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   Často sa stretneme s názorom, že objektový prístup pri vývoji aplikácií pre 

vstavané systémy nie je tá najvhodnejšia cesta na získanie efektívneho riešenia. Najmä 

v prípade malých 8-bitových mikrokontrolérov je použitie jazyka C++ problematické. Musím 

pripomenúť, že možnosti 8-bitových mikrokontrolérov sú limitované najmä výpočtovým 

výkonom, kapacitou pamäte dát - RAM a kapacitou pamäte programu.  Sám nie som 

presvedčený o tom, že z pohľadu dosiahnutia efektívneho transparentného riešenia je 

objektový prístup optimálny. Už pri použití kompilátora z jazyka C sme pri tvorbe programu 

oddelený od konkrétneho obvodového riešenia mikrokontroléra. Nemusíme vedieť na akej 

adrese pamäte RAM začína zásobník, kde je uložená tabuľka vektorov prerušení, prípadne čo 

je obsahom stavového registra. Tieto a podobné problémy rieši za nás kompilátor. Pri vývoji 

štandardnej aplikácie vo vyššom programovacom jazyku sú však tieto znalosti viac-menej 

nepodstatné.  

 Ak porovnáme programovanie v jazyku symbolických adries (JSA) s programovaním 

v jazyku C môžeme konštatovať, že vývoj programu v jazyku C je z hľadiska časovej 

náročnosti podstatne efektívnejší, pretože množstvo štandardnej práce vykoná za nás 

kompilátor. Na druhej strane, práca v jazyku C predpokladá množstvo ďalších znalostí 

o vlastnostiach a pravidlách efektívneho použitia jazyka. Jazyk C, teda kladie na vývojára 

ďalšie požiadavky a mierne iný prístup, ako v prípade použitia JSA. Napriek tomu je možné 

identifikovať dve významné výhody použitia vyššieho programovacieho jazyka: 

 

- efektívnejší vývoj štandardných aplikácií, (Pozor nemyslím tým vývoj 

efektívnejších aplikácií.), 

- podstatne vyššia prenositeľnosť programov na iné technické prostriedky.   

 

S príchodom jazyka C++ sa objavuje ďalšia cesta na vývoj aplikácií vstavaných 

systémov. Jazyk C++, ako objektová nadstavba jazyka C vznikol vďaka zamestnancovi Bell-

ových laboratórii Bjarne-ovi Stroustrup-ovi koncom 70-tych rokov. Pôvodný názov „Jazyk C 

s triedami“, „C with Classes“ bol neskôr (1983) zmenený na jazyk C++. Od roku 1998 je 

jazyk, podobne ako jazyk C štandardom ISO/IEC. V roku 2011 bol vydaný štandard C++11. 

Tento štandard zavádza celý rad zmien, pričom súčasne zabezpečuje spätnú kompatibilitu 

s predchádzajúcimi verziami. Ďalšie doplnky a rozšírenia prinášajú štandardy C++14 

a C++17. V súčasnosti sa pracuje na štandarde C++20. 

 Aj keď plnú silu objektového prístupu je možné oceniť skôr pri programovaní 

systémov s podstatne väčšími výpočtovými zdrojmi1, objektový prístup je možné úspešne 

využiť aj pri vývoji aplikácií pre vstavané systémy na báze mikrokontrolérov, (MCU). 

V prípade použitia jazyka C++ namiesto jazyka C sa ďalej zvýši prenositeľnosť a opätovné 

použitie základných blokov programu – tried, čo samé o sebe prináša ďalšie zvýšenie 

efektívnosti práce vývojára. 

                                                 
1 Pamäť RAM v PC má milión krát väčšiu kapacitu než pamäť dát 8-bitového mikrokontroléra a minimálne 1000 

krát vyšší výpočtový výkon) 



 Ja sám som dlhé roky pri tvorbe aplikácií pre MCU využíval jazyk symbolických 

adries. Používanie JSA predpokladá, že vývojár ovláda inštrukčný súbor daného MCU, zopár 

všeobecných pravidiel, architektúru obvodu a zopár direktív kompilátora. Programy sú 

efektívne, stavané na mieru daného MCU a sú natoľko transparentné, že ich beh je pre 

programátora deterministický2.  Dlhé roky som nikdy nenašiel čas na to, aby som pristúpil 

k používaniu vyššieho programovacieho jazyka. Vždy bolo potrebné niečo rýchlo vyvinúť a 

odovzdať. Koncom deväťdesiatych rokov však vývoj MCU pokročil natoľko, že ich aplikácie 

začali byť už príliš zložité na to aby sa vyvíjali v JSA.3  Do stredu pozornosti prichádza jazyk 

C. Pri tvorbe programu poskytuje podstatne vyšší komfort, prináša však pre začiatočníka 

viacero záludností. Program už nie je tak transparentný. Mnoho krát iba sám kompilátor vie 

ako je interpretovaná daná funkcia. Kompilátor je program, ktorý na základe požiadaviek 

programátora tvorí program na strojovej úrovni. Takto nás vzďaľuje od technických 

prostriedkov. Musím však objektívne konštatovať, že krok od JSA k jazyku C bol nevyhnutný 

a v súčasnosti si už len ťažko (okrem veľmi jednoduchých úloh) viem predstaviť 

programovať aj malé MCU v JSA. Musím však pripomenúť, že ak chceme pochopiť základné 

funkcie a riešenia MCU je JSA ten najvhodnejší prostriedok na realizáciu jednoduchých 

experimentov. 

 V súčasnosti mám čas na to aby som prešiel od klasického jazyka C k jeho objektovej 

nadstavbe C++. Moje skúsenosti s používaním jazyka C++ pri vývoji aplikácií sú pomerne 

skromné a obmedzené výhradne na malé 8-bitové MCU. Pri ktorých neustále zápasíme najmä 

s obmedzenou kapacitou pamäte RAM. Menej limitujúca je kapacita pamäte programu 

FLASH a nízky výpočtový výkon4.  

 Prečo vyvíjať aplikácie aj pre 8-bitové MCU objektovo? Napriek mierne zvýšeným 

nárokom na technické prostriedky5 je súčasný trend jednoznačný. Väčšina aplikácií aj pre túto 

triedu MCU je písaná objektovo v jazyku C++. Pretože pri vývoji aplikácií sme čoraz 

častejšie odkázaní na preberanie programových modulov vyvinutých tretími stranami6 je 

z dôvodu efektívneho použitia týchto modulov účelné prispôsobiť sa všeobecnému trendu 

a tvoriť programy v C++. 

 Objektový prístup umožňuje: 

- efektívny vývoj aplikácií, 

- prenositeľnosť a opakovanú použiteľnosť programových modulov, 

- tvorbu prehľadnejších programov. 

 

Toto sú hlavné dôvody, pre ktoré som sa rozhodol pre jazyk C++ pri vývoji jednoduchých 

aplikácií pre 8-bitové MCU. 

       
Je zrejmé, že každý predmet sa najlepšie učí na konkrétnych príkladoch. Preto som sa 

rozhodol, že aj v tomto prípade sa nič nebudeme učiť, ale budeme vyvíjať jednoduché 

programové moduly – triedy, z ktorých sa pokúsime zostaviť funkčnú aplikáciu. Nebudeme 

sa zaoberať teóriou, ani memorovaním pojmov a ich obsahu, budeme sa len hrať. Ďalej 

upozorňujem na to, že na príkladoch odskúšame len niektoré základné vlastnosti jazyka. 

                                                 
2 Pojem deterministický/stochastický je závislý len od miery znalostí o danom procese. Pri používaní 

jednoduchého inštrukčného súboru, ktorý ovládame sa MCU bude správať podľa očakávania. 
3 Ako príklad uvediem TCP/IP stack, real-time OS a pod. 
4 V prípade nášho experimentálneho modulu IoT_2018 máme k dispozícii 2 kB pamäte dát, 32 kB pamäte 

programu a výpočtový výkon 12 MIPS.   
5 Zvýšenie požiadaviek na technické prostriedky v porovnaní s jazykom C nie je všeobecne platné, všetko je 

závislé od schopnosti/šikovnosti programátora., viď príklad RGB v JSA, C a C++. 
6 Poznamenávam, že sú spoločnosti, ktoré sa z dôvodov bezpečnosti bránia využívaniu programových modulov 

poskytovaných tretími stranami. Sú to spoločnosti vyvíjajúce systémy pre kriticky bezpečné aplikácie.  



Všetky možnosti, ktoré jazyk C++ poskytuje sú tak rozsiahle, že nie je možné ich v takto 

obmedzenom priestore spomenúť.    

 

 

 

1. Popis modulu IoT_2018 
 

 

Ako som spomenul v úvode celý kurz bude zameraný na tvorbu jednoduchých 

aplikácií z oblasti IoT. Tieto aplikácie budeme vyvíjať v prostredí Atmel Studio 7.0 v jazyku 

C++. Pretože celý kurz je venovaný vývoju vstavaných aplikácií. Pripomeniem, že pod 

pojmom vstavaný budeme rozumieť systém, ktorý je zbudovaný do nejakého výrobku, 

zariadenia, prístroja či prostredia. Tento vstavaný systém zlepšuje vlastnosti výsledného 

produktu. (Zjednodušuje obsluhu, zvyšuje energetickú efektívnosť, zvyšuje bezpečnosť či 

prináša novú funkcionalitu- napr. sieťovú konektivitu s možnosťou diaľkového riadenia.) 

Vstavaný systém bude v našom prípade reprezentovaný jednoduchým modulom 

IoT_2018, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre tento kurz. Tento modul je tak jednoduchý aby 

jeho činnosť bolo možné pochopiť aj bez veľkých znalostí elektroniky. Modul sa obsahuje 

nasledujúce funkčné bloky:        

 

   8-bitový mikropočítač ATmega 328P,  

Wifi komunikačný modul ESP12, 

7-segmentový zobrazovací prvok, 

RGB emitujúcu diódu, 

rozširujúci konektor s komunikačnými kanálmi USART a SPI, 

fotoodpor, 

tlačidlá reštart a užívateľské tlačidlo, 

ďalšie podporné obvody - napájanie, hodiny, filtračné kondenzátory 

 

Ak vyvíjate program pre PC nie je potrebná podrobná znalosť technického riešenia 

PC. Od konkrétnych registrov, pamäte, vstupno-výstupných obvodov a ďalších podporných 

obvodových prostriedkov ste oddelený programovými vrstvami. Unifikácia riešení pri návrhu 

PC umožňuje tento prístup a dovoľuje že systémové programové vybavenie efektívne 

obsluhuje všetky obvodové prostriedky, ktoré predstavujú hardver počítača. Z toho dôvodu sa 

programátor obyčajne nestará o konkrétny register, vývod, alebo pamäťové miesto. Pri 

programovaní neštandardného technického prostriedku je situácia iná. Najmä v prípade 

vývoja malých vstavaných systémov sa často stretneme s riešeniami, ktoré je potrebné 

naprogramovať, pričom nemáme k dispozícii práve tieto spodné programové vrstvy 

reprezentované napr. OS7. V tomto prípade je nevyhnutné aby programátor mal dostatočné 

informácie o technickom prostriedku, ktorý bude programovať. Mal by poznať jeho základné 

parametre, jeho funkcie, väzby na nadradený systém a podobne. Musí totiž riešiť  a 

naprogramovať aj tie programové moduly, ktoré sú priamo viazané na hardver. Z tohto 

dôvodu sa musíme venovať aj obvodovému riešeniu modulu.  Uveďme si blokovú štruktúru 

modulu a popíšme jeho funkcie.   

Na obr.1 Je znázornená bloková schéma modulu. Vidíme že modul obsahuje blok 

mikropočítača, blok WiFi modulu, blok zobrazovacích jednotiek, blok napájania, fotoodpor 

a aplikačný konektor. Jednotlivé moduly medzi sebou komunikujú pomocou vyhradených 

                                                 
7 Poznamenám, že je možné očakávať, že vzhľadom k cene vývoja SW bude takýchto aplikácií čoraz menej. 



komunikačných liniek. Aby bola zabezpečená činnosť jednotlivých modulov ich elektronické 

komponenty musia byť pripojené na napájacie napätie 3.3V.  Toto napätie je možné získať 

priamo s pripojeného programátora USBASP – pokiaľ je pripojený na USB port počítača. 

Ďalšiu možnosť predstavuje použitie Li-Ion akumulátora.8  
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  Obr.1.1 Bloková schéma modulu IoT_2018 

 

 

 

 1.1 Blok mikrokontroléra 
 

 

Základný prvok bloku mikropočítača predstavuje 8-bitový monolitický mikropočítač 

(mikrokontrolér) ATmega328P. Mikrokontrolér je možné charakterizovať nasledovne: 

 

ATmega328 je výkonný, nízkopríkonový AVR 8-bitový mikrokontrolér s pokročilou 

RISC architektúrou. Uveďme jeho základné parametre: 

 

Centrálna procesorová jednotka 

-131 inštrukcií,  

 -32x8 univerzálnych registrov, 

 -20 MIPS pri 20MHz, 

 -integrovaná násobička - 2 cykly. 

Pamäť programu a dát 

-32 k Bytov v systéme programovateľnej FLASH pamäte  

s možnosťou 10 000 násobného prepisu. 

-1K Byt pamäte EEPROM s možnosťou až 100 000 násobného prepisu 100r @25C 

 -2K Byte internej pamäte SRAM 

Integrované periférie 
-Dva 8-bitové čítače/časovače 

 -Jeden 16-bitový čítač/časovač 

 -Čítač reálneho času s nezávislým oscilátorom 

 -6 PWM kanálov 

                                                 
8 Napríklad priemyselný akumulátor 18650 Samsung, 2500 mA, 3.7V. 



 -8 kanálový 10 bitový ADC s meraním teploty 

          -v prevedení TQFP dva diferenciálne kanály s PGA 1x, 10x, 200x 

 -Dvojvodičový sériové rozhranie I2C Philips kompatibilné 

 -Programovateľný sériový USART 

 -Master/slave SPI sériové rozhranie 

-Programovateľný dohliadací obvod (WDT) 

 -Analógový komparátor 

-Interrupt, wake-up na zmenu PIN 

 -32 vstupno-výstupných dvojhodnotových vývodov 

Špeciálne vlastnosti 

 -Automatický reštart pri zapnutí 

 -Integrovaný kalibrovaný RC oscilátor 

 -Externé a interné zdroje prerušenia 

 -Šesť nízkopríkonových (sleep) režimov 

-(Idle, ADC Noise reduction, Power  save, Power down, Standby, Extended Standby) 

 

Púzdro: 28 PDIP, 32 TQFP a 28/32 QFN/MLF 

 

Pracovné napätie a spotreba pri 1MHz, 3V 

 1.8 – 5.5 V 

Spotreba pri 1MHz, 1.8V, 25°C 

 Aktívny režim:         0.2  mA  

 Power down:          0.1 uA 

 Power-save režim:  0.75 uA, vrátane RTC  

 

Rozloženie vývodov mikrokontroléra v púzdre 32TQFP.  
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Obr.1.2 Rozloženie vývodov mikrokontroléra v puzdre 32TQFP 



 

 

 

 
Obr.1.3 Bloková schéma mikrokontroléra ATmega328P 

 

 

Jedným z troch základných podsystémov mikrokontroléra9 je centrálna procesorová jednotka, 

(CPJ). Jej štruktúra tvorená šedými blokmi  je uvedená na obr.4. Programový čítač (PC) 

adresuje pamäťové miesto v pamäti programu (FLASH)10. Obsah pamäťového miesta sa 

presunie do registra inštrukcií. Inštrukcia sa v dekodéri inštrukcií dekóduje a dekóder generuje 

riadiace signály, tak aby sa zabezpečil korektný výkon operácie definovanej operačným 

                                                 
9 Základné časti počítača sú centrálna procesorová jednotka, paměťový podsystém a vstupno-výstupný 

podsystém.   
10 Pamäť programu je organizovaná  16 x 16384 bitov. Jedno slovo má teda dĺžku 16 bitov.  Kapacita  pamäte 

FLASH v Bytoch je 32kB.  
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kódom inštrukcie. Programový čítač v priebehu spracovania inštrukcie inkrementuje svoj 

obsah11 a tak adresuje inštrukciu, ktorá sa bude spracovávať v nasledujúcom inštrukčnom 

cykle. 
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Obr.1.4 Bloková schéma CPJ Atmel AVR  

 
Aritmetické a logické operácie sa spracovávajú v aritmeticko-logickej jednotke, (ALJ). Na dočasné 

uchovanie operandov má CPJ k dispozícii 32 8-bitových univerzálnych registrov. Registre R26 až R31 

môžu pracovať po dvojiciach ako 3 16-bitové registre označené X, Y, Z. Register stavu slúži na 

uchovanie informácií o stave CPJ. Uchováva príznaky o priebehu výkonu inštrukcie ako sú pretečenie, 

znamienko, polovičný prenos, (prenos z 3 do 4 bitu) a pod. Používa sa najmä na vetvenie programu. 

 

 Pamäťový podsystém mikrokontroléra obsahuje 2 kB pamäte SRAM12, 32 kB pamäte 

FLASH13 a 1 kB pamäte EEPROM14.   

                                                 
11 V prípade inštrukcií skokov, vetvení a pod. sa modifikuje obsah PC v súlade s požiadavkami programu.  
12 SRAM Statická pamäť s ľubovoľným prístupom. Slúži na uchovanie dát. Po vypnutí napájania sa jej obsah 

stratí. 
13 FLASH pamäť slúži na uchovanie programu. Po vypnutí napájacieho napätia jej obsah sa nezmení. Obsah 

pamäte je možné prepísať, tak, že v procese jej programovania je celý blok pamäte možné elektricky vymazať 

a naplniť novým obsahom. Nie je možné samostatne prepísať len jedno pamäťové miesto. 
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SRAM  2048 B

0x0000

0x001F

0x0020

0x005F

0x0060

0x00FF

0x0100

0x08FF
 

Pamäť programu FLASH
0x0000

0x3FFF

Aplikačná

sekcia

Boot-ovacia

sekcia

Pamäť dát SRAM

0x03FF

0x0000

Pamäť dát EEPROM

 
 
Obr.1.5 Pamäťové moduly  mikrokontroléra 

Pozn.: Do pamäťového podsystému MCU patrí len pamäť SRAM a FLASH. Pamäť EEPROM 

predstavuje „externú pamäťovú jednotku“ 

 

 

 Vstupno výstupný podsytém MCU je tvorený nasledujúcimi integrovanými 

periférnymi modulmi modulmi.  

 

-Dvoma 8-bitovými čítačmi/časovačmi 

 -Jedeným 16-bitovým čítačom/časovačom 

 -Čítačom reálneho času s nezávislým oscilátorom 

 -6-timi PWM kanálmi 

 -8 kanálovým 10 bitovým ADC s meraním teploty 

          -v prevedení TQFP dvoma diferenciálnymi, prípadne jednoduchými kanálmi  

 -Dvojvodičovým sériovým rozhraním I2C, Philips kompatibilné 

 -Programovateľným sériovým modulom USART 

 -Master/slave SPI sériovým rozhraním 

-Programovateľným dohliadacim obvodom (WDT) 

 -Analógovým komparátorom 

-Interrupt, wake-up pri zmene hodnoty na vývodoch 

 -32 vstupno-výstupnými dvojhodnotovými vývodmi. 
 

Niektorým s uvedených integrovaných periférií sa budem venovať pri riešení 

konkrétnych príkladov. 

 

 

 1.2 WiFi modul 
 

 Jednými z najdostupnejších a súčasne 

najlacnejších WiFi modulov sú moduly vyvinuté na 

báze obvodu ESP8266 s označením ESP-01, ESP-

07, ESP-12... Jednotlivé verzie sa líšia počtom 

GPIO vývodov, realizáciou RF antény (leptaná, 

keramická, FL konektor na pripojenie externej 

antény) a kapacitou FLASH pamäte. 

                                                                                                                                                         
14 EEPROM elektricky preprogramovateľná pamäť. Pri programovaní je možné selektívne pristupovať ku 

každému bytu. Po vypnutí napájacieho napätia sa jej obsah nemení.  



WiFi modul pracuje v bezlicenčnom pásme ISM 2,4 GHz. Podporuje komunikačné protokoly 

802.11 b/g/n. Modul podporuje P2P komunikáciu ale aj prácu v sieti s využitím prístupového 

bodu (AP). Pri komunikácii s MCU  modul podporuje komunikáciu UART a SPI15.  

 

 

Technické parametre 
 

Standard:  FCC/CE/TELEC/SRRC 

Protokol:  802.11 b/g/n 

Tx výkon:  802.11 b:    19.5dBm 

   802.11 g:    17dBm 

   802.11 n:    14dBm 

Rx citlivosť:  802.11 b:    -91dBm pri 11Mps 

   802.11 g:    -75dBm pri 54Mps 

   802.11 n:    -72dBm pri MCS7 

CPU:   Tensilica L106 32 bit MCU 

Periférie:  UART/SDIO/SPI/I2C/IR Remote Control/GPIO/ADC/PWM 

Napájanie:  2.5  až  3.6V 

Max. prúd:  250 mA  (ESP-12) 

Pracovná teplota: -40 – 125 °C 

Podporované režimy: Station (STA), Soft AP (AP), SoftAT  + Station 

Zabezpečenie:  WPA, WPA2 

Kryptovanie:  WEP. TKIP, AES 

Sieťové protokoly: IPv4,  (TCP, UDP, HTTP, FTP) 

 

 
Frekvenčné kanály   
   

RF prijímač/vysielač Modulu podporuje nasledujúce kanály: 

 

Číslo kanála Strená frekvencia [MHz] 

1 2412 

2 2417 

3 2422 

4 2427 

5 2432 

6 2437 

7 2442 

8 2447 

9 2452 

10 2457 

11 2462 

12 2457 

13 2472 

14 2484 

                                                 
15 V poslednom období sa na trhu objavil výkonnejší WiFi modul ESP32. Integruje WiFi a BLE. Používame ho 

v module IoT-ESP32. Uvedieme ho možno v kurze pre pokročilých v priebehu roka 2018.  



Ovládanie modulu 

 
Modul ESP-12 je možné využívať dvoma základnými spôsobmi: 

 

1. Modul pracuje autonómne, na komunikáciu s okolím využíva integrované periférie. 

(ADC, UART, GPIO a pod.).  

a. Užívateľský program sa vytvorí v prostredí Arduino IDE od verzie 1.6.4. (je 

potrebné nainštalovať definičný súbor modulu a knižníc WiFi. Dostupné napr. 

na https://learn.sparkfun.com/tutorials/esp8266-thing-hookup-guide). Po 

nainštalovaní je možné vyvíjať užívateľský program. Do riešenia je možné 

zahrnúť ľubovoľnú knižnicu, ktorá je kompatibilná s Arduinom. Pripomeňme, 

že Arduino IDE obsahuje i kompilátor. Nahranie výsledného súboru je možné 

prostredníctvom sériového rozhrania priamo do modulu. Pozor modul musí 

byť v programovacom režime – pred pripojením napájacieho napätia je 

potrebné pripojiť GPIO0 na GND16.  

Je zrejmé, že v tomto prípade je možné zariadenie prevádzkovať bez externého 

procesora. Toto riešenie je vhodné pre jednoduché a lacné riešenia. 

b. NodeMCU je operačný systém, ktorý je možné implementovať do modulu. 

Potom je možné činnosť modulu riadiť pomocou Lua príkazov. Systém 

NodeMCU je potrebné nahrať do modulu pomocou aplikácie ESP8266 Flasher 

( https://github.com.nodemcu ). Po nahraní systému je možné sa k modulu 

pripojiť cez sériové rozhranie a začať ho využívať. V tomto prípade je však pri 

autonómnej činnosti modulu potrebné pripojiť riadiaci procesor. 

Node MCU umožňuje tiež napísať funkčný Lua skript a ten nahrať do  

modulu. V tomto prípade odpadá nutnosť použiť v zariadení riadiaci MCU. 

 

2. K modulu je potrebné pripojiť riadiaci MCU. Pomocou AT príkazov je potom možné 

využívať modul na RF komunikáciu. Poznamenajme, že jednotlivé verzie firmwaru 

majú mierne modifikovaný súbor AT príkazov. Základné AT príkazy budú popísané 

v častiach venujúcich sa vývoju aplikácií s WiFi komunikáciou. 

 

 

 

1.3 Zobrazovací blok 
 

 Na zobrazovanie informácií prostredníctvom modulu IoT_2018 má užívateľ 

k dispozícii len dva prvky.  

 RGB emitujúcu diódu, ktorú je možné ovládať troma digitálnymi výstupmi MCU. Sú 

to vývody PD3- farba zelená, PD5- farba modrá a PD6- farba červená. V najjednoduchšom 

prípade  tieto vývody pracujú v dvojhodnotovom režime (príslušná farba diódy 

svieti/nesvieti). Na riadenie strednej hodnoty prúdu cez diódy je možné využiť čítač/časovač 

T/C0 – PD5, PD6, a čítač/časovač T/C2  PD3 v režime PWM a takto vytvoriť veľké množstvo 

farieb. Ale o tejto možnosti až neskôr pri triede „Zobraz“.  

 7-segmentový zobrazovací prvok, pomocou ktorého je možné zobrazovať 

hexadecimálne znaky (0 – F). Na ovládanie tohto prvku sú vyhradené výstupy štyri výstupy 

MCU (PB1, PC5, PC4, PD7). Aj tomuto bloku sa budem venovať pri programovaní triedy 

                                                 
16 Na  IoT_2018 je potrebné prepojiť prepojku J1. 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/esp8266-thing-hookup-guide
https://github.com.nodemcu/


„Zobraz“. Žiaľ, na základnej doske modulu nemá užívateľ k dispozícii viac informačných 

prvkov. Preto sa v priebehu vývoja SW budeme spoliehať na testovacie a diagnostické výpisy 

na obrazovke PC. Tieto informácie budeme vysielať prostredníctvom sériovej linky.   

 

 

 1.4 Blok napájania 
 

 Ďalším blokom, ktorý zabezpečuje korektnú činnosť modulu IoT_2018 je blok 

napájania, ktorého účelom je zaistiť elektrickú energiu pre všetky aktívne časti modulu. 

Obsahuje elektronickú poistku proti prepólovaniu ( MOSFET tranzistor), ktorá bola doplnená 

po prvom behu kurzov v roku 2017. Za ňou nasleduje lineárny LDO stabilizátor, ktorý 

stabilizuje napätie z Li-Ion batérie na úroveň 3,3V. Modul je možné napájať aj z externého 

zdroja17 pomocou konektora J2.  

 V prípade napájania modulu z batérie máme možnosť kontrolovať napätie na batérii 

prostredníctvom analógovo-číslicového prevodníka MCU, vstup AD7.    

 Pri vývoji aplikácií v priebehu kurzu bude modul napájaný prostredníctvom 

programátora USBASP18 z USB portu počítača. Takže nebude potrebné využívať batériu, 

prípadne externý zdroj.          

 

 

 1.5 Aplikačný konektor 
 

 Na rozšírenie možností základného modulu slúži 20-vývodový aplikačný konektor, 

prostredníctvom ktorého je k modulu možné pripojiť rozširujúcu dosku podľa návrhu 

užívateľa. Popis vývodov aplikačného konektora bude uvedený v ďalšom texte. 

 

  

 1.6 Blok snímača 
  

 Na overenie funkcie analógovo-číslicového prevodníka slúži fotoodpor. Jeho odpor je 

závislý od intenzity dopadajúceho žiarenia vo viditeľnom spektre. Fotodpor je pripojený na 

GND (0V) a prostredníctvom odporu R27, 4k7 na  Ucc (3,3V). Takto je vytvorený delič 

napätia. Hodnota napätia na deliči je nepriamo úmerná intenzite osvitu fotoodporu. Toto 

napätie, závislé od intenzity osvitu je privedené na AD0 vstup multiplexora analógovo 

číslicového prevodníka. Týmto spôsobom môžeme merať intenzitu osvetlenia.  

  

Poznamenám ešte, že modul IoT_2018 obsahuje dve tlačidlá (USR, RES). Jedno 

tlačidlo RES, S1 slúži na reštartovanie MCU, druhé USR,S2 je užívateľské tlačidlo a môže 

slúžiť napríklad na vetvenie programu podľa voľby programátora. 

 

Na záver uveďme schému celého modulu a jeho osadzovací predpis. 

 

                                                 
17 Pozor! Napätie externého zdroja nesmie prekročiť 6V. 
18 Pozor! Na programátore USBASP je potrebné pomocou prepojky nastaviť napätie 3.3V. 



 
 

Obr.1.6 Schéma modulu IoT_2018 
Pozn.: Odpory R4 a 35 majú správne hodnotu 33j. 



 
 

Obr.1.7 Osadzovací predpis   

 

 

2. Popis pracoviska IoT 
 

Preto, aby sme mohli relatívne pohodlne vyvíjať aplikácie s modulom IoT_2018 je  

vhodné oboznámiť sa s jednotlivými komponentami, ktoré budeme pri vývoji a testovaní 

aplikácií potrebovať. Pracovisko pozostáva s nasledujúcich častí, obr.2.1:  

 

 
 

Obr.2.1 Pracovisko IoT 



 
 

Obr.2.2 Pracovisko IoT 

 

- základný prvok pracoviska je tvorený personálnym počítačom, ktorý má 

nainštalovanú vývojovú platformu Atmel Studio 7 s ďalšími podpornými SW 

prostriedkami: driver USBASP a komunikačný terminál. Postup inštalácie 

platformy Atmel Studio  a jej stručný popis je uvedený v kapitole 3.  Ďalší 

programový modul, ktorý je potrebný pre 

efektívny vývoj aplikácií predstavuje ľubovoľný 

komunikačný terminál, ktorý umožní 

komunikáciu s IoT modulom. V súčasnosti 

máme k dispozícii širokú škálu programov, 

ktoré sú vhodné pre naše účely. Spomeniem 

aspoň nasledovné:  

 

PuTTy   www.putty.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

HyperTerminal 

 https://sourceforget.net/hyperterminal 

 

 

 

 

 

 

Tera Term      tera-term.en.lo4d.com  

 

 

http://www.putty.org/
https://sourceforget.net/hyperterminal


Pretože budeme využívať len minimálne množstvo terminálom poskytovaných 

služieb (komunikácia prostredníctvom sériového portu ). Odporúčam ten 

najjednoduchší systém, ktorý asi predstavuje Tera Term. Inštalácia je natoľko 

jednoduchá, že sa o nej nebudem zmieňovať. Aj ovládanie a nastavovanie je 

jednoduché a intuitívne, preto jeho popis nepokladám za potrebný.   

 

 
Obr.2.2 Pracovné okno programu Tera Term19 

 

 

- Ďalším modulom, ktorý budeme k vývoju potrebovať je programátor USBasp. Je 

to programátor, ktorý sa pripája prostredníctvom portu USB k počítaču, na ktorom 

budeme vyvíjať program. Prostredníctvom tohto zariadenia je možné zaviesť 

program do pamäte FLASH mikrokontroléra, dáta do pamäte EEPROM, prípadne 

nastavovať/nulovať „fuse a lock“ bity. Programátor podporuje širokú rodinu 

mikrokontrolérov Atmel AVR. Toto zariadenie je mimoriadne jednoduché a lacné, 

(ebay: cca. 1,7 €).   

 

 

- Posledný modul, ktorý pri vývoji, ladení a testovaní aplikácie budeme potrebovať 

je modul zabezpečujúci konverziu sériovej linky USART na USB a opačne. 

Takto sa vytvorí komunikačný kanál medzi modulom IoT_2018 a PC. Je to 

jednoduchý modul založený na známom obvode FTDI. Po pripojení modulu na 

konektor USB počítač identifikuje nové zariadenie, automaticky nainštaluje 

príslušný driver (win 10) a vytvorí virtuálny sériový port. Po vhodnom nastavení 

parametrov prenosu v komunikačnom termináli je možné zahájiť komunikáciu. 

Modul má na jednej strane konektor USB, na druhej 6 vývodov. GND (zem), 

                                                 
19 Vzhľad okna je upravený podľa mojich požiadaviek, originálne je pozadie čierne, má menšie biele písmo ... 

Na pracovnej ploche je podokno „Nastavenie sériového portu“. 

 



UCC(napájanie voliteľne: 3,3V/5V), RXD prijímané dáta, TXD vysielané dáta, 

DTR, CTS riadiace signály. Tieto pri nastavení prenosu „bez riadenia toku 

nebudeme využívať. Tento modul je podobne relatívne jednoduchý a lacný,  (ebay: 

cca. 2 €).20   

3.3V

5V

GND

CTS

Ucc

Tx

RX

DTR

STX/HTX

SRX/HRX

USB to UART

USB

Data terminal ready

Cleart to send

1

2

SRXSTXGND

HRXHTX

Modul IoT_2018

do PC

 
 

Obr.2.3 Príklad prepojenia modulov IoT_2018 a USB/UART 

 

 

 

3. Popis prostredia Atmel Studio 7.0 
 

Atmel Studio 7.0 je integrovaná vývojová 

platforma (IDP) určená na vývoj aplikácií pre 

širokú škálu mikrokontrolérov Atmel. Podporuje 

vývoj programov od najjednoduchších 8-bitových 

MCU AVR až po 32-bitové MCU SAM. 

Vývojárovi umožňuje písať programy v jazyku 

symbolických adries (JSA), v jazyku C, prípadne 

v jazyku C++. Poskytuje možnosť jednoduchého 

pripojenia k ladiacim prostriedkom, 

programátorom a vývojovým zostávam, ktoré 

podporujú MCU AVR a SAM. Atmel Studio naviac obsahuje „Atmel Gallery“, online obchod 

s aplikáciami, ktoré umožňujú rozšíriť vývojové prostredie pomocou doplnkov vyvinutých 

spoločnosťou Microchip, prípadne  dodávateľmi nástrojov a zabudovaných softvérových 

modulov tretích strán. Atmel Studio 7 dokáže bez problémov importovať SW moduly pre 

Arduino, ako C++ projekty. 

  

Platforma Atmel Studio 7.0 je voľne dostupné napríklad na stránke: 

  

http://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7 . 

 

Medzi základné vlastnosti IDP Atmel Studio 7 môžeme zaradiť nasledovné: 

 

• Platforma podporuje viac než 500 MCU AVR a SAM 

• obsahuje rozsiahlu knižnicu zdrojových kódov vrátane ovládačov, komunikačných 

„stackov“, 1.600 príkladov projektov so zdrojovým kódom, grafických služieb a funkcií 

„touch“ pomocou „Advanced Software Framework (ASF)“ 

                                                 
20 Na overenie činnosti komunikačnej linky navrhujem prepojiť na pripojenom module vývody RX a TX 

a vyskúšať prenos tak, že pri zakázanom SW echu pri stlačení ľubovoľnej klávesy sa nám znak stlačenej klávesy 

zobrazí na obrazovke počítača.  

http://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7


• Rozšírenia IDE prostredníctvom Atmel Gallery, obchodu s aplikáciami online, pre vývojové 

nástroje a zabudovaný softvér spoločnosti Microchip a tretích strán 

• Obsahuje nastaviteľné kapacitné „touch“ vzory, overenie výkonnosti systému, 

monitorovanie spotreby energie a real-time dáta a trasovanie pomocou „Atmel QTouch 

Composer“ 

• Umožňuje konfigurovať a testovať návrhy bezdrôtových systémov pomocou zariadenia 

Wireless Composer  

• Dovoľuje písanie a ladenie C/C ++ a  JSA kódu pomocou integrovaného kompilátora 

• Má pokročilé funkcie ladenia zahŕňajúce „break point-y“, podporu trasovania (pre MCU 

SAM3 a SAM4), štatistické kódovanie profilov, monitorovanie/ sledovanie prerušenia, 

monitorovanie údajov (MCU Cortex-M0 +), variabilné monitorovanie v reálnom čase s 

nastaviteľnou časovou značkou 

• Integrovaný editor s vizuálnou podporou 

• Projektový sprievodca umožňuje vytvárať projekty od začiatku, alebo z knižnice príkladov  

• Programovanie a ladenie poskytuje rozhranie pre všetky ISP programátory a debugery 

Atmel  

• Vytvára transparentný pohľad  do vnútra CPU ako aj na  periférne zariadenia čo 

zjednodušuje vývoj kódu a ladenie aplikácie 

• Obsahuje prostriedky na simuláciu MCU ( s modelom procesora, prerušení, periférnych 

zariadení a externé udalosťami) 

 

Minimálne požiadavky na hosťujúce PC sú uvedené v tabuľke 3.1. 

 

Supported Operating Systems Supported Architectures Hardware Requirements 

 Windows 7, Service Pack 

1 

 Windows 8/8.1 

 Windows 10 

 Windows Server 2008 R2 

Service Pack 1 or higher 

 Windows Server 2012 

and Windows Server 

2012 R2 

 32-Bit (x86) 

 64-Bit (x64) 

 1.6 GHz or faster processor 

 RAM: 

o 1 GB RAM for x86 

o 2 GB RAM for x64 

o An additional 512 

MB RAM if 

running in a Virtual 

Machine 

 6 GB of available hard disk 

space 

 

Tab. 3.1: Minimálne požiadavky na PC  

 

 

3.1 Inštalácia 
 

Inštalácia prostredia je natoľko jednoduchá, že ju nebudem zvlášť popisovať. Stačí sa 

pridržiavať inštrukcií na hore uvedenej stránke. Ak predpokladáte, že sa vývoju aplikácií 

vstavaných systémov budete venovať dlhšie odporúčam nainštalovať plnú podporu aj 32 

bitových MCU. Inštalovanie súčastí ASF ostáva na vašom rozhodnutí. Modul ASF – obsahuje 

širokú škálu štandardných aplikácií, ktoré môžu tvoriť profesionálny základ pri riešení 

komplexných úloh. Ja, osobne som tomuto SW modulu na chuť príliš neprišiel. ASF mi občas 

slúži ako príklad zaujímavých riešení. Poznamenávam však že s MCU SAM pracujem len 

ojedinele. V prípade týchto zložitejších MCU modul ASF môže byť výrazne užitočnejší.   



 

Po úspešnom nainštalovaní prostredia sa v cieľovom umiestnení ( napr. C: ) objaví 

záložka WinAWR-20100110. V nej upozorňujem na zložku avrdudess, ktorá by mala 

obsahovať súbor atmel-plugin.bat. Upozorňujem na to len z toho dôvodu, že neskôr budeme 

cestu k súboru atmel-plugin.bat nastavovať pri dopĺňaní programátora USBASP do 

„External Tools“ v prostredí Atmel Studio.  

 

Po inštalovaní vývojovej platformy Atmel Studio je potrebné nainštalovať USB driver 

nášho programátora USBASP. V tomto prípade odporúčam stiahnuť najnovšiu dostupnú 

verziu USB drivera  (z 2011?) napríklad zo stránky:  

 

http://www.fischl.de/usbasp/ . 

 

Stiahnutý balík odporúčam  rozbaliť a uložiť v počítači. Cestu k nemu budete môcť zadať pri 

vlastnej inštalácii drivera. Pripomínam, že driver nie je digitálne podpísaný. Z tohto dôvodu je 

jeho inštalácia trochu komplikovanejšia. Je potrebné vo vašom  PC, od Win 7 vyššie povoliť 

inštaláciu nepodpísaných driverov.  Nebudem postup popisovať pretože na webe je dnes 

k dispozícii množstvo detailne popísaných postupov, napríklad: 

 

 https://netmaxtech.com/how-to-make/install-usbasp-driver-windows-8-and-windows/ . 

 

Pre toho, kto obľubuje vizuálneho sprievodcu uvádzam link:  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=gZ3a5NcJpZ4 

 

Čas od času pri aktualizáciách OS vám systém nepodpísaný driver odstráni. Je potrebné ho 

opätovne nainštalovať. Ak máte nainštalované potrebné programové prostriedky ( prostredie 

a driver USBASP) otvorme  integrovanú vývojovú platformu Atmel Studio.  

 

3.2 Prostredie Atmel Studio 7.0 
 

Na to aby si ma mohol programovať sa najskôr musíš zoznámiť s vývojovým 

prostredím Atmel Studio.  

Po spustení aplikácie Atmel Studio  sa objaví úvodná obrazovka, obr.3.1. 

 

http://www.fischl.de/usbasp/
https://netmaxtech.com/how-to-make/install-usbasp-driver-windows-8-and-windows/
https://www.youtube.com/watch?v=gZ3a5NcJpZ4


  
 

Obr.3.1 Úvodné okno aplikácie 

 

Úvodné okno ponúka viacero možných pokračovaní. Z ponúkaných možností zvoľte položku 

„New Projekt“. Po zvolení položky „New Project“ sa objaví ďalšie okno. V tomto okne je 

potrebné zvoliť programovací jazyk (assembler, C/ C++, alebo AtmelStudio Solution). 

V prípade voľby assembler budeme vyvíjať aplikáciu v JSA. V prípade voľby C/C++ budeme 

písať program v jazylu C, alebo v jazyku C++. Pri zvolení položky „AtmelStudio Solution“ 

môžeme otvoriť vybraný programový modul vzorových riešení, ktoré sú súčasťou platformy 

Atmel Studio 7.  

Pretože my budeme vyvíjať aplikácie v jazyku C++ zvolíme položku č.1. Následne sa  

v strednej časti okna zobrazí ďalších šesť možnosti.  Z týchto si vyberieme položku označenú 

číslom 2, „GCC C++ Executable Project“. V ďalšom sa teda budeme venovať vývoju 

spustiteľného projektu v jazyku C++. Dole, v riadku „Name“ zvolíme názov projektu, 

položka č. 3. Počiatočný názov generovaný systémom „GccApplication1“ prepíšeme  

zvoleným názvom projektu. Na zvolený názov sa automaticky prepíše aj do riadku „Solution 

name“. V strednom riadku zvolíme umiestnenie nášho nového projektu.  Po navolení 

všetkých možností zvolíme OK , čím sa otvorí ďalšie okno aplikácie, obr.3.3.  

 

 

 



     
 

Obr.3.2 Druhé okno aplikácie Atmel Studio 7 

 

 
 
Obr.3.3 Tretie okno aplikácie- výber MCU. 

 

V tomto okne je potrebné zvoliť mikrokontrolér, ktorý je použitý v našej 

aplikácii. Modul IoT_2018 je realizovaný pomocou mikrokontroléra ATmega328P. 

Z toho dôvodu sme zvolili tento typ MCU. Konečne po zvolení vhodného MCU a jeho 

odsúhlasení, „OK“ sa konečne dostávame do pracovného okna platformy, (prostredia).   

 

Obr.3.4 ukazuje časti z ktorých sa pracovné prostredie skladá. Opíšme len 

najdôležitejšie položky, s ktorými sa stretneme pri písaní zdrojového kódu, jeho kompilovaní 

a napaľovaní. V bloku č.1 sa nachádza menu, blok č.2 je textový editor zdrojového kódu – tu 

sa píše program. V bloku č. 3 sa nachádza prehľad otvorených projektov – sú tu viditeľné 

všetky projekty a súbory projektov. Dvojklikom sa položka zo zoznamu otvorí v editore. Blok 



č. 4 označuje názov jedného projektu, pomocou kontextového menu (kliknutím pravým 

tlačidlom nad názvom projektu) je možné do projektu pridávať/odstraňovať súbory, 

kompilovať projekt a vyvolať ďalšie potrebné funkcie. Pri kompilácii sa v bloku č. 5 

zobrazuje oznam o úspešnosti kompilácie. Pri neúspešnej kompilácii sa tu zobrazuje zoznam 

prípadných chýb. Vzhľad prostredia a pozíciu jednotlivých blokov je možné ľubovoľne 

prispôsobovať. Bloky sa dajú zviditeľniť alebo schovať pomocou menu View => Toolbars. 
 

 
 

Obr. 3.4 Prostredie Atmel Studio 7  

 

Okno prostredia na obr.3.4 má taký vzhľad ako sa objaví na obrazovke bezprostredne 

po zvolení všetkých parametrov projektu, ktorý sme nazvali pokusx. Poznamenávam, že 

platforma automaticky vytvorí riešenie „Solution pokusx“, ktoré obsahuje jeden projekt 

„pokusx“, položka 4. V časti 2 – editor, sa automaticky generoval krátky úvodný kód, ktorý 

pozostáva z komentárov, direktívy #include  <avr/io.h> a z niekoľkých ďalších riadkov. 

Vlastný program začína i končí nekonečnou slučkou. Nerobí nič. Vašou úlohou je preto telo 

programu vytvoriť.  K tomuto vás vyzýva aj poznámka „Replace with your application code“.   
  

3.2.1  Nastavenie kompilátora a optimalizácia kódu 

 



 

 

Obr. 3.5 Nastavenie optimalizácie a kompilácie 

 

Na Obr. 3.5 je vidieť ako môžeme nastaviť alebo zmeniť optimalizáciu kódu. Optimalizáciu 

je možné nastaviť tak, že klikneme na v menu na položku Project, následné si zvolíme 

v menu pokusx Properties => Toolchain. Vyberieme v AVR/GNU C Compiler položku 

Optimalization. V okne vedľa sa zobrazí stupeň optimalizácie, ktorý môžeme zmeniť 

Optimalization Level:  

 None (-O0)   => bez optimalizácie 

 Optimize (-O1)  => prvá úroveň optimalizácie 

 Optimize more (-O2) => druhá úroveň optimalizácie  

 Optimize most (-O3)  => tretia úroveň optimalizácie 

 Optimize for size (-Os) => optimalizácia pre najmenšiu veľkosť výsledného 

kódu 
 



Optimalizácia slúži na vytvorenie rýchleho a celistvého kódu. Cena za celistvosť a rýchlejší 

kód je čas potrebný pri kompilácií. Každá úroveň optimalizácie mení čas potrebný na 

kompiláciu programu. Pri vyššej optimalizácii sa tento čas predlžuje. Za plnú optimalizáciu 

kódu sa považuje už druhá úroveň optimalizácie.   

 

Podobným spôsobom môžeme nastavovať aj iné parametre kompilátora. Takže budeme 

hovoriť o parametrizácii kompilátora. K týmto parametrom sa dostaneme podobne, ako keď 

chceme nastaviť alebo zmeniť úroveň optimalizácie: Project=>pokusx Properties => 

Toolchain, alebo tiež  No Tool => Toolchain => AVR/GNU C Compiler. V aktuálne 

otvorenom okne je možné vidieť všetky aktuálne nastavenia kompilátora. V nasledovných 

menu môžeme meniť nastavenia kompilátora. 

 General  => základne nastavenia kompilátora (základný typ premenných)  

 Preprocessor => nastavenie dát pre procesor (ATmega16A) 

 Symbols => nastavenie symbolov (definované a nedefinované symboly) 

 Directories => nastavenie ciest, ktoré ma kompilátor zahŕňať pri kompilácii 

 Optimalization => nastavenie úrovne optimalizácie 

 Debugging => nastavenie úrovne debug módu (None , -g1, -g2, -g3) 

 Warnings => nastavenie správania sa varovaní pri kompilácii  

 Miscellaneous => rôzne podporne nastavenia 

 

Tieto nastavenia umožňujú lepšie nastaviť kompiláciu výsledného kódu, ktorý sa procesom 

kompilovania transformuje na strojový kód. 

 

3.2.3 Ako kompilovať program a ako vzniká .hex súbor 

 

Ešte predtým ako napálime nový program do MCU, musíme spomenúť všetky kroky, 

ktorými musí prejsť zdrojový kód, aby sa z neho stal strojový. Po napísaní zdrojového kódu 

v jazyku C++ je tento kód uložený ako textový súbor s príponou .cpp. Aby procesor mohol 

vykonať jednotlivé príkazy, zdrojový kód musí byť preložený do strojového kódu. Preklad sa 

spúšťa spustením špeciálneho programu tzv. kompilátora. Úlohou kompilátora je spracovanie 

súborov zdrojového kódu a vytvorenie objektového súboru. Kompilátor vytvorí inštrukcie v 

strojovom jazyku, ktoré zodpovedajú súboru zdrojového kódu. V prvom kroku sa odstránia 

z kódu komentáre a ďalšie pomocné bloky. Zdrojový kód musí prejsť ešte cez „linker“, 

ktorého úlohou je pripojiť prípadné ďalšie súbory ako napr. knižnice, štartovaciu sekvenciu 

a podobne. Nakoniec sa skompiluje do strojového kódu, ktorý je zapísaný hexadecimálne 

a následne sa môže napáliť do pamäte mikrokontroléra. 

Kompilácia sa v Atmel Studiu vykonáva pomocou príkazu Build. V prípade, že 

projekt kompilujeme prvý krát môžeme použiť z menu „Build -> Build Solution (F7)“ alebo 

v kontextovom menu projektu vyberieme položku „Build“. V prípade že sme projekt predtým 

už kompilovali použijeme príkaz „Rebuild“. Ak chceme vyčistiť projekt od pozostatkov 

predošlej kompilácie, vyberieme príkaz „Clean Solution“ a pokračujeme v kompilácii. 

 

 Ako môžeme premiestniť vygenerovaný .hex  (napíklad pokusx.hex) súbor do 

pamäte MCU?  
 

Teraz máme nainštalované vývojové prostredie, v ktorom budeme písať zdrojové 

kódy. Ešte predtým ako začneme písať prvý program, ukážeme si ako je potrebné 



nakonfigurovať toto prostredie, aby bolo možné kompilovať zdrojový kód a následne zaviesť 

(napáliť) do pamäte MCU.  

Na napaľovanie binárneho kódu do MCU sa môže využiť jednoduché technické zariadenie, 

ktoré nazývame programátor. Tento programátor je pripojený prostredníctvom konektora 

USB na personálny počítač. 

Spustime nainštalovaný program Atmel Studio. Dostaneme sa až do pracovného okna 

platformy, obr.3.4. Z menu zvolíme možnosť Tools -> External Tools... 

 Teraz sa zobrazí dialógové okno ako je na obr.3.6. Tu je potrebné vykonať nasledovnú 

konfiguráciu:  

o V poli Title môžeme zmeniť názov na ľubovoľný napr. avrdudess. 

o Po zmenení názvu klikneme na tri bodky „…“ o riadok nižšie. Prejdeme do 

priečinka, kde sa nainštaloval WinAVR. Nájdeme priečinok s pomenovaním 

„avrdudess“ a vyber súbor „atmel-plugin.bat“. 

o Skopírujeme cestu k „avrdudess“ priečinku aj do textového poľa položky 

„Arguments“. 

o  Klikneme na „OK“. 

 

 

Obr.3.6 Konfigurovanie nástroja na napaľovanie 

 

 Teraz sa v menu „Tools“ zobrazí nakonfigurovaná položka „avrdudess“. Po kliknutí na 

túto položku sa zobrazí dialógové okno pre napaľovanie programu, obr.3.7. Vždy pred 

napaľovaním sa odporúča skontrolovať, nastavenia parametrov napaľovania.  

o  Programmer: USBasp, http://fischl.de/usbasp 

o  Bit clock: 375 kHz -1.5 MHz 



o  MCU: ATmega328P 

o  Flash: vyberieme priečinok svojho projektu a prejdeme do priečinka bin. 

Vyberieme položku pokusx.hex – v demonštračnom príklade je tu uložený 

strojový kód, ktorý bol predtým skompilovaný 

o  Napálime program pomocou tlačidla  „Go“ v sekcii FLASH ak napaľujeme len 

pamäť programu.  Voľba „Program!“ spôsobí programovanie pamäte FLASH a 

ak je zvolený zdrojový súbor aj pamäte EEPROM.  

o  

 
 
Obr.3.7 Okno programátora 

 

Aktuálne nastavenie prostredia programátora je účelné pomenovať v kolonke „Presets“ ( 

v tomto demo prípade IoT) a uložiť ho. Pri opätovnom spustení programátora ho nebudete 

musieť znova nastavovať. Ešte poznámka k časti „Fuses a Lock bits“. Tieto bity je možné 

nastavovať v súlade s požiadavkami kladenými na ochranu pamäte programu pred 

neoprávneným prepisom a čítaním pomocou vhodného nastavenia „Lock“ bitov.  Voľbu 

zdroja hodinových impulzov procesora, oneskorenie štartu a ďalšie parametre MCU je možné  

nastavovať pomocou „Fuses“ bitov. Bližší popis a význam jednotlivých bitov je uvedený 

v technickej dokumentácii obvodu. Pri manipulácii s týmito bitmi je potrebné rešpektovať 

skutočnosť, že MCU je zabudovaný v module IoT a môžeme ho programovať len 

prostredníctvom SPI rozhrania. Často sa stáva, že nevhodným nastavením zakážeme SPI, 

RES, prípadne zvolíme taký zdroj hodinových impulzov, ktorý nie je k dispozícii. Originálne 

nastavenie zdroja hodinových impulzov je interný RC oscilátor (8MHz a delič 8). Pretože 

v module používame externý kryštál 12 MHz je vhodné  „Fuses“ bity prestaviť napr. na 

hodnoty: 



 

„Fuse“ bity: 

Byt  L:  0xFF 

Byt  H:  0xD9 

Byt  E:  0xFF 

„Lock“ bity: 

Byt  LB:  0x3F 

 

Na webe je dnes prístupných mnoho kalkulátorov, ktoré umožňujú vhodne nastaviť Lock 

a Fuse bity podľa konkrétnych požiadaviek vývojára.  

http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega328p  

http://www.engbedded.com/fusecalc/  

 

Pozor a zakážete SPI, RESET, alebo povolíte „debugWire“ už pomocou ISP nebudete 

schopní zmeniť tieto nastavenia a programovať obvod! Na zmenu nastavenia budete 

potrebovať paralelný programátor. 

 

Teraz už máme prostredie Atmel Studio 7 pripravené na vývoj aplikácií. Pri popise 

funkcií a vlastností sme sa obmedzili len na tie, ktoré budeme nevyhnutne potrebovať pri 

tvorbe prvých aplikácií. Podrobnejšie preskúmať a používať ďalšie možnosti, ktoré Atmel 

Studio ponúka je už na vás.  

 

 

 

4. Príprava na prvé kroky   
 

Dlho som uvažoval, ako organizovať tento kurz tak, aby v relatívne krátkom čase ste  

Získali aspoň základnú predstavu o vývoji vstavaných aplikácií pre malé mikrokontroléry 

v jazyku C++. Prvý kurz v roku 2016 s názvom „Yrobot“ bol zameraný na vývoj aplikácií 

v jazyku symbolických adries v kombinácii s jazykom C. V relatívne krátkom čase sme 

prebrali základy tvorby obslužných programov väčšiny integrovaných periférií obvodu 

ATmega16, ako aj niektorých externých súčastí stavebnice. (Ovládania motorov 

prostredníctvom PWM, počítanie otáčok). Nie všetko sa podarilo podľa časového plánu. 

Aplikačné úlohy so stavebnicou Yrobot ( pohyb po zadanej dráhe, úlohy s WiFi 

komunikáciou sa už nestihli.) Preto sme sa v nasledujúcom kurze „IoT a robotika“ rozhodli 

vynechať JSA a aplikácie boli vyvíjané pre modul IoT_2017.  

 

Modul IoT_2017 bol v porovnaní so stavebnicou Yrobot jednoduchší. Bol založený  

na 8-bitovom MCU ATmega328. Obsahoval jednoduché snímače, obmedzené zobrazovacie 

prvky a WiFi komunikáčný modul. Napriek tomu, že bol pri výučbe vynechaný assembler 

sme ani v tomto prípade nedokázali prebrať všetko čo sme mali naplánované. V rámci 

objektívneho hodnotenia musím poznamenať, že experimentálny modul si účastníci sami 

osadili a oživili. Táto časť nám zabrala približne dva dni. Posledné komplexnejšie aplikácie 

„Klaud“ a „WebServer“ sme preto viac menej len popísali a ukázali ich činnosť.       

 

 Tento kurz bude zameraný na vývoj aplikácií v C++. Poznamenávam, že  kurz bude 

zrejme najnáročnejší než predchádzajúce. Nie preto, že by sme sa venovali zložitejším 

úlohám, alebo používali zložitejší hardvér, ale objektový prístup si vyžaduje väčšiu mieru 

http://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega328p
http://www.engbedded.com/fusecalc/


apriórnych znalostí ako pri používaní jazyka C, nehovoriac už o JSA. (Alebo sú to znalosti len 

iného druhu?) 

To čo potrebujete vedieť pri používaní JSA nepotrebujete pri C, alebo C++. Týka sa to 

najmä architektúry MCU. ( Kde a čo je tabuľka vektorov prerušení? Ako sa nastaví 

ukazovateľ zásobníka? Čo je stavové slovo a aký je význam jeho bitov? Čo sú stavové 

a riadiace registre periférií?).  Áno, väčšinu týchto znalostí nemusíte dokonale poznať pri 

programovaní v jazyku C, alebo C++. Na druhej strane, musíte dokonalejšie ovládať funkcie 

jazyka, ktorého kompilátor si mnohé činnosti riadi akoby nezávisle od vás. Musíte vedieť pri 

akých funkciách a si povoľuje prerušenie a ktorým zdrojom. Namiesto 131 jednoduchých 

inštrukcií JSA používate množstvo relatívne „zložitých“ funkcií, ktoré po preklade zaberajú 

tisícky bytov pamäte programu a stovky bytov pamäte dát. Musíte vedieť hospodáriť 

s výpočtovým výkonom centrálnej jednotky a kapacitami pamätí. Musíte mať množstvo 

ďalších informácií, často dosť neštandardných, ktoré sa viažu na konkrétny MCU.  

Takže záverom, jazyk C++ je jazyk umožňujúci vysokú mieru opätovnej použiteľnosti 

kódu. Programy písané objektovo sú prehľadné. V súčasnosti má snáď najväčšiu podporu 

vo vyvinutých knižniciach a typových riešeniach. Väčšina dnešných 8-bitových MCU už 

disponuje dostatočnými zdrojmi na to aby ich aplikácie (primerané technickým prostriedkom) 

pri vývoji používali jazyk C++.    

 

Základná otázka však znie: „Aký postup zvoliť na to aby sme vyvinuli funkčné 

programy v jazyku, ktorý nepoznáme, alebo poznáme len zbežne?“  V prípade, že pri výučbe 

používame PC je situácia jednoduchšia. Tu máme k dispozícii na štandardný výstup 

obrazovku a na vstup klávesnicu. V prípade nášho modulu máme na výstup len 7-segmentový 

DSP a RGB LED. Na vstup môžeme použiť len tlačidlo USR. Na hosťujúcom PC máme 

takisto klávesnicu a obrazovku, ale táto nám slúži len v procese editovania a prekladu 

programu. Akonáhle program odladíme (odstránime syntaktické chyby) a zavedieme do MCU 

obrazovka i klávesnica sa stáva nedostupnou.  

Aby sme sa vyhli tejto nepríjemnosti použijeme komunikačný terminál (Ter Term, 

PuTTy, alebo HyperTerminál) a konvertor USB/UART nato, aby sme obrazovku a klávesnicu 

PC mohli využívať ako periférie modulu IoT_2018.   Je však zrejmé, že i v module musíme 

mať programové vybavenie, ktoré nám to umožní. Z toho dôvodu, napriek tomu, že 

o programovaní vstavaných systémov v C++ vieme len veľmi málo som vám pripravil triedu 

s názvom „primitivny_print“, ktorú budeme spočiatku používať na realizáciu vstupov 

a výstupov na referenčnú konzolu, PC.  

 

 

4.1 Štruktúra projektu 
 

Stručne popíšeme štruktúru a organizáciu projektu. (Z Akých súčastí/súborov sa 

projekt skladá a čo obsahuje.) Štruktúru projektu budeme popisovať na príklade IoT1. 



Na obr. 4.1 je znázornené okno „Slution Explorer“ úlohy IoT0. Vidíme, že riešenie úlohy 

„Solution“ IoT1 obsahuje jeden projekt s rovnakým názvom IoT0. 

 
  

Obr.4.1 Solution Explorer   

 

Poznamenávam, riešenie úlohy môže obsahovať viacero projektov. (Napríklad rôzne 

modifikácie riešenia, prípadne projekty pre rôzne MCU a podobne.)  

 Počiatočné položky projektu IoT0, (Dependencies, Output Files, Libraries a main.cpp) 

vytvorí platforma Atmel Studio pri generovaní riešenia. Bezprostredne po vytvorení riešenia 

sú tieto položky prázdne, prípadne obsahujú len počiatočné nastavenia, alebo  v prípade 

súboru main.cpp minimálny kód, ktorý je možné zobraziť v okne editora. Hneď po kompilácii 

(Built=>Built Solution) sa v záložke  “Dependencies”, objavia všetky hlavičkové súbory,  

ktoré boli nevyhnutné pri kompilácii projektu, obr.4.2. Podobne sa naplní aj záložka „Output 

Files“. V tejto záložke sú uložené všetky súbory generované  

kompilátorom v procese kompilovania.     

Okrem týchto záložiek sa automaticky vytvorí súbor main.cpp, ktorý má  len zopár riadkov, 

obr.4.3.  

 

 



 
 

Obr.4.2 Obsah adresárov „Dependencies“ a „Output Files“ 

 

  
Obr. 4.3 Program „main.cpp“  

 

 

Pripomeňme, že tieto položky automaticky generuje platforma Atmel Studio, pri otvorení 

nového projektu a naplní/aktualizuje ich pri jeho kompilovaní.   

  

 

 

4.2 Rozšírenie projektu o ďalšie programové moduly 
 

Je zrejmé, že celý program môžeme vytvoriť v hlavnom súbore „main.cpp“. Je však 

prehľadnejšie keď pri vývoji aplikácie rozložíme program do viacerých súborov. Preto je 

vhodné projekt doplniť o tzv. hlavičkové súbory, v ktorých sú uvedené deklarácie funkcií, 

tried, definície vybraných konštánt, niektoré často používané makrá, priradenia a podobne. 



Definície funkcií a tried je vhodné umiestniť do súborov xxx.cpp s názvom, ktorý sa vzťahuje 

k obsiahnutým triedam. Takže teraz bude projekt obsahovať súbory: 

 

main.cpp 

nazov_triedy1.h 

nazov_triedy1.cpp    

nazov_triedy2.h 

nazov_triedy2.cpp    
 

Okrem týchto súborov odporúčam vytvoriť jeden hlavičkový súbor, často s názvom board.h, 

v ktorom sú uvedené všetky priradenia a definície, ktoré sú viazané na konkrétny hardver.    

V prípade zmeny hardveru je potom možné aktualizovať len súbor board.h a do ďalších častí 

kódu nie je potrebné zasahovať. Takže súbor hardver.h by nás akoby oddeľoval od 

konkrétnych technických prostriedkov.   

 

Ako je možné do projektu doplniť ďalšie moduly? Postup je veľmi jednoduchý. V okne 

„Solution Explorer“ prejdeme na projekt a pravým tlačidlom otvoríme ponuku, obr.4.4. 

 

 
 

Obr.4.4 Doplnenie ďalšieho súboru do otvoreného projektu 

 

Z otvorenej ponuky vyberieme položku „Add“, čím otvoríme ďalšiu ponuku, v ktorej 

vyberieme „New Item“. V prípade, že do projektu chceme zahrnúť súbor, ktorý už bol 

v predchádzajúcich projektoch vyvinutý je možné zvoliť položku „Existing Items“, nájsť jeho 

umiestnenie  a doplniť ho do nášho projektu. Ak však tvoríme nový súbor vyberieme voľbu 

„New Item“ a otvorí sa ďalšie okno obr.4.5. 

 



 
   

Obr.4.5 Doplnenie súboru do projektu 

 

Je potrebné vybrať typ súboru v našom prípade hlavičkový súbor „Include File“, alebo „CPP 

File“. Dole je potrebné doplniť vhodný názov súboru a zvoliť Add. V okne „Solution 

Explorer“ sa automaticky vytvorí zvolený súbor, ktorý obsahuje len hlavičku. Doplniť do 

neho príslušný kód ostáva samozrejme už na vás. Takže v prípade, že chcete vytvoriť súbor 

obsahujúci novú triedu musíte postupovať tak, že najskôr vytvoríte hlavičkový súbor 

napríklad „trieda1.h“, v ktorom budete deklarovať danú triedu a potom súbor „trieda1.cpp“, 

v ktorom bude trieda definovaná. Táto cesta je funkčná, ale platforma Atmel Studio ponúka aj 

pohodlnejšiu cestu.  Táto možnosť je uvedená na obr.4.4 po rozbalení položky „Add“.  Po 

zvolení „Ad New Class“ sa otvorí okno, v ktorom zadáme názov triedy a po kliknutí na 

„Create“ sa v „Solution Explorer“ vytvoria dva súbory trieda1.h a trieda1.cpp, obr.4.6. 

 

      
 

Obr.4.5 Tvorba novej triedy 

 



 
 

Obr.4.6 Generovanie súborov Trieda1.h a Trieda1.cpp 

 

Hlavičkový súbor „Trieda.h“ obsahuje kód, ktorý tvorí základnú kostru na deklaráciu novej 

triedy. Obsahuje priestor deklarácie premenných typu „public“, „protected“ a „private“. 

Potom nasledujú deklarácie členských funkcií. Poznamenajme, že častejšie používame 

namiesto funkcia pomenovanie „metóda“, (JAVA, C#, C-builder a pod.). V oblasti deklarácií 

funkcií sú deklarované dve funkcie s prístupom „public“ Trieda1( ); a ~Trieda1( ); Sú to 

špeciálne funkcie nazývané konštruktor a deštruktor. Za nimi nasledujú deklarácie funkcií, 

ktoré si bude tvoriť programátor na základe konkrétnych požiadaviek aplikácie v súbore 

Trieda1.cpp . Takže typický projekt bude obsahovať nasledujúce súbory: 

Board.h 

Trieda1.h 

Trieda1.cpp 

       .  

       . 

main.cpp  

 

Board.h

definuje všetky špecifiká HW,
Prilinkuje všeobecne použivané súbory,
Definuje symbolické mená...

Trieda.h

Deklaruje triedu

Trieda.cpp 

Definuje členy triedy

main.cpp

Hlavný program

 
 

Obr.4.7  Štruktúra projektu  
Poz.: Súbory  triedy sa nazývajú  „PrimitivUART.cpp“ a .h. 

 



 

4.3 Formátovaný vstup a výstup 

 
 Všimli ste si, že modul IoT_2018 neposkytuje  užívateľovi veľké možnosti na 

zobrazovanie informácii, prípadne na vstup dát. Vstup je reprezentovaný len prostredníctvom 

tlačidla, USR a výstup sprostredkuje RGB dióda, alebo 7-segmentový displej. Modul je totiž 

navrhnutý tak, aby základnú komunikačnú cestu tvorilo WiFi spojenie. Pretože v našom 

prípade budeme modul používať na výčbu, musíme vytvoriť alternatívne možnosti 

zobrazovania a vstupu informácií. Z tohto dôvodu bola vytvorená jednoduchá trieda 

s príznačným názvom „primitivUART“, ktorá umožní komunikáciu medzi vašim PC 

a modulom. Takto vytvoríme z personálneho počítača referenčný terminál, na ktorom 

môžeme zobrazovať aktuálne informácie. Na uľahčenie vstupu a výstupu chceme využiť 

štandardné vstupno-výstupné funkcie jazyka (formátovaný výstup a vstup). 

 Čo potrebujeme: 

  Modul IoT_2018-01-09 

  Prevodník UART-USB (najlepšie FTDI) 

  Nainštalovaný  terminál (Tera Term, PuTTy, alebo HyperTerminal) 

  Program pre MCU, ktorý umožní presmerovať štandardné  V/V  

prúdy na náš primitivUART. 

 

 Kvôli jednoduchosti budeme na komunikáciu spočiatku využívať v mikrokontroléri 

integrovanú perifériu USART. Túto neskôr nahradíme softvérovo emulovaným UART-om, 

pretože integrovaný USART budeme neskôr využívať na komunikáciu s WiFi modulom - 

ESP12. 

Preto v prvom  projekte, ktorý vytvoríme  sa nebudeme zaoberať podrobným popisom  

všetkých krokov, ktoré bolo potrebné vykonať v priebehu riešenia. Nie je to teda typický 

projekt „Hello Word“, v ktorom sú metodicky vysvetlené všetky potrebné kroky. Tento 

projekt budeme chápať ako akúsi pomôcku k tomu aby sme mali k dispozícii základné 

vstupno-výstupné funkcie.  

 

 Najjednoduchšie je celé riešenie „IoT0“ stiahnuť z www.fribot.sk. Riešenie „IoT0“  je 

súčasťou riešených príkladov pod názvom  „SWkurz_2018.7z“. Poznamenajme, že riešenie 

IoT0 obsahuje len jeden projekt s rovnakým názvom IoT0, takže v tomto prípade je jedno či 

hovoríme o projekte, alebo o riešení.  

Je vhodné si všetky projekty rozbaliť v novovytvorenom adresári napr. v  ....Atmel 

Studio\Priklady. Potom otvoriť platformu Atmel Studio, z ponuky na úvodnej stránke zvoliť 

„Open project“,  vyhľadať „IoT0.atsln“ a spustiť ho. Po otvorení si v „Exploreri“ všimnime, 

že projekt okrem štandardných záložiek (Dependencies, Output Files a Libraries) pozostáva 

z nasledovných súčastí: 

 Board.h 

 PrimitivUART.h 

 PrimitivUART.cpp 

 main.cpp 

 

Súbor „Board.h“ obsahuje všetky potrebné informácie o zariadení modul IoT_2018. 

Sú to dôležité nastavenia a konštanty, makrá a definície symbolických názvov.  

Poznamenajme, že niektoré definície  by bolo možné bez straty funkčnosti vynechať. Sú to 

časti, ktoré budeme využívať pri riešení ďalších úloh. 

http://www.fribot.sk/


 

 Súbor „PrimitivUART.h“ je hlavičkový súbor, v ktorom sa volá súbor „Board.h“ 

a „stdio.h“ a súčasne je v ňom deklarovaná trieda  s názvom „PrimUart“. 

#ifndef __PRIMITIV_UART_H__ 
#define __PRIMITIV_UART_H__ 
#include "Board.h" 
#include <stdio.h> 
 
class  PrimUart{ 
 public: 
 PrimUart(); 
 ~PrimUart(); 
 static int USART_send_byte(char u8data, FILE *stream); 
 static int USART_receive_byte(FILE *stream); 
}; 
 
#endif  
 

Trieda deklaruje konštruktor, deštruktor a dve členské funkcie (metódy), jednu na výstup 

a druhú na vstup. Všetky členy triedy sú prístupné (public) vo všetkých tých segmentoch 

kódu, kde je vytvorená inštancia triedy. Mimo bloku, v ktorom v ktorom sa vytvorila trieda 

nie je možné sa na objekt odvolávať. Pri opustení bloku programu sa automaticky volá 

deštruktor a objekt sa zničí.  

 . 

. 

.  

{ 
PrimUart P;  // tu je vytvoreny objekt P 

  

 P.USART_send_byte(...); 

 . 
 . 
}  

 . 

P.USART_send_byte(...);// tu to uz nebude fungovat 

 

 

Súbor „PrimitivUART.cpp“ definuje členy triedy „PrimUART“. Je tak jednoduchý, že 

som ho pôvodne chcel zahrnúť do hlavičkového súboru, hneď za deklaráciami jednotlivých 

členov. Jazyk C++ to totiž umožňuje. Napríklad deklarácia a definícia člena konštruktor by 

potom mohla vyzerať takto: 

 

PrimUart(){     // kompilátor to bude brať ako inline fciu  
 UBRR0H = (uint8_t)(UBRR_VALUE>>8); // BAUDERATE 
 UBRR0L = (uint8_t)UBRR_VALUE; 
 UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);  //8 bitov, bez par., 1 stop 
 UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);     // povolenie rx a tx 
 UCSR0A |= (1<<U2X0);       // dvojnasobna rychlost 
}; 



Samozrejmé, že toto je možné vykonať so všetkými členmi a nepotrebujeme súbor 

„PrimitivUART.cpp“21. Pretože pri rozsiahlejších triedach by sme strácali prehľadnosť 

programového riešenia rozdelil som deklarácie a definície do dvoch samostatných súborov (.h 

a .cpp).  

 

 Súbor “main.cpp” volá hlavičkové súbory  „Board.h“ a „PrimitivUART „. V prípade, 

ak chceme skúšať výstup typu „float“ voláme aj „math.h“. Ďalej deklarujeme ukazovateľ 

usart_str na typ FILE, ktorý bude využívaný ako štandardný vstup a výstup. Vo funkcii 

main() vytvoríme objekt typu PrimUART, ktorý nazveme P. Potom už môžeme používať 

členské funkcie triedy a odkazovať sa na ne prostredníctvom mena objektu P 

P.USARTsendbyte, prípadne cez ukazovateľ Ukazovatel-> USARTsendbyte (táto možnosť sa 

v príklade nevyužíva).  

Nasledujú dva riadky programu, v ktorých sa otvorí súbor, na ktorý ukazuje  usart_str 

a štandardný vstupný a výstupný prúd sa presmeruje tento otvorený súbor. 

#include "Board.h" 
#include "Zobraz_a.h" 
#include "PrimitivUART.h" 
#include <math.h> 
 
FILE * usart_str;    
 
int main(void) 
{ 
 PrimUart P; 
 usart_str = fdevopen(P.USART_send_byte, P.USART_receive_byte);  
 stdout = stdin = usart_str;   

. 

. 

. 

Ďalej už nasleduje štandardný kód, ktorý slúži na overenie činnosti programu. Pokúste sa ho 

rozšíriť a modifikovať. Nastavte linker v súlade s inštrukciami uvedenými v úvodných 

poznámkach  súboru main() a pokuste sa o výstup typu float, double.  Teraz, ak už vstup a 

výstup funguje na príkladoch si overte interpretáciu pojmov pointer, referencia, štruktúra. 

 

 

5 Tvorba programových aplikácií 
 

 Formátovaný vstup/výstup predstavuje akýsi prvý projekt IoT0, ktorý potrebujeme na 

realizáciu základného vstupu a výstupu do modulu IoT. V ďalších častiach sa zameriame na 

postupné vytváranie a rozširovanie programov pre modul IoT. Pre programátorov v C++ 

pripomínam, že v priebehu tvorby programov budeme využívať len základné možnosti 

jazyka. Mnohé z uvádzaných príkladov je určite možné spraviť ináč, efektívnejšie, prípadne 

elegantnejšie. Poznamenávam však, že tento text nemá slúžiť na výučbu jazyka. Jeho úlohou 

je poukázať na komplex problémov pri vývoji konkrétneho technického zariadenia a 

upozorniť na tesnú väzbu medzi konkrétnym hardvérom a jeho programovou obsluhou.  

 

                                                 
21 Poznamenávam, že v prípade ak v celom programe použijeme len jeden objekt danej triedy je riešenie, v 

ktorom definujeme členy triedy pri deklarácii, z pohľadu dĺžky kódu úspornejšie. 



5.1  Náš prvý projekt – IoT1, IoT1a, IoT1ab 
 

V predchádzajúcej časti sme otvorili projekt IoT0 a vyskúšali sme možnosti 

formátovaného vstupu a výstupu. V ďalšom projekte sa budeme venovať programovej 

obsluhe  RGB diódy a 7-segmentovej zobrazovacej jednotky. Navrhneme triedu „Zobraz“ 

a vyskúšame čo všetko je možné s uvedenými zobrazovacími prvkami robiť. 

 

Začneme RGB diódou22: 

PD0/RX/PI16
PD1/TX/PI17

PB0/ICP1CLK0

PD2/INT0/PI18
PD3/INT1/OC2B
PD4/T0/XCK
PD5/T1/OC0B
PD6/OC0A/AIN0
PD7/AIN1/PI23
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(3.3-2.8-0.25)/0.01 = 25
R5=R4=25 j

PD5
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B,G:

R6=105 j

 
 

 

Obr.4.8 Zapojenie RGB svetelnej diódy 

 

 

Krátko popíšme obvodové zapojenie RGB diódy. Na obr.4.8 je uvedené zapojenie diódy. 

Anódy jednotlivých diód RGB sú pripojené cez obmedzovacie odpory (R4, R5, R6) na 

napájacie napätie 3,3V. Je potom zrejmé, že na zasvietenie je potrebné nastaviť príslušné 

vývody MCU (PD3, PD5, PD6) na úroveň L. Poznamenajme, že pri napájaní obvodu 3.3V, 

v prípade ak prúd vývodom je 10 mA (sink/source) napätie odpovedajúce log.0 je 0.25V. 

Napätie odpovedajúce log.1 je 3.0V.  

  Na základe obr.4.8 vidíme, že ak napr. PORTD5 nastavíme na log.0 

(cbi(PORTD,PORTD5)) na vývode PD5 bude napätie pri sink prúde 10 mA 0.25V. Napätie 

UF pri modrej dióde je rovné 2.8V, potom napätie na odpore bude rovné 3.3V-0.25-2.8V = 

0.25V. Aká bude hodnota prúdu pretekajúceho diódou? Z uvedeného je zrejmé, že IF= IR = 

UR/R. (Spomente si na Ohmov zákon). Na obr. 4.8 vpravo je vypočítaná hodnota 

obmedzujúceho odporu za predpokladu že prúd diódou bude 10 mA t.j. 0.01A. Hodnota 

odporu R4 bude 25 Ω. Obdobne je možné vypočítať hodnoty odporov R5 a R6. (Odporúčam 

použiť 33 Ω). Potom prúd pretekajúci diódou bude (3.3 – 0.22 -2.8)/33= 0.085, 8.5mA. 

Intenzita svietenia pri tejto hodnote pretekajúceho prúdu  je vyhovujúca.   Poznamenávam, že 

                                                 
22Je zaužívaná predstava, že k vývoju programového produktu nemusíme poznať obvodové riešenie počítača. 

Táto predstava je platná, avšak pri vývoji vstavaných systémov je situácia mierne odlišná.  Vo vstavaných  

aplikáciách sa často stretneme s prípadmi, keď pomocou programu priamo ovládame technické prostriedky ako 

sú relé, pohonné jednotky, či ďalšie podsystémy výsledného zariadenia. Podobne, pomocou programu 

vyhodnocujeme dôležité procesné veličiny, teplotu, stav tlačidla, a mnohé ďalšie. V takýchto aplikáciách je 

nevyhnutné porozumieť technológii a samozrejme i obvodovému riešeniu celého zariadenia. Z toho dôvodu 

uvádzame i konkrétne obvodové zapojenie RGB diódy. 



pri zmenšení prúdu vývodom sa zmenší i úbytok napätia na príslušnom vývode (z 0.25 na 

0.22V). Ale snáď už dosť s tou elektronikou. Záverom môžeme konštatovať, ak chceme 

zasvietiť diódu (R, G, B) je potrebné odpovedajúci vývod MCU (PORTD6, PORTD3, 

PORTD5) nastaviť na úroveň napätia zodpovedajúcu log.0, (L). Naopak, ak je potrebné 

vypnúť svietenie musíme na príslušnom vývode nastaviť napätie zodpovedajúce log.1, (H). 

Ako zaistiť aby sme ovládali aj intenzitu svietenia si povieme neskôr. Pripomeňme, že 

vhodnou kombináciou aktivovaných diód môžeme generovať ďalšie farby. Môžete vyskúšať, 

že rozsvietenie všetkých troch diód bude zodpovedá bielej farbe. 

 

Napriek tomu, že máte k dispozícii zdrojové kódy projektu pokúste sa projekt na 

ovládanie RGB diódy vytvoriť od samého začiatku. 

 

Otvoríme platformu „Atmel Studio“ , (AS) a postupujme v súlade s postupom 

uvedeným v časti 3.2. New Projectvoľba C++ exe projectnázov a umiestnenievoľba 

MCU, ATmega328P. V „Solution Explorer“ sa automaticky vytvorí jeden projekt 

s položkami:  

 Dependencies 

 Output Files 

 Libraries 

 main.cpp 

 

Nech vás nemýli, ilustračný obrázok vpravo. Ako ste si iste 

všimli je z príkladu IoT0.  

 

 

 

 

 

Samozrejme, že názov riešenia a projektu bude zodpovedať tomu čo ste zadali pri nastavovaní 

AS.  

Teraz doplňme projekt o ďalší hlavičkový súbor s názvom napr. MojBoard.h . Tú 

predponu „Moj“ som tam uviedol naschvál, aby sa to neplietlo so súborom Board.h, ktorý je 

súčasťou balíka riešených príkladov.  V explorery sa nastavime na názov projektu, pravým 

tlačidlom myši otvoríme ponuku a vyberieme add new itemInclude Filenazovadd. V 

exploreri sa objaví hlavičkový súbor nazov.h (napr. MojBoard.h).  Ako už bolo spomenuté v 

tomto súbore sú všetky dôležité informácie o konkrétnej doske/module, pre ktorý vyvíjame 

aplikáciu.  Ak ho chceme vytvoriť je vhodné si definovať základné funkcie všetkých vývodov 

mikrokontroléra a namiesto označenia PORTD5 použiť označenie, ktoré viac vystihuje 

konkrétny účel daného vývodu.  

Pri pohľade na schému modulu, obr. 1.6 vidíme, že vývod PORTD5 ovláda RGB 

diódu. Je pripojený na  katódu modrej diódy. Preto ho budeme nazývať B_LED.  Začnime ale 

po poriadku. 

 
#ifndef BOARD_H_  //generovane AS 
#define BOARD_H_ 
 

#ifndef F_CPU 
#define F_CPU 12000000UL 
#endif 
#include <avr/io.h> 



#include <util/delay.h> 
 

Najskôr  sme definovali frekvenciu hodín MCU. Potom sme zavolali dva knižničné 

súbory io.h a delay.h. V prvom súbore io.hiom328p.h sú uvedené relácie medzi 

symbolickým označením napr. registra PORTD a jeho fyzickou adresou a ďalšie potrebné 

informácie, ktoré uľahčujú prácu programátora a súčasne zvyšujú prenositeľnosť kódu. Ako 

príklad môžem uviesť prípad, keď register s označením PORTD má v jednom MCU adresu 

0x0B a v druhom 0x1C. Ak pri písaní kódu budeme používať namiesto fyzickej adresy 

symbolické označenie, kód bude jednoducho použiteľný na oboch MCU. O to sa už postará 

obsah súboru io.h. Preprocesor na základe informácie z nastavenia projektu „Current Device“ 

zavolá ten správny súbor priradení, v našom prípade iom328p.h.   
 

#define PORTD _SFR_IO8(0x0B) 

#define PORTD0 0 

#define PORTD1 1 

#define PORTD2 2 

#define PORTD3 3 

#define PORTD4 4 

#define PORTD5 5 

#define PORTD6 6 

#define PORTD7 7 

 

Vidíme, že číslu 5 sme v súbore iom328p.h priradili symbolické označenie PORTD5 

a nakoniec v súbore MojBoard.h sme daný 5-ty vývod označili ako B_LED. Pripomeňme, že 

všetky označenia (5, PORTD5 a B_LED) bude kompilátor akceptovať.   

V druhom delay.h sú všetky potrebné definície, makrá a ďalšie informácie, ktoré 

súvisia s generovaním časových oneskorení. 

V ďalšej časti definujme nové symbolické mená vývodov,  tak aby lepšie zodpovedali 

ich funkcii v našom module.  

 

#define R_LED PORTD6 
#define G_LED PORTD3 
#define B_LED PORTD5 

 

Nakoniec si definujme tri makrá, ktoré budeme často používať pri manipulácii s bitmi.  

 

#define sbi(x,y) x |= _BV(y) //nastav bit – použi OR a (1<<y)23 
#define cbi(x,y) x &= ~(_BV(y)) //nuluj bit – použi bit AND operator 
#define tbi(x,y) x ^= _BV(y)    //zmen bit – použi XOR operator 
 
Napriek tomu, že to v prvom príklade ešte nevyužijeme definujme si ďalšie vývody MCU 

v súlade s účelom, ktorý je daný schémou: 

 

//***********USART**** 
#define HTX PORTD1  //*****Hardverovy USART**** 

                                                 
23 Bitové operácie v jazyku C++ sú:   &  bitový súčin,     | bitový súčet,     ^ exkluzívny súčet ,      ~ bitová 

negácia,    <<  posun doľava,     >>   posun doprava. 

Nemýliť sa s logickými operáciami:     && logický súčin,   || logický súčet,   ! logická negácia 

_BV(y) predstavuje už definované makro, ktoré realizuje vyraz (1<<y) t.j posuv jednotky o y miest doľava. 

t.j. _BV(3) = (00000001<<3) = 0000001000 

 



#define HRX PORTD0 
#define STX PORTC2  //*****Softverovo emulovany UART**** 
#define SRX PORTC3 
 
//******7-segment***DSP***** 
#define SER PORTC5  // seriove data 
#define OE PORTC4  // povolenie vystupu 
#define RCLK PORTD7  // hodin signal na prepis 
#define SRCLK PORTB1  // hod.signal na posun seriovych dat  
 
//*******Ine************* 
#define TL PORTD2  //****TLACIDLO  USR 
#define FOTO PORTC0  //****vstup ADC (fotoodpor) 
 
#endif /* BOARD_H_ */      // generovane AS 
 
 
Takto sme vytvorili hlavičkový súbor  „Board.h“, ktorý budeme v budúcnosti rozširovať 

o ďalšie potrebné definície makier, konštánt, symbolických mien a pod. Pre riešenie prvej 

úlohy nám tento hlavičkový súbor plne postačí. 

 

  

 

V ďalšom kroku vytvorme našu prvú 

jednoduchú triedu, ktorá bude ovládať RGB diódu.  

V exploreri klikneme na názov projektu a pravým 

tlačidlom myši otvoríme ponuku. Potom vyberieme 

add new classuvedieme meno triedyCreate. 

 

V exploreri môžeme vidieť, že sa vytvorili 

dva súbory s názvom triedy „Zobraz_a.h“ 

a „Zobraz_a.cpp“. Už vieme, že v hlavičkovom 

súbore budeme deklarovať triedu a jej členy. 

V súbore s príponou „cpp“ budeme definovať členy triedy (premenné a metódy (funkcie)). 

Keď si otvoríme hlavičkový a zdrojový súbor triedy vidíme, že oba obsahujú akési 

šablóny, ktoré musíme naplniť konkrétnym obsahom.  

 

Deklarujeme veľmi jednoduchú triedu s názvom „Zobraz_a“. Všimnime si, že 

v šablóne sa pri deklarácii triedy vytvoril priestor pre deklaráciu premenných triedy 

(variables) a metód triedy (functions). Metódy a premenné môžu byť z pohľadu prístupu 

k nim rozdelené do troch tried: 

„private“ premenné a funkcie deklarované v bloku private budú interným 

vlastníctvom triedy. Ne je možné pristupovať k týmto metódam a dátam pristupovať zvonku 

triedy. 

„public“ premenné a funkcie deklarované v bloku public budú prístupné aj mimo 

vlastnej triedy. 

„protected“ premenné a funkcie deklarované v bloku protected budú prístupné 

z vlastnej triedy a jej potomkov. 

 



Poznamenajme, že oprávnenie prístupu sa vzťahuje na všetky členy, ktoré sú uvedené 

pod ním. To znamená, že v našom  prípade sú všetky štyri metódy uvedené pod kľúčovým 

slovom „public“ verejne prístupné. Pri definovaní prístupu k premenným a dátam je potrebné 

zvážiť, ktoré z metód môžu byť public. Nie je účelné aby do mnohých funkcií triedy mohol 

užívateľ zasahovať z vonku. Pri premenných triedy sa s prístupom public stretneme len 

ojedinele. Kategórie private a protected umožňujú realizovať jednu z najdôležitejších 

vlastností objektového prístupu, ktorú nazývame zapuzdrenie.   

 

Trieda neobsahuje žiadne členské premenné. Z metód (členských funkcií) má len 

konštruktor a deštruktor24 s verejným prístupom a dve metódy s názvami RGB(. . . ) a BLIK( . 

. .) taktiež s verejným prístupom. Je preto možné po vytvorení objektu typu Zobraz_a verejne 

používať. Poznamenajme, že v našej triede nie sú použité žiadne privátne ani chránené členy. 

 

#ifndef __ZOBRAZ_A_H__ 
#define __ZOBRAZ_A_H__ 
#include "Board.h" 
 
class Zobraz_a 
{ 
//variables 
public: 
protected: 
private: 
 
//functions 
public: 
 Zobraz_a(); 
 ~Zobraz_a(); 
 void RGB(bool R,bool G,bool B); 
 void BLIK(uint8_t cas, bool R, bool G, bool B);  //cas v ms 
  
protected: 
private: 
  
 
}; //Zobraz_a 
 

#endif //__ZOBRAZ_A_H__ 

                                                 
24V triede sa stretneme s dvoma špeciálnymi metódami, ktoré sa nazývajú konštruktor a deštruktor. Konštruktor 

má vždy názov zhodný s názvom triedy a deštruktor má pred názvom  symbol „~”. V našom prípade Zobraz_a( ) 

a ~Zobraz_a( ). Konštruktor nemá návratový typ a môže mať ľubovoľný počet parametrov a býva definovaný 

ako verejná metóda. V konštruktore sa často inicializujú dátové členy. V našom prípade ho využijem na 

počiatočné nastavenie vývodov MCU, ktoré sa v rámci triedy budú využívať. Na tento účel by sme ale pohodlne 

mohli vytvoriť metódu napríklad s názvom “Nastav”. V tomto prípade som zvolil prvý prístup. V pípade ak 

konštruktor chýba, tak si ho doplní prekladač. Tento konštruktor nebude mať argumenty a bude mať prázdne 

telo. Konštruktor sa volá automaticky v okamihu vytvárania novej inštancie. Ak sa volá konštruktor bez 

parametrov zátvorky sa neuvádzajú. Deštruktor predstavuje metódu, ktorá je volaná tesne pred zánikom 

inštancie. Zánik inštancie nastáva vtedy keď opúšťame blok programu, v ktorom bola staticky alokovaná 

inštancia. V tele deštruktore sa nachádza kód, ktorý uvoľňuje inštanciou zabrané prostriedky. V prípade, že 

deštruktor nie je deklarovaný je vytvorený automaticky. Deštruktory sa uplatnia najmä pri triedach s dynamicky 

alokovanou pamäťou. V našom prípade však niet čo uvoľňovať, preto je deštruktor prázdny.  



 
Je zrejmé, že okrem deklarácií členov triedy je potrebné vytvoriť aj ich definície 

(inicializáciu dátových členov a definície metód – telo metódy). Toto môže byť realizované 

priamo pri deklarácii (od štandardu C++11), prípadne v zdrojovom súbore, (cpp).  

V tomto ilustračnom príklade bol zvolený klasický spôsob, definície sú v zdrojovom 

súbore s rovnakým názvom a príponou cpp, „Zobraz_a.cpp“.  

 

#include "Zobraz_a.h" 
 
// default constructor 
Zobraz_a::Zobraz_a() 
{ 
//*******RGB********* 
  sbi(DDRD,R_LED);  //nastavi smer vystupov pre RGB_LED 
  sbi(DDRD,B_LED); 
  sbi(DDRD,G_LED); 
//***********DSP******  
}; //Zobraz_a 
 
// default destructor 
Zobraz_a::~Zobraz_a() 
{ 
}; //~Zobraz_a 
void Zobraz_a::RGB(bool R,bool G,bool B) 
{ 
 if(R) cbi(PORTD,R_LED); else sbi(PORTD,R_LED); 
 if(G) cbi(PORTD,G_LED); else sbi(PORTD,G_LED); 
 if(B) cbi(PORTD,B_LED); else sbi(PORTD,B_LED); 
}; 
void Zobraz_a::BLIK(uint8_t cas, bool R, bool G, bool B) 
{ 
 if(R) cbi(PORTD,R_LED); else sbi(PORTD,R_LED); 
 if(G) cbi(PORTD,G_LED); else sbi(PORTD,G_LED); 
 if(B) cbi(PORTD,B_LED); else sbi(PORTD,B_LED); 
 for(uint8_t i=0; i<cas; i++)_delay_ms(1); 
 sbi(PORTD,R_LED); 
 sbi(PORTD,G_LED); 
 sbi(PORTD,B_LED); 
}; 
 
 

 

Všimnime si syntax zápisu. Pri definovaní metódy píšeme názov triedy štvorbodka ::názov 

metódy, v zátvorke argumenty, zložená zátvorka a nasleduje kód,. Ukončenie kódu je 

označené uzatvárajúcou zloženou zátvorkou. Za zloženou zátvorkou  nasleduje bodkočiarka. 

(Kompilátor si však poradí i bez nej). 

 

Zobraz_a::Zobraz_a() 
{ 
  sbi(DDRD,R_LED);  //nastavi smer vystupov pre RGB_LED 



  sbi(DDRD,B_LED); 
  sbi(DDRD,G_LED); 
};  
 

Konštruktor nemá žiadne parametre a len nastavuje smer vývodov PORTD3, 5, 6 na  

výstup. Deštruktor je prázdny. 

Metóda „RGB“ má tri argumenty typu bool. Môžu nadobúdať hodnotu true (1), alebo 

false (!=1).  V prípade, že príslušný argument má hodnotu „true“ odpovedajúca dióda sa 

rozsvieti, v opačnom prípade zhasne25. Volanie metódy RGB(1,0,0) spôsobí, že dióda RGB 

zasvieti na červeno a pri volaní RGB(0, 0, 0) dióda zhasne. 

Posledná metóda BLIK( ) má tri argumenty. Prvý (uint8_t)  0-255 udáva ako dlho má 

dióda svietiť všimnite si relatívne komplikované generovanie časového úseku pomocou cyklu 

s parametrom i a s hornou hranicou cyklu cas. _delay_ms() je totiž makro a v jeho argumente 

musí byť použitá konštanta. Nie je prípustný zápis _delay_ms(cas).  Samozrejme, že 

popisovaná metóda sa dá zapísať i úspornejšie. Napríklad s využitím metódy RGB( )26.  

 

void Zobraz_a::BLIK(uint8_t cas, bool R, bool G, bool B) 
{ 
  
 this->RGB(R,G,B); 
 for(uint8_t i=0; i<cas; i++)_delay_ms(1); 
 this->RGB(0,0,0); 
}; 
 
 Posledný súbor projektu je súbor „main( )“. 

 

#include "Board.h" 
#include "Zobraz_a.h" 
 
int main(void) 
{ 
    Zobraz_a ZOBRAZ; 
   
  ZOBRAZ.RGB(1,1,1); 
   _delay_ms(5000); 
    while (1) 
    { 
      
     ZOBRAZ.BLIK(20,1,0,0); 
      
     _delay_ms(2000); 
    } 
   return 0; 
} 
 

                                                 
25 Pripomeňme, že cbi(PORTD,1) je makro, definované v Board.h, ktoré vynuluje prvý bit v registri PORTD. 

Makro sbi(PORTD,1) nastaví prvý bit v registri PORTD. 
26 Všimnime si kľúčové slovo „this“, ktoré predstavuje konštantný ukazovateľ, ktorý ukazuje na inštanciu, 

z ktorej bola metóda volaná.  



 

Na začiatku  voláme potrebné hlavičkové súbory. V tele funkcie main( ) vytvoríme objekt 

„ZOBRAZ“ triedy „Zobraz_a“. Pri volaní metód objektu zobraz použijeme meno objektu 

a názov metódy (napr.: ZOBRAZ.RGB(1,1,1);). Po skompilovaní a napálení programu do 

MCU ATmega328P vidíme, že na začiatku sa dióda rozsvieti bielym svetlom na čas 5s. Po 

uplynutí tohto času bude blikať na červeno s periódou 2s. Toto sa opakuje až do stlačenia 

tlačidla RES, alebo pokiaľ neodpojíme napájacie napätie.  Teraz môžete vyskúšať zmenu 

farieb, alebo zmenu času bliknutia. V tomto príklade je čas bliknutia 20 ms. 

 
 Projekty IoT1a a IoT1ab predstavujú rôzne riešenia toho istého problému. Popis týchto 

projektov vykonáme v priebehu kurzu. 

 
 Ďalší projekt, ktorý predstavuje len isté rozšírenie predchádzajúcich je projekt IoT1c, 

ktorý dopĺňa obsluhu tlačidla USR. V prvom kroku je obsluha tlačidla veľmi jednoduchá 

v slučke sa čaká na jeho stlačenie. V praktických aplikáciách je zrejme tento prístup len málo 

použiteľný. Preto aby sme nemuseli neustále testovať stav tlačidla obyčajne: 

- využijeme prerušovací systém,  

- prípadne operačný systém umožňuje prepínanie medzi úlohami a úloha „test tlačidla“ sa 

vykonáva programovými prostriedkami, periodicky, napr. každých 10 ms.  

 V našom prípade sme zvolili ten najjednoduchší spôsob – čakanie na stlačenie. 

 

 V Solution Exploreri vytvoríme nový projekt IoT1b.  

 

5.2 Druhý projekt – IoT2 

 
Žiaľ, nemám čas na pokračovanie preto len jednu vetu: 

 

V druhom projekte sa využívajú dve triedy 

 

„Zobraz_a“    objekt s názvom  ZOBRAZ   

„PrimUart“  objekt s názvom P  

 

A funguje to. 

 

Triedu „Zobraz_a“ rozšírime o ďalšiu metódu „DSP()“, ktorá slúži na obsluhu 7-

segmentového displeja. Metóda DSP je verejná s argumentom uint8_t, ktorý predstavuje 

zobrazený znak. 

 

Okrem tejto verejnej metódy vytvoríme privátnu metódu „zobr( uint8_t)“, ktorá sa stará 

o sériový prenos znaku do posuvného registra  U3 (HC595). Zapojenie zobrazovacej jednotky 

je uvedené na obr.4.9. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozšírme projekt IoT2 o obsluhu tlačidla USR. Obsluha tlačidla veľmi jednoduchá. 

Program bude  v slučke čakať na jeho stlačenie. V praktických aplikáciách je zrejmé, že tento 

prístup bude len málo použiteľný. Preto aby sme nemuseli neustále testovať stav tlačidla 

obyčajne: 

- využijeme prerušovací systém,  

- prípadne operačný systém, ktorý umožňuje prepínanie medzi úlohami. Úloha „test tlačidla“ 

sa vykonáva programovými prostriedkami, periodicky, napr. každých 10 - 50 ms. Časový 

interval je potrebné zvoliť tak, aby sme určite „odchytili“ aj to najkratšie stlačenie. 

 V našom prípade sme zvolili ten najjednoduchší spôsob – čakanie na stlačenie tlačidla. 

Je zrejmé, že teraz čas-výkon procesora je plne venovaný testovaniu tlačidla. Čo sa dá robiť, 

je to daň za jednoduchosť riešenia. 

 

  

 Na obr.4.9 je uvedené zapojenie tlačidla USR. Pretože tlačidlo USR nie je hardvérovo 

ošetrené proti kmitaniu pri zmene svojho stavu (On/off) generuje viacero impulzov, ktoré 

môžu spôsobiť nesprávnu interpretáciu stavu tlačidla. Je preto potrebné programovo 

zabezpečiť ošetrenie tlačidla. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr.4.9 Zapojenie tlačidla USR, vpravo je uvedený  priebeh napätia na vývode TL 

 

Postup rozšírenia je jednoduchý. Do projektu IoT2 doplníme ďalšiu triedu s názvom 

„Tlacidlo“  Vytvoria sa nové súbory s názvom Tlacidlo.h a Tlacidlo.cpp. Do hlavičkového 

súboru doplníme deklarácie. Do zdrojového súboru definície. V main( ) deklarujeme objekt 

a môžeme používať verejné metódy (zatiaľ len jednu Test_TL() ).    

 

 

Metóda „Test_TL“ triedy Tlacidlo: 

 

 bool Tlacidlo::Test_TL(void){ 
 while((PIND & (1<<TL))!=0){}; //stoji tu pokial TL=1 
 _delay_ms(10);     // preco? 
 while((PIND & (1<<TL))==0){}; // caka na pustenie tlacidla
   
 return true;    // ak TL = 0  . . . stlacne 
/**************** toto je dalsia moznost********************* 

if((PIND & (1<<TL))==0)return true;  // stlacene 
 else return false;  */ 
};  

 

Samozrejmé, že môžete vytvoriť mnoho ďalších riešení, ktoré budú spoľahlivo testovať stav 

tlačidla.  

 



 

 

 

 

 

 

5.3 Tretí projekt – IoT3 

 
Tu by konečne bolo vhodné dať na poriadok terminológiu používanú v Atmel Studiu. 

Pri pohľade na „Solution explorer“ je vidieť, že najvyššie v hierarchii stojí „Solution“ 

„riešenie“, toto riešenie môže obsahovať viacero projektov. Takže namiesto „Tretí projekt“ by 

bolo vhodnejšie písať  „Tretie riešenie“.  

 Tretie riešenie má dva projekty: 

 Projekt IoT3, ktorý predstavuje rozšírenie triedy Zobraz o verejnú metódu DSP(), 

ktorá umožňuje využiť 7-segmentový displej.  Toto si nevšímajte, pretože so toto rozšírenie 

bol nútený vykonať už pri teste tlačidla USR v projekte IoT2. 

  

 

Projekt IoT3print, ktorý využíva triedu PrimUart. Trieda PrimUart je rozšírená 

o metódy umožňujúce formátovaný výstup cez SW emulovaný sériový výstup. Aby sa 

riešenie príliš nekomplikovalo je možné pri komunikácii pomocou SW UART-u využívať 

pevný formát 8-bit, bez parity, jeden stop bit a pevnú modulačnú rýchlosť 19200 Bd. 

Ďalší popis bude pokračovať neskôr. 

        

 

Ospravedlňujem sa za zverejnenie polotovaru, ale čas je neúprosný  a sľuby sa majú 

plniť. Len čo to bude aktuálne, zverejním ďalšiu doplnenú verziu.  

 

 

Juraj MIČEK  

 

 

  


