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Učebnica Mikrokontroléry s jadrom ARM7 
–  architektúra, programovanie a aplikácie sa ve-
nuje opisu 32-bitového mikrokontroléra a vývoju 
jednoduchých aplikácií. Voľba typu mikrokontro-
léra vychádza zo skutočnosti, že uvedená trieda 
mikrokontrolérov je dnes mimoriadne rozšírená 
a stáva sa nepísaným priemyselným štandar-
dom. Ďalším motívom tejto voľby je dostupnosť 
obvodu a jeho nízka cena. Množina uvádzaných 
aplikačných príkladov je zvolená tak, aby tvori-

la východisko vývoja vlastných, zložitejších aplikácií. Predkladaná 
učebnica je určená najmä poslucháčom bakalárskeho štúdia v štu-
dijnom programe počítačové inžinierstvo, ale aj všetkým čitateľom, 
ktorí sa chcú dotknúť zaujímavého sveta zabudovaných systémov 
realizovaných na báze mikrokontrolérov.

Kniha je rozdelená do piatich základných častí. V prvej časti 
 učebnice sú uvedené základné informácie o zabudovaných sys-
témoch, súčasnom stave v produkcii mikroelektronických prvkov 
so zameraním na jednu triedu programovateľných obvodov – mik-
rokontrolérov. V závere prvej časti je všeobecný opis a perspektívy 
32-bitových mikrokontrolérov s jadrom ARM. Druhá časť sa venuje 
opisu obvodového riešenia a základným technickým parametrom 
populárnych mikrokontrolérov AT91S7SAM od spoločnosti ATMEL. 
V tretej časti je opísaná architektúra mikrokontroléra. Sú v nej tiež 
uvedené základné vlastnosti a obvodové riešenie jednotlivých pod-
systémov obvodu a opis vlastností integrovaných periférií a používa-
teľského rozhrania. V kapitole štyri sú uvedené základné možnosti 
efektívneho vývoja a ladenia aplikačného programového vybavenia 
mikrokontroléra s ohľadom na dostupnosť vývojových prostriedkov. 
Posledná, piata časť učebnice je venovaná jednoduchým apliká-
ciám, ktoré môžu slúžiť ako demonštračné príklady a návod na 
efektívne využitie opisovaného obvodu. Výber aplikačných príkladov 
bol robený tak, aby poukázal na širokú množinu rôznych aplikácií 
obvodu a aby súčasne podnietil čitateľov k vývoju vlastných neštan-
dardných aplikácií.

Súčasťou knihy je CD nosič, ktorý obsahuje zdrojové kódy uvá-
dzaných príkladov, inštalačné súbory a ich opis a všetku potrebnú 
dokumentáciu.
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Dnes, v dobe informačných a komunikačných 
technológií, v dobe založenej na získavaní, 
 prenose a spracovaní informácií sa viac ako 
 kedykoľvek v minulosti stretávame s nepriaz-
nivými a obmedzujúcimi dôsledkami všadeprí-
tomného šumu. Šum znižuje hodnotu informač-
ného toku pri prenose informácií a priepustnosť 
 výpočtových systémov, obmedzuje parametre 
číslicových systémov spracovania signálov, 
degraduje vlastnosti systémov diskretizácie 

spojitých veličín a podobne. Jeho nepriaznivé dôsledky môžeme 
sledovať v celom rade ďalších aplikácií moderných technických 
prostriedkov. Šum sa od vzniku prvých elektronických zariadení 
stal ich neoddeliteľnou súčasťou. Pre jeho degradačné účinky preto 

treba už v priebehu návrhu konkrétneho elektronického systému 
venovať maximálnu pozornosť potlačeniu jeho nežiaducich vplyvov. 
Schopnosť znížiť účinky šumu predpokladá, že máme základné 
znalosti o šume, jeho vlastnostiach, zdrojoch a možnostiach jeho 
potlačenia. Z uvedených dôvodov vznikla táto publikácia, ktorá je 
venovaná vždy a všadeprítomnému šumu.

Prvá časť publikácie rozoberá štatistické vlastnosti šumu a klasifi-
káciu jeho zdrojov na základe mechanizmu jeho vzniku. Druhá časť 
je venovaná interferenčným, externým zdrojom šumu a možnos-
tiam jeho potlačenia. V tretej časti sú opísané zdroje inherentného, 
vnútorného šumu, ich fyzikálna podstata, vlastnosti a kvantifikácia 
vplyvu na výsledný odstup signálu od šumu a možnosti jeho reduk-
cie. Štvrtá časť hovorí o šume, ktorý sa zákonite vyskytuje v pro-
cese diskretizácie spojitých veličín, pri ich číslicovom spracovaní, 
ako aj pri transformácii číslicovej informácie na spojitý ekvivalent. 
V procese diskretizácie v čase, pri vzorkovaní sa zákonite stretneme 
s  fázovým šumom, neistotou vzorkovania, chvením vzorky. V proce-
se diskretizácie v úrovni, pri kvantovaní spojitej veličiny s kvantova-
cím šumom. Oba uvedené zdroje sú dnes výrazným obmedzujúcim 
faktorom systémov číslicového spracovania signálov. Piata časť je 
venovaná redukcii vplyvu šumu a analýze možností jeho potlačenia.
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Aktualizované vydanie s detailným opisom 
najnovších technológií ponúka overené metó-
dy efektívneho vyhodnotenia, výberu a imple-
mentácie snímačov a riadiacich systémov na 
 zabezpečenie bezchybného výrobného pros-
tredia. Druhé revidované vydanie prináša krok 
za krokom návod na nasadenie snímačov na 
meranie parametrov výrobkov, riadenie výroby, 

vývoj presných výrobných systémov a generovanie a riadenie pohy-
bu. Súčasťou publikácie sú aj príklady z reálneho prostredia, ktoré 
demonštrujú úspešné priemyselné aplikácie.
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Túto publikáciu napísali odborníci v oblasti 
bezrozptylového infračerveného merania plynov 
(BIMP). Začína sa krátkym prehľadom rôznych 
techník merania plynov a pokračuje základný-
mi aspektmi a najnovším vývojov snímačov 
pre BIMP. Publikácia je vynikajúcim zdrojom 
detailných informácií pre pokročilých odborní-
kov a študentov, ako aj výskumníkov, technikov 
prevádzkových meracích prístrojov, aplikačných 
fyzikov či chemikov.

 

-bc-


