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Polovodič 

je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách a dá 

se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit. Změna vnějších podmínek znamená dodání 

některého z druhů energie – nejčastěji tepelné, elektrické nebo světelné, změnu vnitřních 

podmínek představuje příměs jiného prvku v polovodiči. Mezi polovodiče patří prvky 

křemík, germanium, selen a další. 

Tranzistor 

je polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN. Je základem všech dnešních 

integrovaných obvodů, jako např. procesorů, pamětí atd. 

Základní vlastností tranzistoru je schopnost zesilovat – malé změny napětí nebo proudu na 

vstupu mohou vyvolat velké změny napětí nebo proudu na výstupu. Dále se také využívá 

jako spínací člen (může být tedy vodivý nebo nevodivý). 

Paměťový logický člen 

Je schopen zaznamenat 1 bit (binary digit = dvojkové číslo, tedy 0 nebo 1) 

Logický obvod (také číslicový či digitální obvod) 

je elektronický obvod, který pracuje s diskrétními signály (to znamená nespojitými nebo 

také číslicovými, digitálními). Je tvořen tzv. logickými členy (nazývanými též hradla), které 

se skládají z tranzistorů a dalších součástek (R, C, D). 

Z logických obvodů se dále skládají číslicové systémy.  

Logické obvody se dělí na kombinační logické obvody a sekvenční logické obvody. 

Kombinační logický obvod 

je logický obvod, jehož výstupní proměnné (signály) závisí pouze na logických hodnotách 

vstupních proměnných. Výstupy tedy nejsou závislé na vnitřním stavu obvodu. 

Příkladem jsou tzv. logická hradla: logický součin, součet, atd.  

Kombinační obvod nemá žádnou paměť, ve které by si mohl zapamatovat svůj 

předchozí stav. 

Chování kombinačních obvodů se dá popsat pravdivostní tabulkou nebo funkcí v Booleově 

algebře. 

Sekvenční logický obvod 

je logický obvod, jehož výstupní proměnné (signály) závisí jednak na vstupních 

proměnných a také na jejich předchozím stavu, případně i na vnitřním stavu obvodu. 

Jediné kombinaci vstupu může tedy odpovídat více různých hodnot výstupů. Sekvenční 

obvod má paměť pro všechny nebo jen pro několik vstupních a výstupních hodnot. 

Logické obvody dále dělíme na:  

• Asynchronní obvody  

• Synchronní obvody  
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Asynchronní obvody  

V těchto obvodech dochází ke změně výstupních signálů okamžitě po změně stavů 

vstupních signálů.   

Synchronní obvody  

Výstupní signály nemění svůj stav ihned po změně vstupů, ale až po změně taktovacího 

signálu (clock). Obvod mění své hodnoty jen v definovaných okamžicích, daných 

hodinovým signálem, např. při jeho náběžné hraně. 

Funkční blok 

Kombinace logických členů 

Mikroprocesor  

Je programovatelný sekvenční automat vyrobený technologií velké integrace. Zpravidla je 

konstruován jako jeden integrovaný obvod (monolitický mikroprocesor).  

Je určitá forma centrální jednotky mikropočítače, generuje všechny řídící signály pro 

činnost a spolupráci všech funkčních bloků. V závislosti na programu řídí výměnu dat 

s ostatními funkčními bloky a provádí instrukce programu.  

Skládá se z  

 CPU - centrální procesorová jednotka 

 ALU - aritmeticko-logická jednotka  

 CU - řídící jednotka  

 a z různých dalších pracovních jednotek.  

První mikroprocesor byl vyroben firmou Intel v roce 1971 – 4 bitový I 4004. 

Mikroprocesor nemůže samostatně pracovat! 

Mikropočítač 

 vznikne z mikroprocesoru přidáním dalších obvodů. Tyto obvody jsou obvykle dodávány 

jedním výrobcem jako mikropočítačový systém (MCS). Jsou to hlavně paměti (memory), 

vstupně-výstupní obvody (I/O), generátory hodinových impulzů, řadiče přerušení (interupt), 

časovače (timer) atd.  

Mikropočítač představuje minimální konfiguraci, která je schopná samostatně pracovat! 

Monolitický mikropočítač = jednočipový mikropočítač 

je mikropočítač v jednom integrovaném obvodu. Většinou k němu stačí připojit krystalový 

rezonátor, napájení, vstupní a výstupní zařízení a samozřejmě vložit program, podle něhož 

bude pracovat. Jednočipovým mikropočítačům se také říká mikrořadiče (MCU - 

microcontroller unit). 

První jednočipový mikropočítač byl Intel I 8048 – 8 bitový. 
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Podpůrné obvody 

Řídí komunikaci mikroprocesoru s periferními jednotkami a okolním prostředím a slouží 

také jako řadiče sběrnic, dekodéry, registry, obvody přerušení, časovače atd. 

Adresa 

určuje místo, odkud se mají získat, resp. kam se mají uložit příslušné informace. Nejčastěji 

jde o určité místo v paměti. Každé paměťové místo má svou adresu - celé nezáporné číslo.  

Ale i vstupní a výstupní zařízení mají své adresy. 

Instrukce 

Práce počítače je řízena programem, který je tvořen instrukcemi. Instrukce je příkaz k 

provedení jedné základní operace. Instrukce tedy určuje, co se má s určitými daty provést. 

Instrukci vyhodnocuje řadič a řídí podle ní činnost všech částí počítače.  

Instrukce je tvořena několika částmi: 

- operační znak - je první částí, kterou má každá instrukce - určuje, co se má provést 

- adresní část - určuje s čím se to má provést. Adresních částí může být 0,1,2 nebo 3 

Operační kód 

přiřazení určit. operačních znaků určitým operacím. (Např. MOV pro přesun dat). Operační 

kód také určuje celkový souhrn všech instrukcí, které v počítači můžeme používat (často jej 

také označujeme názvem instrukční sada). 

U mikroprocesorů se dnes používají dvě koncepce: 

- CISC (Complete Instruktion Set Computer) - co nejúplnější instrukční sada 

- RISC (Reduced Instruktion Set Computer) – redukovaná instrukční sada 

Algoritmus 

postup řešení úlohy. Podle algoritmu se instrukce řadí a tvoří posloupnost jednoduchých 

operací. Počítač je pak provádí podle tohoto sestaveného pořadí. 

Program 

posloupnost instrukcí, tj.čísel v určité číselné soustavě. Jde-li o binární tvar instrukcí, 

hovoříme o programu ve strojovém kódu. Programování ve strojovém kódu je však 

zdlouhavé a únavné. Obvykle programujeme v některém programovacím jazyce a vlastní 

převod do strojového kódu už převede rychle a bezchybně počítač sám. 

Počáteční adresa 

před spuštěním programu je nutné předat počítači počáteční adresu, tj.adresu první 

instrukce programu. 

Data 

informace (číselné nebo alfanumerické), které jsou zpracovávány v ALU 
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Byte - (slabika) 

skupina 8 bitů s příslušnými váhami, které jsou určeny pozicí bitu ve slabice. Nejnižší váhu 

má bit úplně vpravo - b0 váha 1 = 20 , dále doleva se váhy zvětšují (2, 4, 8, 16, 32, 64, 

128), až nejvýznamnější bit úplně vlevo - b7 má váhu 128 = 27 

Operační paměť 

zařízení, schopné uchovávat informace v binární soustavě. Operační paměť je rozdělena 

na paměťová místa (buňky). Každé má svou adresu a je možné do něj uložit 1B (slabiku). 

Vstupní a výstupní obvody - spojují počítač s periferními zařízeními. Tato zařízení jsou buď 

vstupní nebo výstupní, některá mohou být současně vstupní i výstupní (vnější magnetické 

paměti). 

Registry 

každý mikroprocesor pracuje s daty a programovými instrukcemi uloženými v operační 

paměti - tedy mimo mikroprocesor. Momentálně zpracovávaná data i instrukce si musí 

ukládat do svých vnitřních pamětí - registrů. 

Mikroprocesor disponuje určitým počtem registrů, jejichž velikost, počet a přesné použití se 

u jednotlivých typů liší. 

Sběrnice 

soustava vodičů se stejnou nebo podobnou funkcí, jimiž se přenáší data, adresy nebo řídící 

signály mezi komponentami počítače.  

Po sběrnicích se informace přenáší paralelně.  

Vnější sběrnice propojuje mikroprocesor s ostatními částmi počítače,  

vnitřní sběrnice slouží k propojení registrů uvnitř mikroprocesoru. 

Sběrnice 

S operační pamětí a dalšími obvody je mikroprocesor spojen prostřednictvím vodičů. U 

mikropočítačů se používá tří různých skupin vodičů, nazýváme je sběrnice - BUS.  

Každá z nich má jinou funkci.  

Typy vnějších sběrnic:  

a) datová (Data Bus) - přenos dat - obousměrná 

b) adresová (Adress Bus) - přenos adres - jednosměrná 

c) řídicí (Control Bus) - přenos řídících signálů 

Pomocí adresy na adresní sběrnici si mikroprocesor vyžádá určitou paměťovou buňku. 

Dále pomocí řídící sběrnice určí, zda půjde o zápis či čtení informace a po datové sběrnici 

se data do buňky uloží, resp. z buňky přečtou.  
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Šířka adresové sběrnice (počet bitů) udává, jakou velikost paměti může procesor 

obsluhovat. Čím je tato sběrnice širší, tím více adresních kombinací může být a 

mikroprocesor je tak schopen obhospodařovat větší paměť.  

Obecně: sběrnice o n vodičích - 2n kombinací. Datová sběrnice přenáší data mezi 

mikroprocesorem a okolím. Čím je tato sběrnice širší, tím více dat se současně přenese a 

je vyšší rychlost přenosu. 

sběrnice 8 bitů = 28 = 256 adres (0 až 255) 

sběrnice 16 bitů = 216 = 65 536 adres (0 až 65 535) 

 

Velikost adresovatelné paměti: 

– velikost paměti, kterou je procesor schopen adresovat (používat)  

– je dána šířkou adresové sběrnice a způsobem vytváření fyzické adresy 

– např.: 1 MB - 64 GB 

Šířka slova: 

– maximální počet bitů, které je možné zpracovat během jediné operace (např.: 8, 16, 

32, 64 bitů) 

– určuje největší číslo, které procesor může zpracovat v rámci jedné operace 

– větší čísla musí být rozdělena na menší a zpracována po částech 

Šířka přenosu dat: 

– maximální počet bitů, které je možné během jediné operace přenést z (do) čipu 

procesoru 

– je určena šířkou datové sběrnice procesoru 

– nezávisí na šířce slova 

– např.: 8, 16, 32, 64 bitů 
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