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Ukládání dat 

EEPROM 

Elektronicky přepisovatelná trvalá paměť dat. 

Data zůstanou uložena i po vypnutí napájení. 

Data lze použít při dalším zapnutí mikropočítače 

RAM 

Paměť pro dočasné ukládání dat, která 

mikropočítač vyprodukuje při běhu programu. 

Tato data jsou po vypnutí napájení mikropočítače 

navždy ztracena. 



RAM – dočasná paměť 

RAM je vhodná k ukládání průběžných 

výsledků výpočtů, údajů z čidel aj. 

Je rozdělena na registry o nejmenším obsahu 

jeden byte = osm bitů.  

Názvy registrů jsou b0 až b27, kterým říkáme 

proměnné (variables). 

Již jsme je používali. Speciálními příkazy lze 

počet proměnných zvýšit jejich uložením a 

registry b0 až b27 použít pro další proměnné.  



RAM – dočasná paměť 

Složením dvou proměnných typu byte 

získáme proměnnou typu word.  

b0 může obsahovat číslo 0 až 255 

w0 může obsahovat číslo 0 až 65535  

Použitím w0 vyloučíme použití b0 až b1. 



RAM – dočasná paměť 

Základní matematické operace +,-, x, / 

Jsou prováděny v pořadí zápisu: 

5 + 3 x 2 = 16 proti obvyklému 11 

      Nelze použít desetinná čísla: 

      místo   w7 = 0,5*b1 + b2 

      napíšeme  w7 = b1*5/10  + b2 

V jednoduché aritmetice nelze počítat se záporným 

číslem a je nutno respektovat maximální obsah typu 

proměnné v RAM -  byte, word (255 nebo 65535). 



                          Mikropočítač PICAXE 20M2  

  Proměnné byte: b0 až b27                  Proměnné word: w0 až w13 

Využití RAM pro další proměnné 



Organizace RAM 

 

 

 

 

28 proměnných s rozsahem 0 až 255 nebo 14 proměnných s rozsahem 

0  až 65535  je pro řadu programů málo, proto je možnost jejich 

zvětšení pomocí  dočasného uložení do volné části RAM.  

PICAXE20M2 ................RAM  s kapacitou 512  bajtů 

0, 1, 2 ........................27 základní proměnné b0, b1, b2....................b27 

Zbytek RAM ...................28, 29..............512 bajt 

Adresy volných míst RAM:   28 až 512. 

Využití RAM pro další proměnné 

b0 ....... b27  28 ............................. 512  
Proměnné  

(pracovní registry) 

Volné registry RAM 

(adresy 28 až 512) 



Proměnné, dočasně nepotřebné, uložíme 

příkazem  

poke adresa, data  

Proces využití volné RAM 

při návratu k jejich využití je opět obnovíme 

příkazem  

peek adresa, data 

Příkaz poke lze opakovat až do úplného využití 512 

osmibitových registrů RAM 



poke 80,b1 ; vlož proměnnou b1 

   ; do registru na adrese 80  

Nové příkazy poke, peek 

peek 80,b1 ; dej obsah registru 80 

   ; do proměnné b1 

poke 80, b1, b2, word w5, w6, w7 

peek 80, b1, b2, word w5, w6, w7 

Klíčové slovo word označuje, že následují 

dvoubajtová data.  



Zobrazení obsahu RAM při simulaci programu 



Příklad zápis/čtení RAM 

rampokus: 

  b0=111 

  w2=222 

ramsemtam: 

  poke 30,b0,word w2 

    b0=0 

    w2=0 

    wait 1 

    peek 30,b0,word w2 

  goto ramsemtam 

Funkce programu 

1) Zápis čísel do b0, w2 

2) Uložení do RAM 

3) Nulování b0, w2 

4) Čtení z RAM 

5) Opakování cyklu 

Program upravte pro adresu RAM 65, proměnné b0 až 

b4, w3 až w5 s nenulovým obsahem.  

Odlaďte v editoru a předveďte. 



Dosud procvičené příkazy (I) 
start:   ;návěstí (název části programu) 
dirsb=%11111110  ;aktivace portů B.7 až B.1 jako výstupních 
pinsb=%01111110  ;nastav výstupy portu b 
for b6 = 1 to 5  ;začátek cyklu 
next b6   ;konec cyklu podle proměnné b6 
goto start   ;skok 
high B.4   ;výstup do 1 
if pinB.0 = 1 then suma ;podmíněný skok 
pause 1000  ;pauza v ms 
poke 80,b1  ; vlož proměnnou b1 do registru na adrese 80 
peek 80,b1  ; dej obsah registru 80 do proměnné b1 
readadc B.2, b8  ;AD převod z pinu b.2 ulož do proměnné b8 
readadc10 B.2,w8  ;AD desetibitový převod 
low B.4   ;výstup do 0 
toggle c.7   ;přepni stav výstupu 
select case b1  ;Výběr možnosti podle hodnoty registru b1, 
case  < 77   ;Když je b1 menší 77, splní se následující příkazy  
Endselect   ;konec sekvence select case 
  

(Revolution Education Ltd.) 



Dosud procvičené příkazy (II) 
servo  B.4,75  ;nastavení portu pro servomotor 
servopos  B.4,75  ;natočení serva 
Symbol K1=234  ;konstanta (nezabírá místo proměnné) 
Symbol napeti=w12 ;symbolický název proměnné w12 

(Revolution Education Ltd.) 
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