prerusenia musia byt   

                                                         oznacene slovom volatile*/ 

void flash(){       // funkcia obsluy prerusenia je bez vstupneho parametru a navratovej hodnoty 

   led = 1; 

   wait(0.05);    /* vo funkcii obsluhujucej prerusenie nesmu byt pouzite funkcie wait_ms(),  

                                           wait_us() ani  printf(), */  

   led = 0; 

   available_chars += 1; 

} 

main(){ 

    wait_ms(2000);  // cakanie 2s pre spravne vytvorenie COM portu 

    pc.attach(&flash);   // priradenie obsluhy prerusenia funkcii flash 

    while(1){ 

        wait_ms(100); 

        pc.printf("number of available signs: %d\r", available_chars);  

    } 

} 
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9.12.1 Problém funkcie attach v triede USBSerial 

Hlavným využitím funkcie attach()  napríklad v triede Serial je, že vo funkcii prerušenia sa daný znak 

prečíta pomocou funkcie getc() a potom sa spätne pošle pomocou putc() , ale v prípade použitia 

funkcií getc() alebo putc() vo funkcii obsluhy prerušenia v triede USBSerial sa beh programu zasekne. 

Z tohto dôvodu funkcia attach v triede USBSerial prakticky nemá využitie.  

 Komunikácia na strane PC 

Po začatí programu sa vytvorí viruálny COMport, na ktorý sa pripojíme pomocou terminálového 

programu. Pri každom reštartovaní programu sa spojenie preruší a virtuálny COMport sa vytvorí 

nanovo. Odporúčame preto použiť program Tera Term, pretože na rozdiel od iných terminálových 

stačí spojenie nadviazať iba raz a pri reštartovaní programu nemusíme spojenie nanovo inicializovať, 

ako napríklad v programe Putty. Program Tera Term je možné stiahnuť z nasledujúceho linku ako 

spustiteľný .exe súbor: https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/  

 

Po spustení programu otvoríme Tera Term a pripojíme sa novo-vytvorený COM port. Keďže sa jedná 

iba o emuláciu sériovej komunikácie, je jedno, aký baudrate si zvolíme. 

10 Prílohy 

 Teória k triede DigitalIn 

Pri digitálnom vstupe je každá logická hodnota je reprezentovaná intervalom napätí. Logická 0 je 

reprezentovaná intervalom  

< 0 ;  0.3𝑈𝑐𝑐 >  

a logická 1 je reprezentovaná intervalom  

< 0.7𝑈 ;  𝑈𝑐𝑐 >.  

V našom prípade sa jedná o 3.3V logiku, teda  

𝑈𝑐𝑐 = 3.3𝑉.  

Log.0 je reprezentovaná intervalom  

< 0𝑉, 1𝑉 >  

a log.1 je reprezentovaná intervalom  

https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/
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< 2.3𝑉 , 3.3𝑉 >. 

 

10.1.1 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. 

Zapojenie tlačidla do obvodu: 

• 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.  

• 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 s externým pull-up 

rezistorom. 

 

• 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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• 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 s externým pull-down 

rezistorom. 

 

 Štruktúra programu bez zmenenej knižnice F042K6_USBDevice 

Na začiatku programu okrem knižnice mbed treba zahrnúť aj F042K6_USBDevice pomocou 

#include "USBSerial.h"  // zahrnutie kniznice F042K6_USBDevice 

 Pred vytvorením objektu triedy USBSerial je treba premapovať piny pre komunikáciu cez USB 

pomocou 

SYSCFG->CFGR1 |=0x10; //premapovanie pinov USB 

USBSerial device;   // vytvorenie virtualneho serioveho portu s nazvom device 

Toto premapovanie musí byť vo funkcii main(), takže aj objekt typu USBSerial musí byť vytvorený vo 

funkcii main(), preto objekt nemá globálnu platnosť a do virtuálneho sériového portu môžeme 

zapisovať a čítať z neho iba vo funkcii main(). 

 

 

#include "mbed.h"   

#include "USBSerial.h"  // zahrnutie kniznice F042K6_USBDevice 

 

int main(void) { 

     SYSCFG->CFGR1 |=0x10;  // premapovanie pinov USB 

     USBSerial device;   // vytvorenie virtualneho serioveho portu s nazvom device 

    wait_ms(1000);   // cakanie 1s pre spravne vytvorenie COM portu 

    serial.printf("COM port was created successfully\n\r");   // kontrolna sprava na zaciatku pogramu 

} 


