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Abstrakt 

 Práce se zabývá návrhem výukového kitu na platformě Nucleo. Ta využívá 

návrhového prostředí mbed. Je proveden návrh výukového kitu a jsou vybrány a odůvodněny 

jednotlivé periferie vhodné pro realizaci úloh. Dále je popsáno vývojové prostředí mbed a 

práce obsahuje návod na jeho obsluhu. V poslední kapitole se práce zabývá prezentacemi do 

cvičení a úlohami, které jsou v těchto cvičeních realizovány. 

 

Abstract 

 Thesis is about new educational kit based on Nucleo platform, which uses mbed 

developer compiler. Educational kit is being designed with peripherals which are warranted. 

Also mbed compiler is descibed and manual is written for it. In last chapter there are five 

slideshows made for lectures. And five exercises which are realized by students in classroom. 
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Úvod 

 Na správné volbě výukového kitu závisí atraktivita cvičení téměř každého 

předmětu, a samozřejmě také to, zda budou studenti motivováni rozvíjet své znalosti i 

mimo školu. Pokud bude výukový kit z nějakého důvodu nedostupný pro studenty, jsou 

odkázáni pouze na vzdělávání přímo ve cvičeních. Hodinová dotace pro předmět MDIS je 

dvě hodiny cvičení týdně. To je pro pochopení problematiky návrhu programu opravdu 

málo. Proto je zde snaha přimět studenty pracovat doma. 

 Výukový kit musí tedy být navržen s co nejnižší cenou a zároveň s vysokou 

modularitou. Aby mohlo dojít k realizaci mnoha úloh a výukový kit byl dostatečně 

universální. Naprosto kritický je výběr vhodných komponent a vhodného mikrokontroleru. 

Komponenty musejí být voleny s ohledem na kompatibilitu a vysokou dostupnost. 

Mikrokontroler je volen od výrobce ST Microelectronics podle zadání. 

 Dále je nutné vytvořit atraktivní a zároveň poučné prezentace do cvičení a určit co 

bude ve cvičeních probíráno. Těmito prezentacemi je určena osnova výuky a je tedy nutno 

prezentace navrhnout s návazností na praktické cvičení. Po teoretické výuce následují 

praktické projekty od nejjednodušších až po samostatný vícehodinový projekt. 

 Celá tato práce je zároveň návodem na výrobu a použití výukového kitu jak ve 

výuce tak i mimo ni.  
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1  Aktuální stav výuky 

1.1 Aktuální výukový kit 

Momentálně se v předmětu Digitální integrované obvody pracuje na vývojovém kitu 

od Texas Instruments MSP-EXP430F5529, který se již nevyrábí a jeho cena byla přibližně 

5 tisíc korun. Tento vývojový kit obsahuje procesor MSP430, který se hodí zejména pro 

aplikace s nízkým odběrem. Desce dominuje černobílý LCD displej. Dále deska obsahuje 

akcelerometr, USB konektor s funkcí USB Host, čtečku microSD karet, analogový 

potenciometr, pět dotykových a dvě klasická tlačítka, osm LED diod a rozšiřující 

konektory. Programátor je umístěn přímo na desce a programování se provádí pomocí 

USB (viz obr. 1). 

Tento kit je velmi dobře vybavený, ale vzhledem k ceně a nedostupnosti je bohužel 

nevhodný pro výuku. Pro studenta není možné si kit pořídit a pracovat doma na vlastních 

projektech. Není zde tedy podporováno samostudium. 

 

 

Obr. 1 - MSP-EXP430F5529 
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2 Návrh výukového kitu 

2.1 Volba procesoru 

2.1.1 STM Nucleo ARM 

 Procesory z řady STM Nucleo jsou 32bitové procesory s moderní architekturou 

ARM. V těchto vývojových kitech se nejčastěji nacházejí moderní jádra Cortex M4. Tyto 

jádra využívají redukovanou instrukční sadu (RISC). Dále podporují instrukční sadu 

Thumb a Thumb 2. Obsahují jednotku pro výpočty s plovoucí čárkou podle standardu 

IEEE 754 a dosahují výkonu 1,55 DMIPS/MHz. Pokud se jedná o jádra obsažená 

v procesorech pro systém STM Nucleo, jsou to takzvané System-On-Chip. Tedy 

procesory obsahující všechny potřebné periferie pro běh systému. Tedy opeřeční paměť 

SRAM, vnitřní paměť flash pro program a data a to ve velikosti od 64 kB do 1024 kB. 

Vnitřní oscilátor pro systémovou operační frekvenci a také oscilátor pro obvod reálného 

času. 

 

Obr. 2 - Schéma jádra ARM Cortex-M4 [1] 
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2.1.2 ATMega AVR 

 Procesory ATMega s architekturou AVR také pracují s redukovanou instrukční 

sadou (RISC) a mají Harvardskou paměťovou architekturu. Jsou to 8bitové procesory 

s maximální pracovní frekvencí 20 MHz a velmi nízkým výkonem. I v tomto případě se 

jedná o procesory typu System-On-Chip a obsahují 2 kB operační paměti SRAM a 8 až 

256 kB paměti pro program a data. Dále obsahují 1 kB paměti EEPROM, která je 

přístupná uživateli. Procesory ATMega dále obsahují komunikační port SPI a jsou 

programovatelné přes UART, tento port je možné použít i pro komunikaci. Pro interakci 

s prostředím je možné využít vícekanálový 10bitový analogově číslicový převodník. 

 

 

Obr. 3 - Vnitřní schéma ATMega328 
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2.2 Výběr kitu s procesorem 

 Ze zadání práce vyplývá, že pro práci s celým portfoliem ST Nucleo je nutné 

vytvořit kompletní výukový kit. Tato řada obsahuje vývojové kity s procerory ARM 

STM32, tyto kity obsahují velmi výkonné procesory, které mají programovou paměť až 

1 MB. Zároveň však může obsahovat procesory určené pro nízko příkonové aplikace. 

 Základním charakterem této řady je však stejný formát rozšiřujících konektorů. Na 

vnitřní straně desky je rozložení konektorů pro platformu Arduino a je tedy možné 

využívat rozšiřující desky Arduino Shield. Dále jsou po obvodu desky vyvedeny všechny 

piny mikroporocesoru. Je tedy možné přistupovat k naprosto všem jeho funkcím. 

 Díky určité kompatibilitě mezi STM Nucleo a Arduino je velmi vhodné celý 

výukový kit navrhnout pro obě platformy. Kit poté bude mít větší flexibilitu s možností 

využití v jiných předmětech a bude rozvíjet portfolio platforem, které student ovládá. 

 Obě platformy shodně obsahují programátor přímo na desce. Obě se programují 

přes USB, bohužel však nemají shodný konektor. To však vůbec nebrání vytvoření 

univerzálního výukového kitu. Jedinou nevýhodou takto univerzálního kitu je velký rozdíl 

ve výkonu obou platforem. Je tedy nutné volit komponenty, které budou vhodné i pro 

slabší procesor. Nebude tedy využito maximálního potenciálu platformy STM Nucleo. 

 

Obr. 4 - Řada STM32 Nucleo [1] 
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Obr. 5 - Vývojový kit STM32 Nucleo 

  

 

Obr. 6 - Vývojový kit Arduino Uno 

2.3 Vývojový kit STM Nucleo 

2.3.1 Popis procesoru 

 Řada STM Nucleo se skládá z mnoha typů desek jak je vidět na obr. 4. Každá deska 

má svůj specifický typ procesoru. Tím se odlišují pro různé aplikace. Všechny procesory 

mají buď architekturu Cortex M0 nebo Cortex M4, avšak programování pomocí aplikace 

mbed je pro všechny procesory stejné. 
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2.3.2  Cortex M0 

 Procesory STM označované jako F0. S architekturou jádra ARMv6-M a Von 

Neumannovou architekturou paměti. Jsou přidělovány běžným aplikacím, kde nejsou 

vysoké nároky na výkon ani na spotřebu. Vyznačují se především nízkou cenou. 

Maximální frekvence procesoru je 48 MHz. Procesor obsahuje množství integrovaných 

komponent pro komunikaci procesoru s okolím. Z nichž jsou velmi důležitý je 12bitový 

A/D převodník, dvakrát komunikační rozhraní SPI a I2C, šestkrát USART. Dále procesor 

obsahuje šest pinů s možností 16bitového řízení pomocí PWM a dva 16bitové časovače. 

Integrované komponenty, které neslouží pro komunikaci s okolím, jsou pak obvod 

reálného času s kalendářem. Softwarové řízení frekvence procesoru a dvakrát nezávislý 

watchdog. [2] 

 

Obr. 7 - Schéma procesoru STM F0 [2] 

2.3.3 Cortex M4 

 Procesory Cortex M4 jsou u STM označováný jako L4 pro procesory se sníženou 

spotřebou a F4 pro procesory s vysokým výkonem. Obě mají jádra ARMv7E-M a 

Harvarskou architekturu paměti. Liší se však zásadně v maximální frekvenci. Zatímco 

procesory F4 mohou mít maximální frekvenci až 180 MHz, procesory se sníženou 

spotřebou mohou mít maximálně 80 MHz. To je dáno především tím, že spotřeba se určuje 

jako µA/MHz, tedy čím vyšší frekvence tím vyšší spotřeba. Jelikož jsou obě série 

vyrobené stejným procesem a to 90 nm, je spotřeba obou okolo 100 µA/MHz. 
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 Zásadně se pak tyto procesory liší v možnostech komunikace s okolím a vnitřní 

výbavou. Procesory s nízkou spotřebou obsahují řadič pro USB OnTheGo, řadič pro 

SD/MMC karty, třikrát SPI a I2C dále pak jeden řadič pro CAN bus a pětkrát USART. 

Procesor podporuje šifrování AES (256 bitů) a obsahuje osmikanálový digitální 

sigma-delta modulátor. Z analogové výbavy pak obsahuje tři 16bitové A/D převodníky a 

dva D/A převodníky. Výhodou pak je, že procesory obsahují dva komparátory a teplotní 

čidlo. Pro specifické aplikace je pak připraven řadič pro LCD displej 8x40 znaků. Díky 

všem těmto funkcím jsou procesory určeny do nositelné elektroniky nebo pro senzorické 

aplikace. [3] 

 Procesory F4 jsou pak určeny především pro řídící aplikace a tomu také odpovídá 

výbava, především pak komunikační. Pětkrát SPI a osmkrát I2C. Stejně jako L4 pak 

obsahuje USB s funkcí OnTheGo. Třikrát komunikační rozhraní USART. Z analogové 

části pak 12bitový A/D převodník a teplotní čidlo. [4]  

 

Obr. 8 - Schéma procesoru STM L4 [3] 
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Obr. 9 - Schéma procesoru STM F4 [4] 

Tab. 1 - Porovnání jednotlivých sérií [2] [3] [4] 

Série 
Základní 

informace 
Řízení Komunikace 

Analogová 

část 

STM F0 

fMAX = 48 MHz 

Paměť až 512 kB 

ARMv6 

Von Neumann 

6x 16 b PWM 

2x 16 b časovač 

2x SPI 

2x I2C 

6x USART 

12 b ADC 

Teplotní čidlo 

STM F4 

fMAX = 180 MHz 

Paměť až 512 kB 

ARMv7 

Harvard 

1x 16 b PWM 

5x 16 b časovač 

2x 32 b časovač 

5x SPI 

8x I2C 

USB 2.0 OTG 

SDIO 

3x USART 

12 b ADC 

Teplotní čidlo 

STM L4 

fMAX = 80 MHz 

Paměť až 1 MB 

ARMv7 

Harvard 

2x 16 b PWM 

2x ULP časovač 

7x 16 b časovač 

2x 32 b časovač 

3x SPI 

3x I2C 

CAN bus 

USB OTG 

SDIO 

5x USART 

ULP USART 

Řadič displeje 

3x 16 b ADC 

2x DAC 

2x komparátor 

2x operační z. 

Taplotní čidlo 

2.3.4 Porovnání desek 

 Až na zmenšené výjimky označené jako Nucleo32 mají všechny desky stejné 

rozměry i stejné konektory. Liší se tedy pouze použitým procesorem z jednotlivých sérií, 

jak bylo vysvětleno o kapitolu výše. Všechny desky obsahují jak rozložení konektorů 
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Arduino, tak i konektory STM Morpho(viz obr. 10) aby bylo možné přistupovat ke všem 

vývodům procesoru. 

 

Obr. 10 - STM Nucleo Morpho konektory [1] 

 

 

Obr. 11 - Rozložení STM Nucleo Arduino [1] 
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 Při přímém porovnání těchto dvou rozložení konektorů je vidět, že můžeme 

s výhodou navrhnout výukový kit, který bude podporovat jak Arduino tak i STM Nucleo. 

Jediným omezením pak nastává, že Arduino má při napájení z USB vysokou úroveň 5 V, 

zatímco STM Nucleo má tuto úroveň 3,3 V. Toto omezení však není podstatné, většina 

rozšiřujících desek pracuje s oběma logikami. 

 

2.4 Volba displeje 

2.4.1 Barevný displej 

 Jako první se nabízí použití moderního barevného displeje s dotykovou plochou. Na 

trhu je nepřeberné množství takovýchto displejů. Nejčastěji se do těchto aplikací používá 

displej s vlastním řadičem ovládaný pomocí SPI. Takovýto displej vyrábí například 

Adafruit (viz obr. 13). Tento displej je však velmi náročný jak na programování, tak na 

výpočetní výkon a hodí se spíše pro obsluhu finálního zařízení, než pro výukový kit, kde 

displej slouží primárně pro zobrazení informací a stavů procesoru. Zároveň by cena tohoto 

displeje značně ovlivnila dostupnost výukového kitu. 

 

Obr. 12 - Rozložení Arduino Uno 
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Obr. 13 - Barevné LCD Adafruit 

 

  

2.4.2 Alfanumerický diplej 

 Toto je nejjednodušší displej na programování a obsluhu. Obsahuje vlastní řadič a 

je možné na něm zobrazit jen omezenou škálu znaků a velmi jednoduchou grafiku 

skládající se z jednoho nebo dvou znaků. Nevýhodou tohoto displeje je tedy jeho velmi 

malá flexibilita a omezený počet znaků a řádků což je dáno fixní velikostí znaku. 

 Je velmi vhodný pro počáteční nauku programování a první jednoduché aplikace. 

Pro složitější aplikace a pokročilou výuku je kvůli jeho nedostatkům nevhodný. 

 

Obr. 14 - Alafanumerický displej 

 

2.4.3 Monochromatický grafický displej 

 Toto je v dnešní době nejvíce využívaný typ displeje pro aplikace s vývojovými 

kity. Na displej je možné zobrazovat jak text, který může mít různý font a velikost, tak i 

grafiku. Je tedy možné na tento displej zobrazovat například jednoduché hry, známé ze 

starých telefonů Nokia. Zvolený displej z těchto telefonů pochází a to konkrétně z Nokia 

5110(modré podsvícení) a Nokia 3310(zelené podsvícení). Tyto displeje se vyznačují 
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zejména velmi nízkou cenou a poměrně vysokou hodnotou 65 pixelů na palec, díky které 

je možné zobrazení i složitější grafiky a jednoduchých obrázků. 

 

Obr. 15 - Grafický dispej Nokia 5110 

 

 Kompatibilita mezi oběma platformami nás ve výběru displeje omezuje. Arduino 

sice umí obsluhovat barevný displej, je to však na hranici jeho možností a na samotný 

program již nezbývá mnoho výpočetního výkonu. Je tedy velmi vhodné zvolit 

monochromatický displej, stejně jako je na vývojovém kitu, které se ve výuce aktuálně 

používá.  

2.5 Návrh komponent 

2.5.1 Grafický displej 

 Stejně jako u dosavadního výukového kitu bude hlavní dominantou desky grafický 

LCD displej. Z kapitoly výběru komponent jsme již vybrali displej původně z telefonu 

Nokia 5110. Tento displej komunikuje pomocí rozhraní SPI. Displej má doporučené 

napájecí napětí 3,3 V, avšak z typového listu je možné zjistit, že maximální napájecí napětí 

je 9 V. Při tomto napětí se však displej vyznačuje zvýšenou spotřebou. Při napětí 5 V je 

spotřeba proudu stejná jako při napětí 3,3 V. [5] 
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Obr. 16 - Vnitřní schéma řadiče LCD [5] 

 

 Další komponentou nacházející se na výukovém kitu bude LED matice 8x8. Tyto 

matice mohou být přímo zapojeny do mikroprocesoru a napájeny přímo z vývodů. Je pak 

potřeba šestnáct řídících vodičů. Tím by byly vyčerpány možnosti, pokud by jako procesor 

bylo použito Arduino. Je proto nutné LED matici doplnit řadičem MAX7219 (viz obr. 17). 

Ten je ovládán pomocí SPI. Díky tomu se sníží potřeba vodičů pouze na tři. 
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2.5.2 LED matice s řadičem MAX7219 

 

Obr. 17 - Zapojení MAX7219 [6] 

 

 Dále je nutné na výukový kit umístit signalizační diody. Bude zde umístěno osm 

LED diod jedné barvy. 

 Nejdůležitější je umístit zde vstupy pro interakci s uživatelem. Těmi bude osm 

mikrospínačů umístěných přímo pod diodami (viz obr. 22). Pod nimi budou umístěny dva 

potenciometry, které jsou zapojeny v konektorech. Jsou to při výuce velmi namáhané 

součástky a je tedy důležité aby je bylo možné rychle vyměnit. 

  

2.5.3 Řadič MAX7219 

 Obvod s označením MAX7219 od výrobce MAXIM je řadič až pro osm 

sedmisegmentových displejů, bargrafů nebo pro řízení až 64 jednotlivých diod. Obsahuje 

vnitřní paměť RAM o velikosti 8x8, kde jsou uloženy jednotlivé bity. Obvod ke své funkci 

potřebuje pouze jeden externí rezistor pro nastavení výstupního proudu. Podporuje 

komunikační rozhraní SPI o frekvenci až 10 MHz. Napájecí napětí je v rozmezí 4 V až 

5,5 V. Maximální výstupní proud, v případě že jsou všechny segmenty rozsvíceny, je 

330 mA. Obvod podporuje pouze systémy se společnou katodou, tomu je třeba věnovat 

pozornost při výběru LED matice. Obvod se vyrábí ve dvou variantách pouzdra a to ve 

verzi vývodové v pouzdru DIP24 a ve verzi pro povrchovou montáž v pouzdru SO24. [6] 
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Obr. 18 - Vnitřní schéma obvodu MAX7219 [6] 

 

 

2.6 Komunikace komponent 

2.6.1 Rozhraní SPI 

 Displej i řadič matice diod využívají shodně rozhraní SPI, což je externí sériová 

sběrnice. Tato sběrnice je využívána v mnoha perifériích a je implementována ve většině 

mikroprocesorů. Sběrnice umožňuje komunikaci mezi více uzly. Jeden řadič sběrnice je 

typu Master a ostatní uzly jsou typu Slave. Je to synchronní sběrnice a frekvence může 

dosahovat až desítky MHz, tento hodinový signál generuje vždy řadič sběrnice. 

Komunikace probíhá pomocí čtyř vodičů: 

 MISO – Master In, Slave Out 

 MOSI – Master Out, Slave In 

 SCK – hodinový signál 

 CS – Chip Select, volba pracujícího uzlu typu Slave 
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Obr. 19 - Schéma komunikace SPI 

 

Pomocí vodičů MISO a MOSI probíhá přenos dat v obousměrném režimu (full duplex). 

Komunikaci je nutné nastavit pomocí dvou konfiguračních bitů CKP (polarita hodinového 

signálu) a CKE (data se vzorkují při náběžné nebo sestupné hraně). Komunikace s více 

uzly typu slave probíhá tak, že se pomocí vývodu CS na řadiči zvolí se kterým obvodem 

chceme komunikovat. Vždy však komunikace může probíhat pouze mezi jedním zařízením 

typu master a jedním zařízením typu slave. 

 

Obr. 20 - Komunikace po sběrnici SPI 

2.6.2 Rozhraní I2C 

 I když přímo ve výukovém kitu není tato sběrnice nikde použita. Je možné pro 

rozšíření funkcí připojit zařízení komunikující pomocí tohoto protokolu. Oba typy 

mikroprocesorů podporují komunikaci s periferiemi pomocí I2C a tato sběrnice je velmi 

často využívána u různých senzorů.  
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 Jedná se také o sériovou sběrnici, tentokrát primárně navrženou pro komunikaci 

uvnitř zařízení. Což prozrazuje zkratka I2C neboli IIC (Inter-Integrated Circuit). Jedná se o 

sériovou sběrnici velmi podobnou sběrnici SPI. Jelikož je zde použito pouze dvou 

komunikačních vodičů jedná se o komunikaci obousměrnou typu Half-Duplex. Jeden 

vodič je pro hodinový signál a druhý vodič je pro přenos dat, jedná se tedy také o 

synchronní sběrnici. Sběrnice také vyžaduje jeden obvod typu Master a minimálně jeden 

obvod typu Slave. Jelikož je tedy možné mít více obvodů typu slave a není zde, jako 

v případě sběrnice SPI vodič pro výběr obvodu typu slave. Je nutné na začátku přenosu 

nejprve poslat adresu zařízení. Přenos je tedy složitější avšak je možné řetězit na sebe 

zařízení typu slave bez ohledu na množství vývodů mikrokontroléru. 

 

Obr. 21 - Komunikace po sběrnici I2C 

 

2.7 Návrh DPS 

 Deska plošných spojů musela být navržena v rámci návrhových pravidel pro 

výrobu plošných spojů na VUT FEKT. Je to pro studenta a pro výuku nejsnazší a 

nejlevnější cesta k desce plošných spojů. Deska je tedy dvouvrstvá a jednotlivé 

komponenty jsou rozmístěny s ohledem na přívětivé ovládání a zároveň tak, aby na desce 

bylo co nejméně prokovů. Ty není možné na VUT vyrábět aditivní metodou a je tedy nutné 

prokovy vyrábět ručně. 

 Jelikož je deska určena jak pro Arduino tak i pro Nucleo jsou využity pouze vývody 

pro Arduino. Pro přístup k vývodů na systému Morpho a tím rozšíření desky o další 

periferie. Je možné vše propojit propojkami pro nepájivé pole. Na desce jsou umístěny 

konektory pro rozvod země a obou úrovní napájení s možností napájení dalších periférií. 
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 Pro návrh desky plošných spojů bylo nutné změřit rozměry a vývody komponent 

LCD a matice diod. Pro žádný návrhový software výrobce nedodává podklady, proto bylo 

nutné pro návrhový software Eagle vytvořit vlastní knihovnu s jednotlivými součástkami. 

Tato knihovna se nachází na přiloženém CD a je tedy možné desku upravit. Všechny 

komponenty jsou prodávány výrobci Adafruit a Sparkfun. Zároveň je však možné desku 

osadit i neoriginálním příslušenstvím za zlomek ceny. 

 Na desce jsou zapojeny dva potenciometry do vstupu analogově digitálního 

převodníku. Dále jsou zde zapojena tlačítka. Ta jsou odstupňována pomocí děliče 1:4, tím 

je možné připojit více tlačítek na jeden vstup a v programu lze jednotlivá tlačítka rozlišit 

pomocí příkazu Case nebo If. Jako další ovládací periferie je na desce joystick, který se 

skládá ze dvou potenciometrů. Je tedy také zapojen do převodníku A/D. Jelikož svítivé 

diody, zapojené přímo na vývody mikroprocesoru, jsou na nižší napětí, než je výstupní 

napětí vývodu. Je zde nutné zařadit předřadný odpor. Jelikož různé mikroprocesory mají 

různá výstupní napětí, odpor je vypočten pro nejvyšší napětí. Dále je spočítán proud při 

nižším napětí a z VA charakteristiky diody je možné vyčíst, že dioda bude svítit. 

 

Obr. 22 - Návrh výukového kitu 
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Obr. 23 - Joystick [7] 

 

 Jako další bylo nutné vypočítat dělič pro tlačítka. Dělič je složen ze čtyř stejných 

odporů R = 1kΩ. Nejprve jsme si vypočítali napětí na výstupu tlačítek a pomocí těchto 

napětí je již možné dopočítat přesnou hodnotu na převodníku AD v režimu přesnosti na 

deset bitů. Pokud se změní referenční napětí převodníku, změní se pouze proud děličem a 

napětí na tlačítkách. Samotné hodnoty převodníku to neovlivní, protože převodník je 

napájen ze stejného napájecího napětí. 

 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝐹

𝐼𝐹
=  

5 − 2

20𝐸−3
= 150 Ω (1) 

  

𝐼𝐿𝐸𝐷 =  
𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝐹

𝑅𝐿𝐸𝐷
=  

3,3 − 2

150
= 8,66 𝑚𝐴 (2) 

  

𝐼𝐷𝐸𝐿 =  
𝑈𝑅𝐸𝐹

4 ∗ 𝑅
=  

3,3

4 ∗ 1000
= 825 µ𝐴 (3) 

  

𝑈𝐼𝑁1 = 𝐼𝐷𝐸𝐿 ∗ 𝑅 = 0,825 𝑉 (4) 

  

𝑈𝐼𝑁2 = 𝐼𝐷𝐸𝐿 ∗ 2𝑅 = 1,65 𝑉 (5) 

  

𝑈𝐼𝑁3 = 𝐼𝐷𝐸𝐿 ∗ 3𝑅 = 2,475 𝑉 (6) 

  

𝑈𝐼𝑁4 = 𝐼𝐷𝐸𝐿 ∗ 4𝑅 = 3,3 𝑉 (7) 
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𝐴𝐷1 =
𝑈𝐼𝑁1

𝑈𝑅𝐸𝐹
∗ 1024 =  

0,825

3,3
∗ 1024 = 256 (8) 

  

𝐴𝐷2 =
𝑈𝐼𝑁2

𝑈𝑅𝐸𝐹
∗ 1024 =  

1,65

3,3
∗ 1024 = 512 (9) 

  

𝐴𝐷3 =
𝑈𝐼𝑁3

𝑈𝑅𝐸𝐹
∗ 1024 =  

2,475

3,3
∗ 1024 = 768 (10) 

  

𝐴𝐷4 =
𝑈𝐼𝑁4

𝑈𝑅𝐸𝐹
∗ 1024 =  

3,3

3,3
∗ 1024 = 1024 (11) 

 

 

Obr. 24 - Schéma výukového kitu 
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Obr. 25 - Deska plošných spojů 

  

 

Obr. 26 - Výsledný výukový kit 
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3 Popis vývojového prostředí mbed 

 Prostředí mbed pracuje v cloudovém uložišti. Je tedy celé přístupné online a 

uživatel si musí stáhnout pouze ovladače pro řadič, který je umístěný na desce. Při prvním 

použití desky je dále nutné desku aktualizovat, na to je uživatel upozorněn při spárování 

desky s prostředím. Všechen potřebný software lze najít na stránce 

https://developer.mbed.org/, kde si je možné v záložce Platforms najít svoji konkrétní 

desku a dále již postupovat podle manuálu na stránce. 

 Pokud chceme naprogramovat poprvé naše zařízení, musíme se nejprve registrovat. 

Po registraci na stránce uvidíme úvodní obrazovku (viz obr. 27). Na ní klikneme v pravém 

horním rohu na „Compiler“ tím se dostaneme do hlavního programu. Zde si nejprve 

v pravém horním rohu přidáme platformu, kterou budeme používat v našem případě je to 

NUCLEO-F302R8. 

 

Obr. 27 - Hlavní stránka mbed developer 

  

https://developer.mbed.org/
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Obr. 28 - Volba platformy a vytvoření nového projektu 

 Poté nám již nic nebrání si vlevo nahoře vytvořit nový projekt. V prvním případě 

využijeme předpřipraveného projektu pro blikání diody, nacházející se přímo na desce. 

Deska nesmí být zasunuta ve výukovém kitu, nebylo by diodu vidět. 

 

Obr. 29 - Volba nového projektu 

 

 Po volbě předpřipraveného projektu se nám v levém panelu objeví stromová 

struktura projektu. V tomto případě se tam nachází soubor „main.cpp“ s hlavním 

programem a knihovna „mbed.h“ jež obsahuje základní funkce procesoru. V souboru 
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„main.cpp“ se nachází na prvním řádku inicializace hlavní knihovny. Poté je nastaven port 

obsahující diodu na digitálně výstupní a je pojmenován „MyLed“. Dále je vytvořena 

funkce „main“ obsahující tělo samotného programu, zde je prvně vytvořen nekonečný 

cyklus pomocí funkce „while(1)“ do něj je potom vepsáno nastavení výstupního portu do 

vysoké úrovně, počkání 200 ms pomocí funkce wait, nastavení výstupního portu do nízké 

úrovně a znovu čekání pomocí funkce wait. To nám způsobí nekonečné blikání diody. 

 

Obr. 30 - Náhled na základní program a stromovou strukturu 

 

 Jakmile máme program takto napsaný, můžeme provést kompilaci. To se provede 

stisknutím tlačítka „Compile“ v horní liště. Tím se provede zkontrolování programu, 

samotná kompilace a zároveň i vygenerování výsledného souboru „*.bin“ sloužícího pro 

přenos programu do procesoru. 
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Obr. 31 - Průběh kompilace 

 

 Jakmile program dokončí kompilaci, dojde automaticky ke stažení souboru. Pokud 

máme v prohlížeči nastavené dotázání, kam se má soubor stahovat. Můžeme soubor 

stáhnout přímo na uložiště desky. Pokud se nám soubor automaticky stáhne jinam, musíme 

soubor ručně přesunout na uložiště desky. Toto uložiště je typu Mass Storage a zobrazuje 

se tedy přímo v okně Tento Počítač jak flash disk. 

 

Obr. 32 - Nahrání programu na desku 

 

 Po nahrání souboru se deska automaticky restartuje a řadič nahraje program do 

procesoru. Program se poté okamžitě spustí a dioda začně blikat. 
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4 Návrh jednotlivých cvičení 

4.1 Seznámení se s vývojovým prostředím 

 První cvičení bude zaměřeno na názornou ukázku vývojového prostředí Mbed. 

Začneme vytvořením účtu pro práci s prostředím. Následuje ukázka prostředí a proběhne 

celkové seznámení s ovládacími prvky. Ukázka nahrávání jednotlivých knihoven a nahrání 

prvního zkušebního programu do výukového kitu. To bude předpřipravený program pro 

blikání jednou diodou.  

 

Obr. 33 - Zkušební program pro první cvičení - Blikání jednou LED 

 

 Vysvětlit studentům princip mbed fóra a ukázat možnosti vyhledávání si již 

vyřešených úloh a tím podporovat rozšiřování těchto úloh. Dále je vhodné ukázat 

studentům práci se záložkou Components. V této záložce se nachází databáze oficiálně 

podporovaného příslušenství. Je možné zde importovat knihovnu a příklad programu 

přímo do vývojového prostředí. Tyto funkce si mohou studenti přímo vyzkoušet a tím 

otestovat propojení mezi vývojovým prostředím a stránkou pro vývojáře mbed. 
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Obr. 34 - Základní náhled na vývojové prostředí MBED 

 

 

 

4.2 Základní ovládání výstupu 

 Ve druhém cvičení bude vyzkoušeno ovládání více diod najednou, zde již studenti 

budou pracovat samostatně s nápovědami vyučujícího. Jako základní úloha bude sloužit 

blikání všemi diodami naráz. Pro rozšíření bude sloužit úloha posuvné světlo, kdy 

v jednom okamžiku svítí jedna pouze jedna dioda. Zde již je nutné zařadit jednoduché 

cykly a časování. Další možné rozšíření je světlo ve stylu Knight Rider. Kdy světlo 

nepokračuje, ale na kraji se odrazí a pokračuje druhým směrem. 

 

Obr. 35 - Zkušební program pro první cvičení - Blikání všemi LED diodami 
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4.3 Základní ovládání vstupu 

 V této úloze bude za úkol procvičit si jednotlivá tlačítka, jelikož student ještě není 

seznámen s A/D převodníkem. Je možné pro tuto úlohu využít pouze tlačítka 4 a 8, která 

jsou připojena na nejvyšší potenciál a je možné s nimi pracovat jako s digitálními vstupy. 

Tuto úlohu bude nutné skombinovat s předchozí úlohou a tlačítky ovládat diody. Pro 

pokročilejší studenty, bude možné tlačítky ovládat časování rychlosti blikání, nebo 

například měnit směr putování světla. 

 

Obr. 36 - Ovladání LED tlačítky 

 

4.4 Převodník A/D, vícenásobný vstup a PWM výstup 

 V pátém cvičení budou mít studenti za úkol naučit se pracovat s A/D převodníkem 

a PWM výstupem. Na jednotlivé kanály A/D převodníku jsou napojena tlačítka a 

potenciometry. Tlačítka jsou zapojena přes dělič a je tedy nutno vytvořit funkci, která bude 

rozlišovat které tlačítko je stisknuto podle úrovně z A/D převodníku.  

 Jako další část cvičení bude vyzkoušet si nepřetržité snímkování A/D převodníku a 

podle hodnoty, která je zvolena potenciometrem ovládat výstupní výkon LED diody 

pomocí výstupu PWM. Na A/D převodník je dále připojen joystick, který je složen ze dvou 

potenciometrů. Je tedy možné výkon LED ovládat také pomocí joysticku. 
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Obr. 37 - Vícenásobný vstup a ovládání výkonu LED pomocí PWM 

 

4.5 Ovládání LED matice a komunikace přes SPI 

 Toto cvičení se bude zaměřovat na sériovou komunikaci pomocí rozhraní SPI. Jako 

první modul, který je připojen přes toto rozhraní, bude využita LED matice. Student si 

musí vyhledat správnou knihovnu a nastudovat si ovládání matice pomocí funkcí 

v knihovně. Dále se naučí knihovnu přidat a dále s ní pracovat. Pro rozvíjení vlastního 

programování si do knihovny může přidat vlastní funkce pro zobrazení různých tvarů na 

matici.  
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Obr. 38 - Komunikace s LED maticí pomocí SPI 
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4.6 Ovládání LCD 

 V šestém cvičení si student vyzkouší ovládání grafického displeje. Zobrazení 

základních tvarů v různých částech displeje, zobrazení různé velikosti textu. Dále si 

student osvojí aktivní ovládání obsahu na displeji a to pomocí tlačítek a potenciometrů. 

Jako úloha tedy může sloučit například posouvání kuličky po displeji ve dvou osách 

pomocí potenciometru. Nebo zobrazování jednotlivých obrázků pomocí jednotlivých 

tlačítek. 

 Jelikož se v tomto cvičení student naučí vložit a používat knihovny. Není vzorový 

kód kompletní a jsou v něm pouze zakomentovány příslušné čísla portů na které je 

připojeno LCD. Veškerá ostatní práce je již na studentech. 

 

Obr. 39 - Neupravený příklad použití pro knihovnu NOKIA_5510 

 

Knihovna se jmenuje NOKIA_5510 a nachází se přímo v oficiálním repozitáři mbed. 

Veškeré oficiálně podporované komponenty mohou studenti nalézt na stránkách mbed 

v záložce Hardware – Components. Po vybrání správného displeje je možné stiskem 

tlačítka „Import library“ přímo vytvořit nový projekt s vloženou knihovnou a základním 

vzorem pro vyzkoušení funkce. 
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4.7 Vlastní práce 

 Tak jako v původních cvičeních i zde bude prostor pro studentovu samostatnou 

práci a i zde bude jako nejlepší motivace sloužit naprogramování jakékoli hry, kterou si 

student vybere. Pro zadání může sloužit následující tabulka s hrami, které lze jednoduše 

implementovat do výukového kitu. 

 

Pong 

 

Arkanoid 

 

Space invaders 

 

Space impact 

 

 Tyto hry jsou pouze pro představu, a pokud studenti nebudou mít vlastní nápad. 

Hry je možné modifikovat podle vlastní potřeby a využít jakýchkoli ovládacích a 

zobrazovacích prvků pro vylepšení hratelnosti. 
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5 Podpůrné materiály pro výuku 

 Pro výuku ve cvičeních je studentům přednášeno několik prezentací. Ty jsou 

prezentovány v úvodních pěti cvičeních. Poté se již studenti zaměřují pouze na 

samostatnou práci. V těchto cvičeních jsou vysvětleny základy a principy fungování 

mikroprocesoru ARM a jeho periferií. 

 Pro vytvoření prezentací byl vybrán procesor STM32F401RET6, který se nachází 

na desce STM32F401RE. Toto je řada procesorů s vysokým výkonem a s pamětí 512 kB. 

Při popisu cvičení je vždy přiložen jeden snímek z prezentace. Všechny prezentace se 

nacházejí v příloze. 

 

 

Tab. 2 - Přehled vývojových kitů a v nich umístěných procesorů 

Vývojový kit Mikrokontroler Řada Paměť 

NUCLEO-F030R8 STM32F030R8T6 Mainstream 64 kB 

NUCLEO-F070RB STM32F070RBT6 Mainstream 128 kB 

NUCLEO-F072RB STM32F072RBT6 Mainstream 128 kB 

NUCLEO-F091RC STM32F091RCT6 Mainstream 256 kB 

NUCLEO-F103RB STM32F103RBT6 Mainstream 128 kB 

NUCLEO-F302R8 STM32F302 R8T6 Mainstream 64 kB 

NUCLEO-F303RE STM32F303RET6 Mainstream 512 kB 

NUCLEO-F334R8 STM32F334R8T6 Mainstream 64 kB 

NUCLEO-F401RE STM32F401RET6 High-performance 512 kB 

NUCLEO-F410RB STM32F410RBT6 High-performance 128 kB 

NUCLEO-F411RE STM32F411RET6 High-performance 512 kB 

NUCLEO-F446RE STM32F446RET6 High-performance 512 kB 

NUCLEO-L053R8 STM32L053R8T6 Ultra-low-power 64 kB 

NUCLEO-L073RZ STM32L073RZT6 Ultra-low-power 192 kB 

NUCLEO-L152RE STM32L152RET6 Ultra-low-power 512 kB 

NUCLEO-L476RG STM32L476RGT6 Ultra-low-power 1024 kB 

 

 

 

5.1 Úvodní cvičení 

 V úvodním cvičení jsou studenti seznámení s průběhem semestru. S počtem 

vyučovacích hodin a s vyučujícími. Dále jsou seznámeni s počty testů, a kdy se tyto testy 

budou psát. 
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 Následuje úvod do mikroprocesorů a seznámení s vývojovým kitem, který je 

k dispozici ve cvičeních. Dále jsou seznámeni s jednotlivými bloky vývojového kitu. Těmi 

jsou například rozdělením vývojového kitu na programátor a hlavní část viz Obr. 40, nebo 

napájení celého kitu a schéma regulátoru nebo hlídání napájecího napětí.  

 Jako další důležitá část úvodního cvičení je seznámení s prostředím programování. 

Tím je online prostředí ARM mbed. V tomto cvičení se studenti registrují a vyzkouší si 

přístup do celého programu. Dále jsou seznámeni s důležitými adresami pro vyhledávání 

knihoven komponent a návodů pro jejich používání. 

 

 

Obr. 40 - Snímek z prezentace - Rozdělení vývojového kitu 

5.2 Druhé cvičení 

 Ve druhém cvičení je studentům vysvětlena architektura mirkrokontrolérů řady 

STM32. Jsou zde probírány základní parametry zvoleného procesoru, jako je spotřeba 

v různých režimech a různé parametry napájení. Jako další jsou probírány jednotlivé bloky 

mikrokontroléru. Těmi jsou analogově digitální převodník, časovače, různé komunikační 

rozhraní a správce napájecího napětí. 
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 Je zde charakterizováno jádro procesoru a vyčteny jeho hlavní funkce. Dále je 

v krátkosti vysvětlena topologie architektury a mapa adresového prostoru. V poslední řadě 

jsou zde probrány registry mikrokontroléru a to jak pro obecné použití tak i speciální jako 

je program counter nebo stack pointer. Program Counter slouží k adresování paměti 

programu. Čítač je postupně inkrementován a program je tak postupně čten. Stack Pointer 

slouží pro adresování zásobníku. Zásobník je paměť typu LIFO. Stack Pointer se tam 

postupně inkrementuje nebo dekrementuje podle toho, jak se pracuje s pamětí RAM. [8]

 

Obr. 41 - Snímek z prezentace - Rozložení registrů 
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5.3 Třetí cvičení 

 Toto cvičení je nejdelší a obsahuje vnitřní periferie a vstupně/výstupní brány. Jako 

první jsou probrány zdroje signálů pro systémový reset. Ty jsou zde vypsány a dále 

doplněny krátkým popisem. A například vnější reset je doplněn schématem zapojení. Je 

zde také probráno co se děje při resetu a zde záleží na tom, jaký reset byl vyvolán. Na to je 

student upozorněn.  

 Je zde vysvětlen obvod pro hlídání napájecího napětí a jsou zde i průběhy resetu při 

poklesu napětí viz Obr. 42. Následuje vysvětlení systémových hodin a to všech možností.  

 První je vysvětlena funkce fázového závěsu v režimu násobiče kmitočtu a tím 

vytvoření vysoké pracovní frekvence z oscilátoru s několikanásobně nižší frekvencí. Dále 

se zde se pak nachází schéma zapojení externího oscilátoru s krystalem a jsou vysvětleny 

zkratky pro jednotlivé frekvenční domény. 

 Velmi důležité je poté vysvětlení jednotlivých regitrů pro ovládání pracovní 

frekvence resp. ovládání fázového závěsu. Nastavením tohoto registru studen docílí 

vhodné pracovní frekvence pro svůj projekt. Jelikož spotřeba celého kontroléru závisí 

především na frekvenci. 

 

Obr. 42 - Snímek z prezentace - Systémový reset vyvolán obvodem pro hlídání napájecího napětí 
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Obr. 43 – Snímek z prezentace - Registr pro volbu pracovní frekvence 

 Následuje vysvětlení správy přerušení. Zde je vysvětleno, co to přerušení je a jaké 

jsou jeho typy.  

5.4 Čtvrté cvičení 

 V předposledním cvičení jsou jako hlavní téma probírány časovače a čítače. Jsou 

zde vyobrazeny v blokovém schématu hlavní části časovače a jejich propojení na ostatní 

periferie procesoru. Dále je popsán speciální typ časovače a to watchdog, ten je pouze 

krátce popsán a je vysvětlena jeho funkce. Jedná se o kontrolní znovuspustitelný obvod, 

který je programově spouštěn. Do programu jsou vloženy instrukce pro jeho opakované 

spuštění tak, aby se udržel v dočasném stavu. Pokud dojde k poruše vykonávání programu 

lze s velkou pravděpodobností očekávat, že dojde k výpadku spouštění časovače watchdog 

a tím dojde k resetu obvodu. [8] 

 Poté je popsán první časovač/čítač, který je odlišný od ostatních. Je vysvětleno pro 

co se může tento časovač využít a jaké jsou přerušení, které generuje. Na dalším snímku se 

nachází blokové schéma časovače a studentům je vyučujícím vysvětlena a popsána jeho 

funkce. To je doplněno vysvětlením režimů čítače a to na průbězích. Nakonec jsou zde 



 

 
47 

vyobrazeny a krátce popsány registry, které přímo ovlivňují chování časovače. Dále jsou 

popsány obecné časovače a to je podloženo jejich blokovým schématem.  

 

Obr. 44 - Snímek z prezentace - Blokové schéma obecného časovače/čítače 

5.5 Páté cvičení 

 Poslední společné cvičení se zaměřuje na analogově digitální převodník umístěný 

v procesoru. Nejprve jsou vyobrazeny a popsány základní vlastnosti převodníku a jeho 

charakteristika. Jeden snímek se věnuje speciální funkci „DMA“, která přímo souvisí 

s převodníkem a umožňuje přímý zápis výsledku do jiného než pracovního registru. Poté je 

vysvětlen princip funkce převodníku s postupnou aproximací. To je podloženo popsaným 

blokovým schématem a průběhem algoritmu. 
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Obr. 45 - Snímek z prezentace - Pracovní podmínky převodníku 

 

 Následuje tabulka a slovní popis pracovních podmínek, kde je studentům 

vysvětleno jaké parametry převodníku jsou důležité pro správnou funkci a co tyto 

parametry ovlivňují. To doprovází tabulka chyby převodu, která je stejně slovně 

okomentována a je doplněna průběhy jak k této chybě dochází a co ji ovlivňuje. 

V posledních snímcích v prezentaci jsou vyobrazeny a popsány registry, které přímo 

ovlivňují převodník a je vysvětlena funkce jednotlivých bitů těchto registrů. 
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Obr. 46 - Snímek z prezentace - Chyby převodu 

 

5.6 Ostatní cvičení 

 Na konci pátého cvičení jsou vytvořeny dvojice a na začátku šestého cvičení se 

studenti dohodnou s vyučujícím na tématu své samostatné práce. Témata mohou být 

rozmanitá vždy tak, aby bylo možné stihnout dokončit práci do konce semestru. Na 

projektu pracují vždy dva studenti a vyučující je k dispozici pro případné dotazy ohledně 

programování. 
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6 Závěr 

 Cílem této práce je vytvoření podkladů k vyučovacímu předmětu Digitální 

integrované obvody. Práce se zabývá návrhem výukového kitu a jeho jednotlivých 

komponent a také návrhem praktických cvičení. Dále jsou v práci vytvořeny podklady pro 

výuku v podobě prezentací.  

 První část práce se zabývá teoretickou přípravou na vytvoření podpůrných 

materiálů pro výuku. Tato část je rozdělena na dvě kapitoly a to návrh a popis vývojového 

kitu a mikroprocesoru a návrhu a popisu jednotlivých komponent. Vývojový kit byl vybrán 

už v zadání a to STM Nucleo od firmy ST Mikroelectronics. Z této řady byl dále vybrán 

vývojový kit s procesorem ARM Cortex M4, který je z řady s vysokým výkonem. Procesor 

byl vybrán z důvodu nízké ceny, vysokého výkonu a dostatečné programové paměti. 

Jednotlivé komponenty byly vybrány a odůvodněny. Jsou jimi monochromatický grafický 

LCD displej, diodový matice 8x8 s řadičem MAX7219 a jako ovládací prvek slouží 

odporový joystick. Tato kapitola se dále zabývá popisem komunikace s řadiči jednotlivých 

komponent. 

 Dále jsou navržena jednotlivá cvičení, kterým předchází popis práce s vývojovým 

prostředím. Následuje návrh jednotlivých cvičení. Zde byl proveden návrh cvičení pro celý 

semestr. Tato cvičení jsou v prvních šesti týdnech vedena vyučujícím a jsou navržena tak, 

aby došlo k dostatečnému ovládnutí vývojového prostředí studentem. Dále si student díky 

cvičením osvojí práci se všemi periferiemi výukového kitu, tak aby mohlo dojít 

k samostatné práci na projektu, který je náplní cvičení po zbytek semestru. 

 V poslední části jsou navrženy podpůrné materiály pro výuku. Těmi jsou hlavně 

prezentace pro první polovinu semestru, tedy šest týdnů. Tyto prezentace korespondují se 

cvičeními a jejich výuka probíhá současně s prací na cvičeních. Celkem práce obsahuje pět 

prezentací, které byly navrženy s ohledem na předchozí výuku předmětu MDIS. První 

prezentace se zabývá úvodem do předmětu, vysvětlením hodinových a bodových dotací. 

Zabývá se také seznámením studenta s výukovým kitem a vývojovým prostředím. Ve 

druhém cvičení jsou vysvětleny základní principy mikroprocesoru a základní registry. Třetí 

cvičení obsahuje napájecí část. Dále obsahuje funkci systémových hodin a vytvoření 

pracovního taktu pomocí fázového závěsu. V posledním cvičení je vysvětlen základní 

princip analogově digitálního převodníku a popis práce s tímto převodníkem. V posledním 

vedeném cvičení si studenti vybírají téma semestrálního projektu, mohou si zvolit vlastní 

téma nebo je jim doporučena hra z kapitoly 4.7. 
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