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ABSTRAKT 

Tato práce pojednává o vývojovém prostředí Arduino a jeho jazyku (Wiring). První  

kapitoly popisují způsob kompilace. V dalších pak příklad zdrojového kódu v tomto 

jazyce. Jsou zde uvedené i technické informace o emulátoru Arduino Duemilanove 

(navrhnut pro Arduino IDE). Další kapitoly jsou věnován souboru knihoven a funkcí 

které jsou implementované v tomto prostředí a pojednávají jakým způsobem je nutné 

modifikovat prostředí aby bylo použitelné pro platformu STK 500. Poslední kapitola se 

zabývá testováním implementovaných funkcí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Arduino IDE , Wiring, procesor AVR, Arduino emulátor, FTDI převodník, jazyk C/C++, 

Starter Kit STK500, ISP (In-System-Programing) 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachalor thesis discuss about Arduino integred development enviroment (IDE) 

and programming language (Wiring). First chapter desribe methods of compilng a 

uploading to I/O board and follows chapter presents some technical inforamtion about 

Arduino board (designed for Arduino IDE). Next descirbe library which is integrated in 

Ardino IDE. Others chapter desribe the way how the arduino IDE become compatible 

with platfform STK 500. Last chapter is about testing implementing function. 
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- 1 - 

1 ÚVOD 

 

Tato práce je zaměřena na popis a prostudování alternativního vývojového prostředí 

pro AVR a jeho možné využití pro školní účely. Arduino IDE (integrated-development-

environment) je platforma která je použitelná jak na Windows, Linux , Mac. Arduino 

IDE je derivát Procesingu 1.0, ten je určen pro uživatel jež chtějí programovat obrázky, 

animace, a interakční 3D animace. Na rozdíl od Procesingu je Arduino IDE vybaveno 

nadstandardním knihovnou která programovaní podstatně  ulehčuje. Programovací jazyk 

je tzv. Wiring. Tento jazyk má téměř stejnou syntaxi jako C/C++. V následujících 

kapitolách najdeme popis vývojového kitu a editoru Arduino. Editoru Arduino bude 

věnována převážná část, a to hlavně popisu nadstandardních funkcí a jejich případné 

modifikaci pro platformu STK 500, tedy využití balíku nadstandardních funkcí pro 

procesor ATmega16.    
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2 POPIS EMULÁTORU ARDUINO 

Arduino Duemilanove je vývojový emulátor založen na 8 bitové architektuře 

s omezenou instrukční sadou a harvardskou koncepci a je osazen procesorem 

ATmega168 nebo jeho klonem ATmega328. Rozdíly mezi těmito procesory jsou jenom 

ve velikosti pamětí Flash a EEPROM. Pro přesné porovnaní můžeme najít Datasheet 

obou procesorů na stránkách www.atmel.com.[2]  

Arduino emulátor má 14 digitálně vstupně výstupních pinů, z nichž 6 může být 

použito jako PWM (Pulse-Width-Modulation) výstupy. Na všechny digitální piny jsou 

připojeny pull-up rezistory, dále pak 6 analogových pinů, které jsou pouze vstupní,        

16 MHz oscilátor, ICSP (In-System-Serial-Programing) a reset tlačítko na desce a dále je 

vybaven USB (Univesal-Serios-Bus) ochranou. Tato funkce, která chrání počítač, 

respektive jeho USB port proti krátké proudové špičce nad 500mA. Emulátor může být 

napájen USB kabelem nebo externím adaptérem. Dále je na desce vyveden port, který 

obsahuje výstupní napětí 5 a 3,3V , GND a po připojení tlačítka externí reset. Shrnutí 

v tabulce 2.1.[1]  

Tabulka 2.1 Shrnutí technických parametrů 

 Mikrokontrolér ATmega328 

Operační napětí 5V 

Digitální I/O piny 14 z nichž 6 je určeno pro PWM 

Analogové vstupní piny 6 

DC proud na I/O pinech 40 mA 

DC proud na 3.3V pinu 50mA 

 Flash nemory 32KB z toho 2KB použity pro Bootloader 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Taktovací rychlost 16 MHz 

 

Obr 2.1 Emulátor Arduino 

 

 

http://www.atmel.com/
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Na obr 2.2 je možno vidět funkce které jsou přiřazeny k pinům procesoru      

ATmega 328. 

 

Obr 2.2 Mapa pinů [3] 

 

Jelikož většina přenosných i nepřenosných počítačů postrádá sériový RS232 

konektor a zato většina je vybavena USB portem je nutné umístit na Arduino emulátor 

převodník mezi USB-RS232 poněvadž Arduino emulátor je programován pomocí UART 

(Universal asynchronus )   

 

Procesor musí být vybaven tzv. zavaděčem aby bylo možné přenést zdrojový kód 

z Arduino IDE do Arduino emulátoru, tzv. zavaděč nebo-li boootloader dále již 

bootloader, který slouží k zavedení programu bez nutnosti používaní externího hardwaru.  

Paměť procesoru je rozdělena mezi aplikační (30KB) a bootovací pamět (2KB). 

Bootloader běží ve své části paměti (bootovací paměti) a zavádí program do aplikační 

časti, po dokončení přenosu bootloader spustí program z aplikační části.  
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3 EDITOR ARDUINO 

 

Editor Arduino je integrované vývojové prostředí (IDE) je tzv. open souce tím 

pádem je volně k dispozici na internetu, dále již Arduino IDE, které neobsahuje žádné 

ladící prvky a jehož hlavní modul je napsán v jazyce Java a jeho API (Application 

Programming Interface) který podléhá  licenci GPL (General Public License), soubor 

nadstandardních knihoven zase podléhá licenci LGPL (Leser General Public License), 

rozdíl v těchto licencích je hlavně v právech pro volného šíření softwaru. Hlavní modul 

řídí WIN AVR studio, a to obsahuje jak kompiler (avr-gcc), tak programer (avr-dude) a 

tyto pak provádí kompilaci a umístění zdrojového kódu na Arduino emulátor.  Arduino 

IDE je na obr 3.1. Programovací jazyk je wiring má velmi podobnou syntaxi jak C 

jelikož je z něho odvozen [1] 

 

Obr 3.1 integrované vývojové prostředí (IDE) 
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3.1 Instalace IDE 

Nejdříve je potřeba uložit si software z oficiálních stránek http://arduino.cc do 

počítače, dále je potřeba provést  dekompresi, neboť je ve formátu zip. Jakmile je to vše 

provedeno, je možno přistoupit k samotné instalaci softwaru. Pokud používáme novější  

emulátor (např. Duemilanove), je zapotřebí před samotnou instalací prostředí uložit a 

nainstalovat tzv. ovladače pro USB převodník. Integrovaný obvod FTDI složí jako 

převodník z USB konektoru na sériovou linku, kterou je programován procesor umístěný 

v Arduino emulátoru. Jakmile jsou ovladače i prostředí nainstalovány, připojíme USB 

kabel k počítači a desce Arduino, po spojení se otevře  okno průvodce „přidání nového 

hardwaru“ viz obr 3.2 a zde se průvodce, táže zda-li má vyhledat poslední update pro 

nový software. Jelikož to není zapotřebí, je zvolena příslušná odpověď. 

       Na obr 3.3  pokračujme tlačítkem další (next), zde je za potřebí zvolit pokročilou 

instalaci a pokračovat na další okno tlačítkem next na obr 3.4, kde je zvolena adresa 

příslušné složky, kde jsou umístěny ovladače pro FTDI převodník. Zde je nutnost 

zatrhnout políčko, aby při hledaní ovladačů šel touto cestou, která musí být ručně zadána. 

Na obr 3.5 je poslední krok instalace. Aby ale prostředí správně komunikovalo 

s deskou, je ještě zapotřebí nastavit správný vývojový kit. Tento postup je na obr 2.6. [3] 

 

 

Obr 3.2 Průvodce přidaní nového hardwaru,vyznačení instalace bez aktualizací. 

 

 

http://arduino.cc/
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Obr 3.3 Průvodce přidaní nového hardwaru,zadaní pokročile instalace. 

 

Obr 3.4 Průvodce přidaní nového hardwaru,ruční zadávání cesty FTDI ovladačů. 
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Obr  3.5 Průvodce přidaní nového hardwaru,dokončení instalace 

 

 

Obr 3.6 Nastavení prostředí pro správný typ desky 
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3.2 Popis Arduino IDE 

Arduino IDE, jak je vidět na první pohled, je velmi jednoduché a je rozděleno na tři 

základní časti. Podle obr 3.1 je vidět, že se skládá z ovládacích prvků (nabídka menu) 

dále pak textový editor, kde se vytváří samotný zdojový kód a informační řádek, kde 

vypisuje pro uživatele veškerá hlášení třeba o průběhu kompilace a nebo velikosti 

zdrojového kódu a také chybová hlášení. 

Na obr 3.2.1 je vidět tzv. toolbar, popis bude probíhat zleva doprava, takže první znak 

znamená zahájení verifikace (Verify). Hned vedle něj je znak, který zastavuje verifikaci 

(STOP), dalším znakem je nový projekt (New), dalšíma dvěma znaky jsou otervření 

jiného projektu (Open), nebo uložení stávajícího (Save). Vedlejší ikona znamená 

zkompilovaní a uložení  zdrojového kódu do paměti procesoru (Upload to I/O emulátor) 

a jako poslední je sériový monitor (Serial Monitor), který slouží pro přímou sériovou 

komunikaci s Arduino emulátorem, tímto nástrojem je možné za použiti funkce 

Serial.prntl() umožnit sériovou komunikaci se hostitelským počítačem.  

 

                                      

                        Obr 3.2.1 Toolbar vývojového prostředí 

 

Nad Toolbarem se nachází lišta obr 3.2.2 s podrobnější nabídkou, kde najdeme 

vše, co se nachází na Toolbaru, ale i tzv. sketchbook (File->Sketchbook->Examples), kde 

jsou různé příklady zdrojového kódu pro nejjednodušší aplikace jako jsou např. blikání 

diody s nastavitelnou pauzou nebo zdrojový kód pro ovládání tlačítka, tato funkce je 

zejména užitečná pro začínající uživatele, dále je tu možnost importovat do zdrojového 

kódu připravené knihovny (Sketch->Import Library), které složí k ovládání LCD displeje 

(řízen řadičem HD44780) nebo EEPROM paměti. 

 

 

Obr 3.2.2 Hlavní lišta 

Také je tu možnost autoformátu zdrojového kódu tzn. že jej upraví podle daných 

zvyklostí pro zápis v C/C++ a to tak že třeba vnořené cykly seřadí sestupně nebo seřadí 

závorky. Tato funkce se nachází v Hlavní lišta>Tools>Auto format. 

Prostředí také disponuje základními editačními funkcemi jakou je zvýraznění textu 

tedy nějaké funkce která je již definovaná v prostředí respektive jeho jádru nebo 

zvýraznění závorek čili dohledávaní závorky, která uzavírá blok např. funkce podmínky 

pro složitých definicích je tato funkce velmi výhodná. Protože programátor může snadno 

ztratit přehled. 
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3.3 Popis Kompilace Arduino IDE 

Arduino IDE je jednoduché prostředí, které je určeno jak pro tvorbu zdrojového 

kódu, tak i pro jeho kompilaci a umístění na Arduino emulátor. Arduino IDE musí 

provést několik transformací než-li je výsledek přeložen pomocí avr-gcc překladače. 

Nejprve se zkontroluje syntaxe, pokud je syntaxe v pořádku je zdrojový kód doplněn 

příslušnými hlavičkovými soubory a potom  přeměněn do strojového kódu 

(hexadecimální soustava), pak se za pomocí linkeru připojí jíž přeložené nadstandardní 

knihovny a výsledkem je soubor HEX který je zapsán do programové paměti procesoru 

na Arduino emulátoru, přenos probíhá přes USB nebo sériovou linku. Soubor je předán 

bootloadru a ten jej umístí do programové paměti. Bootloader rovněž ověřuje jestli 

soubor nepřekračuje svou velikostí paměť v opačném případě nezahájí umístěni do 

paměti procesoru.[4] 

Nejdříve na povel verifikace zdrojového kódu proběhne kontrola syntaxe a 

vypuštění všech komentářů. Arduino IDE vytvoří soubor s příponou .pde. Pokud bude 

soubor pojmenován BC_prace, tak jeho název bude BC_prace.pde, umístění cílového 

souboru je možno najít nebo změnit v Hlavní lišta>File>Preference. 

Po verifikaci může být zahájena kompilace a nahrání kódu do Arduino emulátoru, to 

znamená, že před kompilací je zdrojový kód ze souboru BC_prace.pde změněn 

preprocesorem na C++ a na začátek zdrojového textu se připojí hlavičkový soubor 

WProgram.h a na konec funkce main.cxx, struktury souboru WProgram.h a funkce 

main.cxx jsou na obr 3.3.2 a 3.3.3. Jakmile jsou sobory vloženy a je zahájena kompilace, 

tak zároveň při kompilaci dojde k vytvoření složky applet, která je umístěna ve stejném 

adresáři jako soubor BC_prace.pde,  jak je vidět na obr 3.3.1 

 

Obr 3.3.1 Adresář se zdrojovým kódem 

Do adresáře apllet je vytvořen soubor BC_prace.cpp, který je generován 

preprocesorem ze souboru BC_prace.pde a tento soubor je ten, který je kompilován do 

HEX souboru pomocí avr-gcc. Veškerá nastavení pro preprocesor jsou uložena v Make 
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File, který se nachází Ardino_software\hardware\cores\arduino. Soubory nadstandardních 

knihoven jsou rovněž zkompilovány mají příponu( „  .o  “ ) tyto knihovny jsou pak 

linkrem (součást kompileru) připojeny do HEX souboru připojí se ale pouze ty které je 

zapotřebí kvůli ušetření paměti procesoru. Teprve po provedení těchto procedur dojde 

k předaní zkompilovaného kódu na bootloadru a ten jej zapíše do paměti.  

Struktura hlavičkového souboru WProgram.h je na obr 3.3.1. Podle strukturní grafu 

je vidět, že vkládá standardní knihovny (AVR library) a také hlavičkové soubory 

nadstandardních knihoven wiring.h, přičemž modul wiring.h je ten, který v sobě obsahuje 

soubor všech  nadstandardních funkcí, jak je vidět z obr 3.3.4. 

 

Obr 3.3.2 Strukturní graf pro soubor WProgram.h 

 

Struktura modulu main.cxx na obr 3.3.3. Tento modul volá funkce init(), loop(), 

setup(), přičemž funkce init() povoluje globální přerušení a nastavuje funkcí dále pák 

nastavuje předěličku čítače/časovače0,2  na faktor clk/64, loop() je funkce s nekonečným 

počtem opakovaní a nachází se v ní hlavní zdrojový kód, nekonečný počet opakovaní je 

zajištěn prázdnou smyčkou for() a to před funkcí loop(), díky tomu funkce setup() 

proběhne jenom jednou, a to při spuštění programu a funkce loop() stále dokola. Tedy 

funkce main.cxx je hlavní funkce celého programu, kterou programátor nevidí, ale která 

je vkládána automaticky Ardino IDE   

 

Obr: 3.3.3 Struktůrní graf pro funkci main.cxx 

 

Umístění zkompilovaného kódu, který je ve formátu Intel Hex probíhá pomocí USB 

portu, kde na ARDUINO emulátor je umístěn USB převodník, který vytvoří virtuální 

sériový kanál, kterým je Arduino emulátor programován. Arduino IDE používá STK500 

komunikační protokol pro emulátor Arduino Deumilove. 



 

11 

 

O
b
r 

 3
.3

.4
 S

tr
u
k
tu

ra
 v

lo
že

n
ý
ch

 s
o
u
b
o
ru

  
 



 

12 

4 NADSTANDARTNÍ KNIHOVNY 

Arduino IDE je vybaveno nadstandardními funkcemi, které nejsou součástí 

standardu jazyka C/C++ a tyto funkce programátorovi usnadňují samotné vytváření 

zdrojového kódu, takže toto prostředí je určené především pro začátečníky, ale i 

pokročilý uživatel v něm objeví své kouzlo. 

Zdrojové i hlavičkové soubory nadstandardních funkcí se nachází v adresáři, kde je 

software uložen a cesta k tomuto jádru celého jazyka WIRING je následující:           

Ardino_software\hardware\cores\arduino, dále již jádro. 

Seznam těchto nadstandardních funkci a popis syntaxe je na oficiálních stránkách 

http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage.  

Pro orientaci v hlavičkových  souborech by zvolen nástroj DOXYGEN, který je 

volně k dispozici na internetu, pro správnou funkci nástroje DOXYGEN bylo nutné jej 

doplnit GraphViz balíčkem, který umožňuje tvorbu grafů pro snadnější orientaci ve 

zdrojovém kódu. 

Verze Arduino IDE 0015 není nejnovější, takže v době vzniku tohoto dokumentu je 

již možno si stáhnout novější verzi 0019, takže je možné, že popis jak knihoven, tak i 

konfiguračních souborů se může mírně lišit. 

Nyní bude následovat popis jedné z těchto nadstandardních funkcí. Pro příklad byla 

zvolena funkce pinMode(A , B), která nastavuje pin jako vstupní nebo výstupní, přičemž 

parametr A uvádí číslo pinu, který bude nastavován a parametr B, který uvádí, jestli bude 

pin vstupní nebo výstupní, tedy konstanty INPUT nebo OUTPUT. Tyto konstanty jsou 

definovány v jádru a to v souboru wiring.h. 

 Zdrojový kód pro tuto funkci se nachází v jádru, a to v souboru wiring_digital.c. 

Ukázka definice funkce je na obr 4.1. Funkce typu void má dva vstupní parametry pin a 

mode. Tyto parametry jsou typu neznaménkového 8 bitového intu, dále následuje 

definice proměnné bit a port, kde je následně uložena bitová maska obr 4.3 a maska pinů 

obr 4.4. Tato pole jsou definována v konfiguračním souboru pins_arduino.c, bitová 

maska slouží k výběru příslušného bitu, který je potřeba nastavit a maska pinu přiřazuje 

piny do jednotlivých portů, dále je pak deklarace neznaménkového 8 bitového ukazatele, 

který není kompilátorem optimalizován a za ním následuje podmínka, pokud je 

proměnná port porovnána a vyhodnocena jako NOT_A_PIN nevrací funkce pinMode() 

žádnou hodnotu, tedy return;. Na dalším řádku je do ukazatele &reg uložena adresa 

dalšího pole, které je také definované v souboru pins_arduino.c. Ukázka je na obr 4.5. 

Tato maska pro směrové registry slouží k určení směrovosti, tedy jestli se jedná o vstupní 

nebo výstupní pin. Na další řádce je podmínka, která porovná proměnnou mode 

s konstantou INPUT a jestliže se shodují, nastaví příslušný bit na nulu v datovém 

směrovém registru, který odpovídá příslušnému pinu, v opačném případě nastaví bit na 

jedničku a pak je pin vstupní. 

Ukázka na obr 4.2 obsahuje definice symbolických konstant pro masku pinů a makra 

samotných masek, protože bitové masky jsou uloženy do programové pamětí (FLASH) a 

ty je potřeba vyčítat pomocí speciálních funkcí. Definice těchto funkcí je v 

avr/pgmspace.h .Pomocí konstant PD, PB, PC se přiřazují jednotlivé směrové registry 

k daným pinům. V ukázce nejsou uvedena před  definicemi maker důležitá slova #define 

, a to z důvodu ucelenosti ukázky.         

http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
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void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode)                // zadaní paremetrů 

{ 

 uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin); // Uložení bitové masky     

 uint8_t port = digitalPinToPort(pin);   // Uložení masky pinu 

 volatile uint8_t *reg;                  // ukazatel, definice 

 

 if (port == NOT_A_PIN) return;           

 

 reg = portModeRegister(port);          // ulož do ukazatele adresu 

 

 if (mode == INPUT)                 // nastavuje registry DDRB a  

       *reg &= ~bit;                 //a DDRD nebo DDRC 

 else *reg |= bit; 

}  

Obr 4.1 Ukázka definice funkce pinMode ()  

 

 

 

#define PB 2           /*  

#define PC 3            *   definice konstant a maker ↓ 
#define PD 4            */  

 

 

digitalPinToBitMask(P)(pgm_read_byte(digital_pin_to_bit_mask_PGM+(P)))   
digitalPinToPort(P)(pgm_read_byte(digital_pin_to_port_PGM+(P))) 

portModeRegister(P)((volatileuint8_t*)(pgm_read_word(port_to_mode_PGM+(P))) 

Obr. 4.2 Definice Maker a definice konstant  
 

 

 

const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[] = { 

 _BV(0), /* 0, port D */ 

 _BV(1), 

 _BV(2), 

 _BV(3), 

 _BV(4), 

 _BV(5), 

 _BV(6), 

 _BV(7), 

 _BV(0), /* 8, port B */ 

 _BV(1), 

 _BV(2), 

 _BV(3), 

 _BV(4), 

 _BV(5), 

 _BV(0), /* 14, port C */ 

 _BV(1), 

 _BV(2), 

 _BV(3), 

 _BV(4), 

 _BV(5),   }; 

Obr 4.3 Bitová maska 
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const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[] = { 

 PD, /* 0 */ 

 PD, 

 PD, 

 PD, 

 PD, 

 PD, 

 PD, 

 PD, 

 PB, /* 8 */ 

 PB, 

 PB, 

 PB, 

 PB, 

 PB, 

 PC, /* 14 */ 

 PC, 

 PC, 

 PC,  

 PC, 

 PC,  }; 

4.4 Maska pinů 

 

 

 

  

 

 

const uint16_t PROGMEM port_to_mode_PGM[] = { 

 NOT_A_PORT, 

 NOT_A_PORT, 

 &DDRB,         //Data direction registr 

 &DDRC, 

 &DDRD, 

4.5 Maska pro směrové registry pro jednotlivé porty  
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4.1 Příklad  

Ukázka jazyka wiring je na obr 4.1.1. V této demonstrační úloze jsou použity 

nadstandardní funkce pinMode(),anlogRead(), digitalWrite().Většina nadstandardních 

funkci používá definované konstanty, jako jsou například INPUT,OUTPUT,HIGH,LOW 

nebo TRUE a FALSE. Definice těchto konstant se nachází v jádru, a to v souboru 

wiring.h.   

Funkce pinMode() nastavuje daný pin jako vstupní nebo výstupní, a to pomocí 

konstant INPUT a OUTPUT. Ve stavu INPUT jsou piny nastaveny do hodnoty vysoké 

impedance, tzn. že i malým proudem může dojít ke změně stavů, také je to užitečné 

v případě, že pin není připojen a tzv. visí ve vzduchu, kde může zachytávat šum 

z prostředí nebo kapacitní vazbu z nejbližšího pinu a tím náhodně měnit stav. V OUTPUT 

stavu jsou piny nastaveny do stavu nízké impedance, pin je schopen napájet obvody 

zhruba 40 mA, což postačí na většinu senzorů, ale nestačí na různé druhy relé, motorů a 

elektromagnetických spínačů.[4] 

Funkce analogRead() umožňuje čtení pouze analogových pinů. Používá 10 bitový 

převodník, to znamená, že převádí napětí mezi 0 až 5 Volty na číselnou hodnotu od 0 do 

1024 a s přesností kolem 4,9 mV na jednotku.[4] 

Funkce digitalWrite() umožňuje zápis pomocí konstant HIGH nebo LOW,  

konstanta HIGH koresponduje s hodnotou 5V, konstanta LOW koresponduje s hodnotou 

0V. Pokud je pin nastaven jako INPUT a dojde k zápisu hodnoty HIGH, což umožní 

zapnutí 20k pull-up rezistorů a při hodnotě LOW dojde k vypnutí pull-up rezistoru.[4] 

Zdrojový kód je jednoduchý a má pouze demonstrační charakter. Ovládá digitální piny 

13 až 8 a vstupní analogový pin 1. Na digitálních pinech je připojeno 6 diod 

s předřazenými sériovými odpory o hodnotě 1kΩ. Na analogovém vstupním pinu je 

připojen potenciometr, který je připojen k externímu napájení 5V, potenciometr funguje 

jako dělič napětí a toto napětí je následně převedeno pomocí A/D převodníku na hodnotu 

mezi 0-1024. Tato hodnota je načítána do funkce delay(), která zavádí zpoždění mezi 

zápisem HIGH a LOW stavu na příslušnou diodu, takže v důsledku je rychlost rozsvícení 

a pohasnutí diody řízeno potenciometrem respektive napětím, které je převáděno pomocí 

A/D převodníku. 

 Ukázka 4.1.1 je již ve formátu BC_prace.cpp, tzn. že již byla vytvořena složka applet, a 

že zdrojový kód byl verifikován a byl doplněn preprocesorem o hlavičkový soubor 

Wprogram.h a funkci main.cxx. Teď je již zdrojový kód připraven ke kompilaci a 

následnému uložení do paměti procesoru. 
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-------Tato část je vkládána automaticky pomocí Arduino IDE------- 

 

#include "Program.h"   //Vkládaní hlavičkového Program.h 

void setup();      //Deklarace funkce setup() 

void loop();            //Deklarace funkce loop()  

 

----------------Tato část byla napsaná v Arduino IDE---------------- 

//Tato část zdrojového kodu je vytvářená programátorem. 

 

int ledPin [] = {13,12,11,10,9,8};     //Deklarace proměnných pro  

int num_pin = 6; 

int in_pin = 1; 

 

void setup(){       

 for (int i = 0 ; i < num_pin ; i++){ //cyklus který nastaví pole 

  pinMode(ledPin[i], OUTPUT );        //pinů jako výstupních  

  } 

} 

void loop(){  

 

 int val = analogRead(in_pin);//Nadst.funkce převádí analogový   

                              //signál na digitální a ukládá  

                              //a ukládá je do proměněné val  

for(int i = 0 ; i < num_pin ; i++){ 

    

   digitalWrite(ledPin[i],HIGH);//Nadst. Funkce, zápis na pole pinů 

   delay (val);                 //Zpoždění 

   digitalWrite(ledPin[i],LOW); //Nadst. Funkce, zápis na pole pinů 

   } 

 

} 

--------Tato část je vkládána automaticky pomocí Arduino IDE-------- 

 

int main(void)  //Hlavní funkce ve které běží jak funkce setup() tak 

                //funkce loop() která je skryta a je přidána                           

                //preprocesorem před kompilací  

 

 init();       //Povoluje globální přerušení 

 

 setup();     

     

 for (;;)      //nekonečná smyčka 

  loop(); 

         

 return 0; 

} 

Obr 4.1.1 Ukázka použití jazyka Wiring a jeho nadstandardních knihoven 
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5 SMĚRY MODIFIKACE 

Modifikace Arduino IDE může být dělena na dva způsoby. 

5.1 První způsob modifikace 

Použít Arduino emulátor společně s nepájivým polem a na toto pole umístit procesor 

ATmega16 a připojit jej k Arduino emulátoru, přičemž vynechat jeden nebo více portů, a 

pokud tato kombinace bude funkční, tak na jejím základě přepracovat Arduino emulátor 

tak, aby byla na ni umístěna patice vhodná pro ATmegu16 a také možnost opětovného 

použití ATmega328 procesoru ale i možné rozšíření pro více procesorů. 

Pro tento způsob modifikace bude nutné opatřit procesor ATmega16 bootloadrem, 

bootloader pro ATmega328 je navržen i pro ATmega16. A dále bude nutná konfigurace 

pins_arduino.c a pins_arduino.h. Dále pak bude nutné přepracovat Arduino emulátor.  

Dokumentace pro tento emulátor je volně přístupná (open-source).    

5.2 Druhý způsob modifikace 

 Použít Arduino IDE jako alternativní editační prostředí pro školní vývojové kity 

STK 500. 

Pro tento způsob modifikace bude nutno pozměnit nastavení jádra v IDE, respektivě 

jeho funkcí které musí být vhodně upraveny aby byly funkční pro daný procesor tedy 

ATmega16. Dále pak musí do paměti procesoru umístěn bootloader pro zkompilovaný 

procesor ATmega16.  
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6 POPIS VÝVOJOVÉHO KITU STK 500 

 

The Atmel AVR STK500 Starter kit je startovní zařízení pro vyvíjení systému pro 

AVR Flash mikroprocesory. Dává uživateli naprostou svobodu při vývoji, ladění a 

testovaní aplikací a prototypů. Podporuje všechny druhy programovaní mikroprocesorů 

z rodiny AVR[5], stejně tak je podporováno ISP programovaní v externích zařízeních. 

STK500 je programováno( interfaces ) s AVR studiem, toto prostředí (IDE) je vyvíjeno 

firmou Atmel a je volně ke stažení na stránkách: www.atmel.com v sekci Tools. Obr 6.1 

uvádí popis celého Starter kitu. 

 

                      Obr 6.1 Popis Starter kitu STK 500[5] 

 

Na tab 6.1 je názorný popis STK 500, na levé straně kitu se na nachází tzv. vývojová 

část kde za pomocí tlačítek a diod je možná jednoduchá indikace, dále pak výstupy 

jednotlivých portu procesoru a také vstupy pro propojení diod a spínačů, poté jsou zde 

umístění sloty pro jednotlivé procesory (zařízení která jsou podporovana viz tab. 6.1 ). 

Pro další hardwarová nastavení slouží tzv. nastavovací propojky(jumpery), ty slouží 

k nastavení externího napájení nebo zvolení referenčního napětí a dále pak připojení 

externího zdroje taktovacího signálu a to buď softwarového(On-board Software clock ) a 

nebo řízeného pomocí vnějšího krystalu(On-board crystal), pak také patice do které může 

být umístěn krystal, dále je pak výstupy pro programovaní jednotlivých zařízení pomocí 

ISP(In-System-Progaming), podrobnější nastavení a popis se nachází na www.atmel.com  

na pravé straně se nachází konektor pro napájení Strater kitu, vedle něj jsou umístěny dva 

datové konektory typu RS-232, jeden z nich složí pro programovaní přímo z AVR studia, 

ten je umístěn blíže k napájecímu konektoru, další je  pak určen pro programovaní mezi 

cílovým  zařízením(Target) a PC(Personal Computer). 

http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/
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   Tab 6.1 Podporovaná zařízení[5] 

AT90 ATtiny ATmega T89 

AT90S1200 ATtiny11 ATmega8 AT89951 

AT90S2313 ATtiny12 ATmega8515 AT89952 

AT90S2323 ATtiny15 ATmega8535  

AT90S2333 ATtiny22 ATmega161  

AT90S2343 ATtiny26 ATmega162  

AT90S4414 ATtiny28 ATmega163  

AT90S4433  ATmega16  

AT90S4434  ATmega169  

AT90S8515  ATmega323  

AT90S8535  ATmega32  

  ATmega64  

  ATmega103  

  ATmega128  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                         Obr 6.2 Principiální schéma STK 500[5] 

Na obr 6.2 je blokové schéma STK 500 z něhož plynou principy programovaní, pro 

účel této práce budu použity pouze dva ale tento vývojový kit nabízí i další způsoby 

programování jako vysoko napěťové, vysoko napěťové paralelní programovaní  a jiné.  
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7 UPRAVA BOOTLOADRU PRO ATMEGA16 

Arduino IDE je navrhnuto tak aby pokaždé než se provede samotná kompilace 

ověřilo jestli je daný programátor připojen, bez tohoto ověření není prostředí schopno 

přeložit kód do formátu .hex. Ověření probíhá pomocí bootloadru proto musí být 

bootloader zkompilován pro daný procesor v tomto případe pro ATmega16. 

Další postup je dělen do několika kroků úprava, kompilace a následné umístění do 

flash paměti čipu. Ovšem skutečný postup byl, kompilace, umístění na čip a pak 

postupné odhalovaní chyb v kódu bootloadru, odstranění dalších chyb a znovu 

kompilace. 

7.1 Popis a kompilace bootloadru pro ATmega16 

Nejprve je nutné pro daný procesor pozměnit bootloader a po-té jej nechat 

zkompilovat. Kompilace proběhla v avr-studiu verze 4.15.623 doplněna balíčkem 

winAvr tedy gcc překladačem verze 20070525. Níže uvedené části kódu patří mezi 

nejdůležitějšího a nejzajímavějšího z bootloadru, úplný kód je možno najít  v příloze…… 

Na obr 7.1.1 je definovaní tzv. signatury zařízení.Všechny procesory od firmy Atmel 

jsou vybaveny s tří bajtovou signaturou která popisuje zařízení. Tento kód může být čten 

z sériového i paralelního modu (způsoby programovaní procesoru) nebo pokud je 

procesor blokován proti vyčítaní dat (Locked). Tyto tři bajty sídlí v odděleném 

paměťovém prostoru.Přičemž makro SIG1 0x1E označuje výrobek firmy Atmel dále pak 

makro SIG2 0x94 které říká že zařízení je vybaveno 16KB pamětí následované 

signaturou SIG3 0x03 toto makro indikuje procesor ATmega16. Dále pak počet slov na 

stránku zde 64 slov na stránku a 128 stánek pro FLASH pamět a pro EEPROM 4 bajty na 

128 stránek. 

Ukázka obr 7.1.2 tímto kódem začíná funkce main() pro bootloader zde se provádí 

inicializace Watchdog časovače a to uložením registru MCUSR do proměnné ch dále je 

pak tento registr vynulován. Je to tzv. rutina pro inicializaci  Watchdogu. 

Na ukázce obr.7.1.3 je zdrojový kód který provádí inicializaci UART pro 

ATmega16. Do registru UBRRL a UBRRH se ukládá hodnota pro nastavení rychlosti pro 

UART, pozor registry jsou dva 8 bitové proto je potřeba horní polovinu posouvat o 8 bitů 

směrem k vyššímu bitu MSB (Most significant bit) . UCSRA kontrolní a příznakový 

registr pro USART dále pak UCSRC rovněž kontrolní a příznakový registr, který má 

společnou adresu s registrem  UBRRH pro čtení z registru UCSRA obr 7.1.4 musí být na 

bitu URSEL nastavena jednička, tento bit rozhoduje mezi čtením mezi registry (Registr 

Select).V tomto místě bylo potřeba bootloader pozměnit protože být URSEL nebyl 

nastaven docházelo k chybnému načítaní registru UCSRC původní hodnota na registru 

byla 0x06 což odpovídá binárně(00000110) na hodnotu 0x86 což odpovídá binárně 

(10000110).Dále pak nastavení bitů UCSZ1 a UCSZ1 což je nastavení počet bitu 

informace (Character Size) tedy 8 bitové.UCSRB kontrolní a řídící registr kde jsou 

nastavovány bity TXEN a RXEN přičemž první z nich zapíná USART vysílač a druhý 

přijímač, pokud je do těchto registrů zapsána jedna, pak přijímač i vysílač přepíše funkci 

pinu kde jejich alternativní funkce jsou  RX a TX. 
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#elif defined __AVR_ATmega16__ 

#define SIG1    0x1E 

#define SIG2    0x94 

#define SIG3    0x03 

#define PAGE_SIZE       0x40U  

Obr 7.1.1 Definice signatury pro ATmega16 

 

 

 

 

WATCHDOG_MOD 

ch = MCUSR;              

MCUSR = 0; 

WDTCSR |= _BV(WDCE) | _BV(WDE);    

WDTCSR = 0; 

Obr 7.1.2 Nastavení Watchdog časovače 
 

 

 

 

/* m16,m32,m169,m8515,m8535 */ 

UBRRL = (uint8_t)(F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1); 

UBRRH = (F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1) >> 8; 

UCSRA = 0x00; 

UCSRC = 0x86; 

UCSRB = _BV(TXEN)|_BV(RXEN); 

 

Obr 7.1.3 Inicializace UART pro ATmega16 

 

 

 

Obr 7.1.4 Registr UCSRC[6] 
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Dále je pak definice způsobu programovaní. Arduino IDE vyšle do procesoru 

textový řetězec (typu char), který je porovnán a následně pak vyhodnotí podle druhu 

znaku způsob programovaní. Ještě před tímto jsou deklarovány(definice se nachází na 

konci bootloadru) funkce např. gethex (přebírá ze seriové linky symboly typu hex), 

getch( přebírá ze seriové linky symboly typu char) nebo app_start( ukazuje na začátek 

adresové paměti tedy 0x000)  a klíčové proměnné jako definice bufferu nebo velikost 

stránky. Dále pak bootloader pokračuje rutinou pro zápis kódu do flash paměti zápis, u 8 

bitových procesoru je orientované ukládaní do paměti, takže větší datové typy se ukládají 

do paměti tak že nejdřív je uložen vyšší bajt (Little Endian)[8] a nebo nižší bajt (High 

Endian)[8]. U procesoru ATmega16 je to Litle Endian. Pod rutinou pro inicializaci je 

definice tzv. Serial monitoru , ten složí k sériové komunikaci procesory a PC nebo 

naopak. Úplný zdrojový kód je součástí přiložených souborů.   

 

Po úpravě bootloadru je potřeba kód zkompilovat, následná nastavení je možné najít 

v roletovém menu Project->Configuration Options, na obr 7.1.5 (obecné nastavení) je 

karta kde je nastaveno cílové zařízení (Device) ATmega16, frekvence pro kterou je 

bootloader kompilován (Frequency) 16 MHz a druh optimalizace –Os (optimalizace kódu 

zaměřenou na velikost výsledného souboru. V podstatě zapne všechny optimalizace -O2, 

které nemají za následek zvětšení výsledného kódu, plus přidá některé další 

optimalizace.) 

 

  

                        Obr 7.1.5 Obecné nastavení Před kompilací 
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Obr 7.1.6 popisuje kartu ve které se nastavuje tzv. místo pro bootovací sekci tedy 

adresu ve flash paměti která určuje začátek bootovacího sektoru. Hodnota 0x1C00 je pak 

počáteční adresa bootovací paměti a konečná adresa 0x1FF0. Aplikační část je na adrese 

od 0x0000 do 0x1BFF. Pro kontrolu zpraveného umístěni ve FLASH paměti bylo použito 

programátoru UP od firmy Asix (www.asix.cz - česky výrobce), tento programátor 

umožňuje přehled celé FLASH paměti respektive jeho adres, z tohoto náhledu je patrné 

jestli je na dané adrese uložena nějaká informace (data). Na obr 7.1.7 červená čára 

naznačuje začátek bootovací pamětí, pod čarou je již zkompilovaný bootloader a nad 

čárou je prázdná aplikační paměť dále jsou na obrázku vyznačeny adresy konce aplikační 

paměti a začátku bootovací paměti. Zelně zabarvená kolonky data představují 

zkompilovaný bootloader. Na obr 7.1.8 je červenou čarou vyznačen konec bootloadru, 

hodnota 0x1F70 je paměťové místo na kterém je konec bootloadru, hodnota 0x1F80 – 

0x1FF0 představuje volné místo v bootovací pamětí. Po skončení kompilace a otevření 

.hex souboru v tomto programátoru je jasně vidět kde je bootloader umístěn.   

 

Obr 7.1.6 Nastavení Botovacího segmentu 

 

 

Obr 7.1.7 Začátek bootovací paměti (Programátor UP) 

http://www.asix.cz/
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Obr 7.1.8 Konec bootovací paměti (Programátor UP) 

 

Na kartě obr 7.1.9 bylo potřeba doplnit makra –DNUM_LED_FLASHES=3 počet 

blíknití led diodou které signalizuje zahájení bootloadru, makro  

DMAX_TIME_COUNT=100000 které nastavuje prodlevu jak dlouho bude bootloader 

čekat na příchod programu než-li skočí na adresu 0x000 tedy začátek aplikační paměti, 

DF_CPU=16000000UL (Stater Kit je osazen krystalem 16MHz) tímto makrem je 

nastaven frekvence pro kterou je soubor kompilován, dále je tu zapnutí standardu C99 

který rozšiřuje programátorovy možnosti a bez zapnutí standardu nebylo možno soubor 

zkompilovat, neboť některé definice odpovídají formátu C99. 

 

Obr 7.1.9 Příslušná nastavení pro makra. 
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Takto upraveny bootloader s nastaveními příslušnými hodnotami stačí už jen 

zkompilovat. 

Následuje tabulka která ukazuje přehled možných procesoru pro který by mohl být 

bootloader zkompilován tab. 7.1.1. Není ovšem zaručeno že pro všechny procesory 

poběží v pořádku, skutečně vyzkoušen je pro procesory ATmega (168,328P,16,1280,8) .   

 

Tab 7.1.1 Druhy procesorů pro které může být bootloader zkompilován 

Typy Procesorů Poznámky 

AVR ATmega 1280 AVR ATmega 168  

AVR ATmega 1281 AVR ATmega 328P  

AVR ATmega 128 AVR ATmega 162  

AVR ATmega 64 AVR ATmega 163  

AVR ATmega 32 AVR ATmega 169  

AVR ATmega 16 AVR ATmega 8515  

AVR ATmega 8 AVR ATmega 8535  

AVR ATmega 88   

 

7.2 Nastavení Starter Kitu STK 500 a následní Upload 

V této fázi je jíž bootloadr zkompilován (formát .hex), teď jej bude nutné umístit do 

flash paměti procesoru, proto ještě před samotným přístupem k uploadu bude nutné 

nastavit Starter kit STK 500. 

Na obr 6.1 který popisuje Starter Kit je část kde se nachází nastavovací propojky 

(Options Settings Jumper) zde je nutné nastavit propojku Vtarget (napajení 5V do 

cílového zařízení) , RESET (možnost externího restartu-tlačítko on-board) , pokud je 

propojka nastavena  XTAL1 a na OSCEL piny 2 a 3 tak je k procesoru připojen externí 

krystal který je umístěn v patici (Socket for Crystal). Pokud na STK 500 je nutno použít 

interní krystal musí být pouze propojka XTAL1 propojena a nastavení příslušné hodnoty 

CKSEL, po té je nutno změnit hodnotu makra F_CPU na 8 MHz. 

Na obr 6.2 se nachází blokové schéma, kde se nachází blok CTRL RS232 tento port 

je určen pro komunikaci s avr studiem tento port bude použit pouze k umístění 

bootloadru, port SPARE RS232 bude pak používán po celou dobu ke komunikaci 

s Arduino IDE. Složí pro sériovou komunikaci s cílovým zařízením 

Pro umístění zkompilovaného bootloadru propojíme sériovou linkou počítač 

(notebook) a programátor, protože dnešní počítače nejsou již vybaveny sériovou linku je 

nutné mít  adaptér USB/RS232 který je vybaven FTDI převodníkem společně 

s připojením tohoto adaptéru je potřeba nainstalovat i ovladače pro tento převodník. 

Před připojením napájecího adaptéru umístíme procesor do patice (SCKT3100A3) a 

na Starter Kitu propojíme 6-pinovým propojovacím vodičem paticí ISP6PIN s paticí 

SPROG3, tím je zajištěno že procesor v dané patici bude programován v modu ISP(In-

System-Programing). Musí být dbáno na barevné značení propojky. Propojovací vodič je 

součástí balení Stater Kitu. 

Jakmile je Strater Kit takto nastaven muže být přikročeno k samotnému umístění 

přloženého bootloadru. V roletovém menu zvolíme Tools→Program Avr→Connect, 

v tomto okně je volena příslušná platforma (STK500 nebo AVRISP) a sériový port 
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(COM6). Na obr 7.2.1 je nastavení první záložky (main) kde je potřeba nastavit cílový   

 

Obr 7.2.1 Záložka Main (hlavní-nastavení procesoru) 

 

procesor(ATmega16) dále pak načtení signatury která má informační charakter pro 

bootloader, nejdůležitějším parametrem na této kartě je volba ISP, jakmile je zde vše 

nastaveno muže být volena další záložka (program) obr 7.2.2 zde se zvolí cílový soubor 

(bootloader16.hex), další záložka pak slouží obr 7.2.3 k nastavení pojistek. Pojistka 

SPIEN složí k povolení SPI(Serial Programing a Data Downloading) a není přístupna ze 

serivého programovacího módu, BOOTRST pokud dojde k externímu restartu a pojistka  

je nastavena, instrukce se začne vykonávat od startovní adresy bootloadru a ne od 

začátku paměti(Ardino PCB je vybavena obvod který při detekci příchodu dat po sériové 

lince provede automatický RESET-obvod kapacitor), BOOTSZ pomocí této pojistky je 

nastavena celková velikost paměti, BODLEVEL nastavuje hodnotu Vcc(napájecí napětí) 

kdy dojde k internímu přerušení napejení MCU(Micro Controler Unit), k opětovnému 

startu MCU dojde až po té co napětí stoupne na referenční hodnotu a po uplynutí 

stanovené doby od návratu na referenční hodnotu Vcc[7]. 

 

           

Obr 7.2.2 Záložka Program (tzv. flešovaní programu) 
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Obr 7.2.3 Záložka Fuse (pojistky) 

 

 

         

Obr 7.2.4 Záložka Lock Bits (Zámkové bity) 

 

Na obr 7.2.4 popisuje záložku kde je možno nastavit zámkové bity, BLB0 nastavuje 

jestli je zakázáno SPM (Store Program Nemory) nebo LPM (Load Program Nemory) a 

nebo obě současně v aplikační části paměti, BLB1 nastavuje jestli je zakázáno SPM nebo 

LPM a nebo obě současně v botovací části paměti.  

Všechna tato nastavení postupně zapíšeme do paměti procesoru, jakmile je program 

umístěn v pamětí společně s bootloadrem a vhodným nastavením pojistek je procesor 

připraven pro komunikaci s Arduino IDE. Prostředí provádí upload pomocí sériové linky, 

tudíž je nutno připojit adaptér RS232/USB na port RS232 SPARE, dále je nutné propojit 

sérovou linku na piny procesoru které mají funkcí RX (Receiver) a TX (Transmiter) na 

obr 6.1 v levé častí se nachází patice pro propojení pod názvem RS-232 Interface Header.      

Piny s funkcí RX a TX se nacházejí v portu D na PD0 (RX) a PD1 (DX) což odpovídá 
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v celkovém pořadí virtuálním pinům RX (14) a TX(15). 

V tomto kroku je Ardino IDE schopno komunikovat a ATmega16 procesorem který 

je umístěn v Starter Kitu. 

Pomocí pojistky BOOTRST je nastaven reset vektor do začátku bootovací paměti 

proto je nutné před každým uplodem nové zdrojového kódu manuálně restartovat 

procesor aby se spustil bootloader a ten následně uložil kód do aplikační častí paměti, 

reset muže být proveden buď vypnutím a nesledním zapnutím napájení a nebo 

resetovacím tlačítkem, ale pouze v případě že je tato propojka nastavena viz výše.  
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8 UPRAVA PROSTŘEDÍ  

V tomto kroku je prostředí schopno programovat procesor ale je nutné provést  

některé změny které jsou popsány níže.   

Pro vhodný debugging bylo vytvořeno nové jádro funkcí viz. kapitola 4 a nová 

virtuální deska. Virtuální deskou rozumíme volbu daného vývojového kitu (Duemilove) 

obr 3.6. Jádro pod názvem arduino16 a virtuální deska pod názvem ATmega16/moje 

podrobné nastavení desky na ukázce obr 8.1 , virtuální deska je vytvořena v textovém 

adresáři který se nachází v Arduino→Hardware→ardino→bords.txt. 

 

############################################################## 

 

moje.name=ATmega16/moje          //identifikátor  

 

moje.upload.protocol=stk500  //Protokol stk500 

moje.upload.maximum_size=30720  //dovolená velikost programu 

moje.upload.speed=19200         //rychlost sériové linky 

 

moje.bootloader.low_fuses=0xdf   //nastavení pro bootloader 

moje.bootloader.high_fuses=0xca 

moje.bootloader.path=moje 

moje.bootloader.file=ATmegaBOOT.hex 

moje.bootloader.unlock_bits=0x3F 

moje.bootloader.lock_bits=0x0F 

 

moje.build.mcu=atmega16         //typ procesoru 

moje.build.f_cpu=16000000L //frekvence  

moje.build.core=arduino16       //název jádra 

 

############################################################## 

Obr 8.1 Ukázka vytvoření nové virtuální desky 

 

Do složky Arduino16 (nové jádro) bylo postupně překopírován celý obsah 

původního jádra a ten byl následně změněn aby vyhovoval pro procesor ATmega16. Bylo 

nutné přepsat názvy registrů a pak drobné změny ve zdrojových souborech. Tab 8.1 

obsahuje jména všech registrů které bylo nutné přepsat, podrobné funkce všech registrů 

je možno nají v literatuře[]. Změny ve zdrojových souborech se týkali především funkce 

pinMode() obr 4.1 dále pak funkce digitalWrite() a pak předefinovaní respektive 

rozšíření konfiguračního souboru pins_Arduino.c, a již zmíněně opravy registrů. 

U funkce pinMode() byla nutná záměna v podmínce if() která zařídí nastavení 

daného pinu buď jako vstupní nebo výstupní, tudíž záměna konstanty INPUT→ 

OUTPUT. 

U funkce digitalWrite() byla nutná změna konstanty LOW→HIGH z důvodu 

připojení invertoru který otočí logickou hodnotu před vstupem na diody, tedy dioda svítí 

na logickou úroveň L.  

Obě tyto funkce se nachází v jádru v soboru wiringDigital.c. 

V souboru pins_arduino.c bylo potřeba dodefinovat chybějící piny, rozšířením 
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funkce digital_pin_port[] o její kostanty a doplnit chybějící masky bitu ve funkci 

digital_pin_to_bit_ mask[]. Dále pak byl předefinovány časovače tedy funkce 

digital_pin_to_timer[], jelikož Čitače/časovače jsou umístěny u ATmega16 na jiných 

pinech než-li je to pro procesor ATmega328P. 

 

 

Tab 8.1 Tabulka změn registrů 

 

Jména registru 
Umístění v souboru 

 

Funkce registru 

 
Původní Název Nový název 

UBRR0H UBRRH 

HardwareSerial.cpp 

 

Rychlost USARTu, Horní adresa 

UBRR0L UBRRL Rychlost USARTu, Dolní adresa 

UCSR0A UCSRA Nastavovací registr USARTu kanál A 

UCSR0B UCSRB Nastavovací registr USARTu kanál B 

UDR0 UDR Buffer USARTu  

RXEN0 RXEN Zapsáním jedničky zapnutí reciveru 

TXEN0 TXEN Zapsáním jedničky zapnutí trasmiteru 

RXCIE0 RXCIE Povolení přerušení pří dokončení přeosu USARTu 

UDRE0 UDRE Příznak na prazdný buffer USARTu 

U2X0 U2X Dvojnásobna rychlost USARTu při jedničce 

EICRA MCUCR 

Winterupts.c 

  

Nastavení externího přerušení,detekce signuálu 

EIMSK |= 1 << 

INT0 

GICR |= 6 << 

INT0 Povolení externího přerušení na pinu INT0 

EIMSK |= 1 << 

INT1 

GICR |= 7 << 

INT1 Povolení externího přerušení na pinu INT1 

UCSR0B UCSRB 

Wiring.c 

 

Kontrolní a příznakový registr USARTu kanál B 

TCCR2A TCCR0 Nastavovací registr pro Čítač/časovač kanál 0 

TCCR2B TCCR2 Nastavovací registr pro Čítač/časovač kanál 2 

TIMSK0 TIMSK Povolit přerušeni pro Čítač/časovač 

TCCR0B,CS01 TCCR1B,CS11 Kontrolní registr Čítač/časovač,nastavení 

předěličky na faktor 64   TCCR0B,CS00 TCCR1B,CS10 

TCCR2A TCCR0 

wiringanalog.c 

 

Nastavovací registr pro Čítač/časovač kanál 0 

OCR2A OCR0 Porovnávací registr kanál 0 

COM2A1 COM21 Bit pro nastavení  Č/Č kanál 0,CTC,PWM..atd 

TCCR2B TCCR2 Nastavovací registr pro Čítač/časovač kanál 2 

OCR2B OCR2 Výstupní porovnávací registr  kanál 2 

COM2B1 COM21 Nastaví čítač na pinu OC0 na porovnávací mod  
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9 TESTOVANÍ FUNKCÍ  

 

Po úpravách následuje testovaní a po té krátké zhodnocení funkčnosti čí 

nefunkčností dané funkce. Testovaní probíhalo buď na příkladech které obsahuje přímo 

nebo byli tvořeny vlastní aplikace pro testovaní.  

Nejdříve bude následovat přehled funkcí a jejich stručný popis. Parametry funkce 

jsou popisovány z leva do prava. Popis funkcí  

 

void pinMode(uint8_t, uint8_t); 

 

Nastavuje specifické chování pinu, vstupní nebo výstupní[7]. První parametr udává 

fyzické číslo pinu, druhý parametr pak definuje pin jako výstupní nebo vstupní  tedy 

OUPUT nebo INPUT. Funkce funguje korektně. Testováno na diodě.     

 

void digitalWrite(uint8_t, uint8_t);  

 

Zapisuje na logickou nulu nebo jedničku přičemž nula je reprezentovaná 0V a 

jednička 5V[7]. První parametr udává fyzické číslo pinu, druhý pak nastavuje logickou 

ůroven na pinu. Funkce pracuje korektně. Testováno na diodě  

 

int digitalRead(uint8_t); 

 

Čte logickou úroveň fyzického pinu, vrací hodnotu LOW nebo HIGH[7], první a 

zároveň jediný parametr funkce zadává číslo pinu ze kterého se bude provádět čtení. 

Funkce pracuje korektně. Testováno na diodě která byla řízena vypínačem.    

 

int analogRead(uint8_t); 

 

Převádí analogové vstupní napětí na  hodnotu 0-1023[7], hodnota 0 odpovídá 

nulovému napětí a hodnota 1023 odpovídá hodnotě, analogový převodník respektive 

všechny jeho kanály (ATmega16 vybavena 8-10bitovými převodníky). Testováno 

pomocí potenciometru a sériové komunikace, převod byl vysílán sériovou komunikaci 

zpět do prostředí. Vstupy ADC převodníku nesmí být zatížený více než 10KΩ jinak může 

dojít ke zkreslení konverze. 

 

void analogReference(uint8_t mode); 

 

Je to doplňková funkce k funkci analogRead(), nastavuje referenci pro porovnávaní 

napětí[7], konstantu jsou DEFALT obecné nastavení je 5V, INTERNAL referenční 

napětí 2,56V, EXTERNAL napětí na Aref pinu, nastavení na STK 500 propojka AREF. 
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Testováno funkce pracuje korektně. 

 

 

  

 

void analogWrite(uint8_t, int); 

 

Funkce umožňuje modulaci PWM[7] (CTC-Clear timer on Compare Match). PWM 

modulace je dostupná pouze na pinech (obr 9.1 PWM)  Čítače/časovače. Funkce pracuje 

korektně, reaguje na změny potenciometru změnou šířky výstupního signálu. Testováno 

na diodě která je řízena analogovým vstupem (připojený potenciometr), tedy dioda mění 

intenzitu vyzářeného světla. 

 

 

void beginSerial(long); 

 

Nastavuje rychlost (bit per seconds-baud) pro sériovou komunikaci. Funkce 

nepracuje  korektně. Nastaví rychlost sériové komunikace do registru UBRRH a UBRRL, 

sériová komunikace, i když prostředí vypíše chybové hlášení tak i přesto je nastavení 

rychlosti úspěšné. Problém nastává při zápisu do registru UBRRL, přístup do registru 

UBRRH  je ošetřen UCSRC= (!1<<URSEL) tedy nastavením na nulu. Tato chyba 

zabraňuje používaní některých funkcí pro sérovou komunikaci.Chyby se vyskytuje i po 

ošetření Chyba bude způsobena špatnou definicí monitoru v bootloadru,. Testováno při 

sériové komunikaci.    

 

void Serial.println(val,format) 

 

Tiskne hodnotu parametru val ve formě ASCII znaků pokud je zadán jenom jeden 

parametr(val), pokud je funkce doplněna i parametrem formát je možné volit výstupní 

formát, konstanty jsou DEC(dekadické), HEX(hexadecimální), BYTE(bajt), 

BIT(dvojková)[7]. Funkce pracuje korektně. Testováno při sérové komunikaci.   

 

void serialWrite(unsigned char); 

 

Zapisuje binární data do sériového portu[7]. Data jsou posílána jako série bajtů. 

Funkce nepracuje korektně. Chyba bootloadru. Testováno pomocí sériové komunikace.   

 

 

void serialRead(unsigned char); 

 

Čte data přicházející po sériové lince, vrací  první bytu příchozí informace, pokud 

nepřichází nic tak vrací hodnotu -1[7]. Funkce nepracuje správně, chyba v bootloadru. 

Testováno při sériové komunikaci 

 

int serialAvailable(void); 

 

Pokud přichází znaky po sériové lince tak uloží danou informaci  do bufferu, je 

možno uložit až 128 bajtů[7]. Funkce nepracuje správně. Testováno pomocí sériové 
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komunikace. 

void delay(unsigned long); 

 

Vytváří zpoždění, vnitřní parametr zavádí zpoždění na v milisekundách[7]. Funkce 

funguje korektně. Testováno na diodě.   

 

 

 

void delayMicroseconds(unsigned int us); 

 

Vytváří zpoždění, vnitřní parametr zavádí zpoždění na v mikrosekundách[7]. Funkce 

funguje korektně. Testováno na diodě.   

 

 

 

unsigned long pulseIn(uint8_t pin,uint8_t state); 

 

Funkce odměřuje čas mezi přechody logický stavů, vrací hodnotu 

v mikrosekundách. První parametr udává číslo pinu, další parametr pak konečný stav 

logického stavu tedy HIGH nebo LOW[7]. Funkce pracuje koketně testováno pomocí 

diody a tlačítka. 

 

 

 

void shiftOut(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, byte val); 

 

Funkce posílá bit po bitu tedy (synchronní komunikace). První parametr definuje 

výstupní datový pin další parametr pak hodinový výstup, třetí parametr určuje zda-li je 

vysílán nejdříve vyšší bit (MSBFIRST) a nebo nižší bit (LSBFIRT) a poslední parametr 

udává hodnotu která bude posílána. Tato funkce je užitečná pro převod sérového kódu na 

paralelní za pomoci převodníku 74HC595[7]. Funkce by měla fungovat korektně. 

Testováno na diodách.  

 

void attachInterrupt(uint8_t, void (*)(void), int mode); 

 

Funkce nastavuje externí přerušení, první parametr udává pin na kterém je možné 

přerušení detekovat tedy INT0, INT1 tedy parametry 0, 1, druhý pak je ukazatel na 

funkci která nesmí mýt žádné parametry a současně nesmí vracet žádný parametr, tato 

funkce se také nazývá interupt sevices routine. Dalším a posledním parametrem je 

logická hodnota podle je přerušení spuštěno tedy parametry CHAGING (reaguje na 

jakoukoliv změnu logické úrovně), FALLING(reaguje na změnu hodnoty z HIGH na 

LOW), RISING(reaguje na změnu z HIGH na LOW) a LOW (kdykoliv kdy je se na pinu 

nachází úroveň)[7].  Funkce funguje korektně testováno na diodě a tlačítku    

 

 

void detachInterrupt(uint8_t); 

 

Funkce vypíná přerušení na na pinech 0, 1[7]. Testováno při sériové komunikaci 
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Pojem sériová komunikace označuje použití příkladu které jsou nadefinovány přímo 

v prostředí, tedy záložka File→Examples→Analog→AnalogInOutSerial. Při tesotavání 

dalších funkcí byly použity diody a vypínače které jsou součástí přímo vývojového kitu 

STK500 a je možnost je snadno je propojit pomocí propojek s portem procesoru. Pro 

funkci analogWrite() byla použita nejen dioda ale měřící přístroj Pros Kit MT-1232, 

který je vybaven možností měření duty cyklu(střídy).  

Na obrázku 9.1 je rozmístění pinu pro procesor ATmega16, k vývodům s procesoru 

jsou přidané ještě tzv. aditivní funkce které vytváří Arduino IDE. Digitální piny od 0 -23 

a analogové vstupní piny (ADC) od 0 do 7 složí pro převod spojité analogové veličiny na 

číslicovou, dále pak digitální piny s rozšířenou funkcí  PWM, měly by být schopné 

generovat pulzně šířkovou modulaci. Reset pin, pokud je nastavena na starter kitu 

propojka RESET, takže pokud je na pinu reset přivedena nízká úroveň dojde k restartu 

MCU. AREF pin slouží pro funkci analogrefernce(), tedy nastavení referenčního napětí.    

 

Obr 9.1 Mapa pinů pro ATmega16[6] 

 

Tabulka 9.1 vypisuje funkce které nebylo nutno testovat(byli testovaní-souvisely s 

ukázko) neboť nejsou spojené s jádrem nýbrž jsou to definovaná makra, nacházejí se v 

souboru wiring.h i když část těchto funkcí byla součástí ukázkových příkladu v prostředí 

tedy byla použita. Na stránkách www.arduino.cc je podrobný popis všech vypsaných 

funkcí v tabulce. 

 

http://www.arduino.cc/
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Tabulka 9.2 vypisuje funkce který byl testovány jelikož přímo souvisí s jádrem. 

Prvním sloupec obsahuje názvy funkcí, další pak obsahuje symboly, které mají význam 

A-pracuje správně, N-nepracuje správně. Posledním sloupec se snaží ve zkratce popsat 

závadu. Kompletní vyznám všech funkcí je možno najít na www.arduino.cc.  

 

Tab 9.1. Popis funkcí která nejsou součástí jádra. 

Název funkce Stručný popis 

min(a,b) vrací B pokud A<B 

max(a,b) vrací A pokud A>B 

abs(x) počíta s X jako absolutním číslem 

constrain(A,B,C) nastaví hodnotu A v rozsahu B-C, včechny datové typy 

map(A,XL,XH,YL,YH) změny rozahu A z puvodního XL-XH na YL-YH 

radians(deg) převod na radiány 

degrees(rad) převod na stupně 

sqrt(x) Druhá odmocnina 

sq(x) Druhá mocnina 

interrupts() Povolit globalní přerušení 

noInterrupts() Zákázat globální přerušení 

cos(x) X je v radianéch(float),vrací honotu cos(double) v rozsahu -1 1 

sin(x) X je v radianéch(float),vrací honotu sin(double) v rozsahu -1 1 

tag(x) X je v radianéch(float),vrací honotu tg(double) v rozsahu -1 1 

lowByte(w) Vybirá nižší byt z 16 bitvé prom. 

highByte(w) Vybirá vyšší byt z 16 bitvé prom. 

randomSeed(x) Incializuje pseudo nahodný generátor 

random(A,B) Incializuje generátor náhodných čísel od A do B 

char(x) konverze jakohokoliv typu (x) na char 

int(x) konverze jakohokoliv typu (x) na int 

long(x) konverze jakohokoliv typu (x) na long 

float(x) konverze jakohokoliv typu (x) na float 

byte(x) konverze jakohokoliv typu (x) na byte 

sizeof(x) Vypisuje delku parametru x(char) a vrací hodnotu int 

 

 

´  

 

 

www.arduino.cc
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10 ZÁVĚR 

 

Arduino IDE je jednoduché editační prostředí s vlastními implementovanými 

funkcemi, které jsou nástavbou standardní knihovny (avr library). 

 V kapitole 5 byli navrhnuty dva směry modifikace, první způsob nebyl vhodný 

z hlediska použitelnost se školním hardwarem, bylo by nutné navrhnout nový kit, tedy 

zamítnuto. 

 Pro úspěšnou komunikaci IDE s daným procesorem je nutné mít bootloader který je 

upraven nebo vytvořen pro daný procesor viz tab 7.1.1. Pokud není bootloader 

prostředím rozpoznán  nemůže dojít ke kompilaci, tedy není možně vytvořit 

zkompilovaný soubor ve formátu .hex. 

Nyní po úpravě bootloadru je prostředí schopno komunikovat s procesorem který je 

umístěn na Starter kitu STK500, nevýhoda tohoto umístění je v tom že před každým 

umístění kódu je potřeba provést restart jelikož po restartu skočí PC (Program Counter) 

na vektor kterým začíná bootloader. 

Prostředí díky svým implementovaným funkcím poskytuje možnost bez znalosti 

daného datasheetu (problematiky procesoru) hned použít možnosti procesoru jako jsou 

např. AD převod nebo PWM modulaci a jiné, proto by prostředí mohlo být vhodně 

využito pro demonstraci těchto funkcí. Není vhodné pro tvorbu nějakého komplexního 

kódu jelikož jenom relativně krátký zdrojový kód zabírá dost místa v paměti a to 

z důvodu linkovaní (připojovaní) jádra do souboru hex.  

Obrázek 9.1 popisuje propojení fyzických pinu s virtuálními a jejich aditivní funkce, 

je důležité si uvědomit že fyzická čísla pinu v tomto případě nenáleží virtuálním pinům,    

dále pak tab. 9.1 a 9.2, ty obsahují soubor funkcí které jsou implementovány do prostředí. 

Tabulka 9.2 obsahuje soubor funkcí které jsou přímo spjaty s jádrem a testovány, ovšem i 

většina s tab 9.1 bylo obsažena v testovacím kódu takže byla taktéž testována. V příloze 

A se nachází stručný návod, který popisuje způsob zacházení s prostředím.  

Jako dalšími kroky které by mohly být námětem diplomové práce by bylo vhodné 

rozběhnout sériovou komunikaci, dále pak přidat obvod pro automatický restart a 

implementovat do prostředí nové funkce rozšiřující možnosti prostředí. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

A  JEDNODUCHÝ NÁVOD K  PROSTŘEDÍ WIRING 

Obrázek A.1 popisuje Arduino IDE, Označené parametry patří mezi ty nejpodstatnější. 

V nabídce tools je volená příslušná vývojová deska(ATmega/moje), dale pak sériový port 

( komunikace ). Další užitečné tlačítko umístěno v levo nahoře tzv. kompilace (kontrola 

syntaxe, vypuštění komentářů) dále pak na pravé straně zhruba ve stejné výšce je tlačítko 

pro nový tab, ten slouží rozdělní kódu do záložek vhodné při rozsáhlém zdrojovém kódu. 

Na této liště se ještě nachází dost podstatné tlačítko a to upload na desku na obrázku je 

zastíněno záložkou tools. Tlačítko uploud  je na druhé pozici z prava obr A.2. Složí 

k zkompilovaní a následnému umístěni do flash paměti. 

 

Obr A.1 Arduino IDE přehled prostředí 

 

Obr A.2 Toolbar vývojového prostředí 
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Ukázka na obrA.3 popisuje základní kostru programu funkci void loop() a void 

setup(), void loop ()  je vykonává do nekonečna a funkce void setup () které proběhne 

hned na začátku a pouze jednou, vhodné zejména na nastavení počátečních parametrů 

programu. Syntaxe je stejná jako C/C++. Procesor je nutno restartovat před zavedením 

kódu do paměti a to z důvodu spuštění bootloadru (skok na reset vektor) který pak 

následně umístí program do aplikační část. Reset se provádí zhruba v ten stejný moment 

kdy prostředí vypsalo hlášení o úspěšné kompilaci. Pokud nebude mikrokontrolér 

restartován bootloader se nespustí a program nebude umístěn ve flash paměti. Prostředí 

vypíše chybové hlašení. 

//zde je vhodné místo na definici proměnných  

void setup(){  

//vhodné pro nastavení počátečních podmínek 

} 

void loop (){ 

//nekonečná smyčka  

 

} 

Obr A.3 Ukázka kódu, základní kostra jazyka.  

 

Obr A.4 Fyzické propojení s virtuálními piny 

 

Obrázek A.4 popisuje propojení virtuálních pinu s fyzickými, důležitá pomucká pro 

zjištění který pin je momentálně nastaven.  
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Tabulka A.1 a A.2 uvádí přehled funkcí které jsou implementovány 

v prostředí.Tabulky uvádí název funkce a stručný popis. Kompletní popis funkcí je 

možno najít na www.arduino.cc v sekci learnig. Tabulka A.2 obsahuje i funkce které 

nefungují korektně(N) 

Tab.A.1 Přehled implementovaných funkcí 

Definice makra Stručný popis 

min(a,b) vrací B pokud A<B 

max(a,b) vrací A pokud A>B 

abs(x) počíta s X jako absolutním číslem 

constrain(A,B,C) nastaví hodnotu A v rozsahu B-C, včechny datové typy 

map(A,XL,XH,YL,YH) změny rozahu A z puvodního XL-XH na YL-YH 

radians(deg) převod na radiány 

degrees(rad) převod na stupně 

sqrt(x) Druhá odmocnina 

sq(x) Druhá mocnina 

interrupts() Povolit globalní přerušení 

noInterrupts() Zákázat globální přerušení 

cos(x) X je v radianéch(float),vrací honotu cos(double) v rozsahu -1 1 

sin(x) X je v radianéch(float),vrací honotu sin(double) v rozsahu -1 1 

tag(x) X je v radianéch(float),vrací honotu tg(double) v rozsahu -1 1 

lowByte(w) Vybirá nižší byt z 16 bitvé prom. 

highByte(w) Vybirá vyšší byt z 16 bitvé prom. 

randomSeed(x) Incializuje pseudo nahodný generátor 

random(A,B) Incializuje generátor náhodných čísel od A do B 

char(x) konverze jakohokoliv typu (x) na char 

int(x) konverze jakohokoliv typu (x) na int 

long(x) konverze jakohokoliv typu (x) na long 

float(x) konverze jakohokoliv typu (x) na float 

byte(x) konverze jakohokoliv typu (x) na byte 

sizeof(x) Vypisuje delku parametru x(char) a vrací hodnotu int 

www.arduino.cc
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