
 
 

 

 یطراح نگزیآرم هولد یسيشرکت انگل
 .حمل کاربرد دارد قابل

تا به امروز در حال توسعه و  یالديم ١٩٨٠

آرم را به  یاز معمار یريکارگ به نامهٔ 
 ديآرم تول یارخود را براساس معم یها

به اپل در  توان یم کنند یم یآرم طراح
تگراو  یدر پردازشگرها ایدیو ان نوس،یاگز
 یهسته اصل یکه برا شده یطراح ی

مصرف شود،  کم اريکه پردازنده بس شود
 یها کار رفته در پردازنده به x86 یفن نداشته باشد بر خالف معمار

 یتوان مصرف شیمسئله باعث افزا نيهستند و هم

 یتيب ۶۴ یها از دستورالعمل یبانيپشت 
 .شود یخواهد شد، عرضه م ديشرکت تول

 ییايتانیبر یو توسط کمپان RISC CPU ی
 ١٩٨٠از دهه  کند یرا پردازش م یتيب ٣٢

بنا شده،  RISC یبراساس طراح یمعمار
که  x86 جیرا یمعمول یها است که پردازنده

 نیيپا اريمصرف بس ليدل نیترمهم. دارند
 ایپرتابل مانند تلفن هوشمند  یکه باعث استفاده گسترده آنها در ابزارها

  

 

ARM architecture ( 

شرکت انگل لهٔ يوس است که به یا انهیرا یها و ساختار پردازنده
قابل یها ها و دستگاه هوشمند، تبلت یها تلفن یبرا

١٩٨٠و از دهٔه  کند یرا پردازش م یتيب ٣٢ یها آرم دستورالعمل

نامهٔ  یو گواه ستيها ن پردازنده دکنندهيخود تول نگز
ها تراشه یبه راحت زين ها یکمپان. فروشد یم یهاد

آرم طراح یخود را براساس معمار یها که پردازنده یی
اگز یها در پردازنده کسيخود، سامسونگ الکترون ی
یا گونه آرم به یمعمار. رددراگون اشاره ک اسنپ یها

شود یباعث م نیاست و ا ازين ستوریهزار ترانز ٣۵پردازشگر تنها به حدود 
فن نداشته باشد بر خالف معمار ایکننده  به خنک ی
هستند و هم ستوریترانز ها ونيليم ازمندين که ید ام ی

 .شود

 تيآرم با قابل یمعمار ٢٠١۴اعالم کرده که در سال  
شرکت تول نیکه توسط ا ۵٧یا-و کورتکس ۵٣یا- کورتکس

یاست که بر طبق طراح یوتريکامپ یها پردازنده ی
٣٢ یها که دستورالعمل ARM یمعمار. شده است ی

 .مروز در حال توسعه است

Advanced RISC Machine معمار نیکه ا ییاست و از آنجا
است که پردازنده یدر حال نیدارد ا ستوریهزار ترانز ٣۵به  ازين
دارند ستوریترانز اه ونيليبه م ازياند حداقل ن شده یطراح
که باعث استفاده گسترده آنها در ابزارها ARMبر  یمبتن ی
 .موضوع است 
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 معماری آرم

ARM architecture: (انگليسی به

و ساختار پردازنده یاز معمار ینوع
برا تر شياست و ب شده

آرم دستورالعمل یمعمار
 .گسترش است

نگزیآرم هولد شرکت
هاد مهين دکنندگانيتول
 .کنند یم

ییها یجمله کمپان از
یاختصاص یها تراشه

ها کوالکام در پردازنده
پردازشگر تنها به حدود 

یازيتر داغ کند و ن کم
یو ا نتلیا یها تشرک

شود یو داغ شدن آنان م

 نگزیآرم هولد شرکت
کورتکس یها در پردازنده

 تاریخچه

ARM یاز معمار ینوع
ARM Holding یطراح

مروز در حال توسعه استتا به ا

ARM  مخففAdvanced RISC Machine
ن CPU یهسته اصل
طراح CISCبراساس 

یها در پردازنده یانرژ
 نيهم زيتبلت شده ن



 
 

 

استفاده از  یگواهو در عوض  ستيپردازنده ن
خود را  یها تراشه یبه راحت زين ها ی

 یطراح ARM یبراساس معمار اکه پردازنده خود ر
در تگرا و کوالکام در  ایدی، انوExynos ی

تصور  دیشا. را وارد بازار کنند یمعمار ن
اما جالب است  شوند، یبکار گرفته مهوشمند 

، حدود )HDD(سخت  یها سکیدرصد د
 لیموبا یوترهايدرصد کامپ ٢٠و  کروکنترلرها

العاده چشم  رشد فوق ٢٠١٢آمار در سال 
 یا قابل مالحظه شرفتيپ یدر سال جار

 ARMv8 یا با معرفام. کرد یکار م تیبا 
بکار  ها پيچ- کی- یرو-ستميآغاز کرد که البته هنوز در س

را به همراه تبلت  ARM یبا معمار زگار
 ۶۴ یبر معمار یمبتن یسرورها ٢٠١۴

 یکه در حال حاضر گواه ییها یکمپان 
AppliedMicro, Atmel, Broadcom, Cirrus

plc, Digital Equipment Corporation, Ember, Energy Micro, Freescale ,تسو،يفوج Fuzhou Rockchip ,
Marvell Technology Group, Microsemi ,کروسافت،یما 

NXP (formerly Philips Semiconductor), Oki, ON Semiconductor ,
 کسون،یار ،یسون, Silicon Labsسامسونگ، شارپ، 

  .ZiiLABSو  اماها

از  یمجموعه دستورها ساده شده است در واقع نوع
به  دنيدستورها است که منجر به بازده باال و سرعت بخش

) سکیر ديبخوان( RISC ار شود یساخته م
درست نقطه مقابل . است ARMشده، 

Complex Instruction Set Computing مجموعه  ای
و  یزيروم یوترهايه کامپشده و پردازند

موضوع اشاره  نیاو به ا هیشکل گرفت، نظر
. هستند یرضروريورها غدست گر،یدرصد د

 ستوریبه ترانز بيترت نیبه ا کنند یم یبان
دستورها کمتر،  یو اجرا ستورهایبا کاهش تعداد ترانز
استاد دانشگاه  کیتوسط  RISCبعد اصطالح 

در  RISC یاما مفهوم کل شوند، یبه مراتب در انواع و اقسام ابزارها بکار گرفته م
درست  شود، یشده پرداخته م نهياست که در آن به پردازش دستورها کوچک و به شدت به
در  زين CISCو  RISC نيب عمده یها از تفاوت

به حافظه تنها از  یدسترس سکیدر ر. 

  

پردازنده ن دکنندهيخود تول ARM Holdingکه شرکت 
یکمپان. فروشد یم یهاد مهين دکنندگانيتول گریرا به د
ARM که پردازنده خود ر ییها یاز جمله کمپان. کنند یم ديتول

یها در پردازنده، سامسونگ Ax یها به اپل در تراشه
Snpdragon اشاره کرد. 

نیبر ا یابزار مبتن ارديليم ٧٫٩توانستند  ARM انیمشتر
هوشمند  یها تنها در تبلت و تلفن ARMبر  یمبتن یها

درصد د ٩٠ ا،ينهوشمند د یها درصد تلفن ٩۵از  شيسال ب
کروکنترلرهايدرصد م ١۵ها،  باکس تاپ و ست تاليجید یها
آمار در سال  نیبدون شک ا. اند بوده ARM یاربر معم یمبتن ی

در سال جار یها هوشمند و تبلت یها چون بازار تلفن ت،را تجربه کرده اس

ARM ١با عرض حافظه  یتيب ٣٢پلتفرم  یتنها بررو 
آغاز کرد که البته هنوز در س زيرا ن یتيب ۶۴ یاز دستورها ی

زگارسا ندوزینسخه و زين کروسافتیما ٢٠١٢در سال . 
٢٠١۴ارد در سال اعالم نموده که قصد د زين AMD. کرد 

 .را روانه بازار کند

 دهد، یم گرید یها خود را به شرکت یاستفاده از معمار
 AppliedMicro, Atmel, Broadcom, Cirrus Logic, CSRآلکاتل، اپل، , AMD: را دارند عبارتند از

plc, Digital Equipment Corporation, Ember, Energy Micro, Freescale
Marvell Technology Group, Microsemi ،یشاخه، ال ج ریز یها توسط شرکت

Nuvoton ,ا،یدیانو iconductor), Oki, ON Semiconductor
سامسونگ، شارپ، , Renesas, Research In Motionکوالکام، 

STMicroelectronics, Symbios Logic, Texas Instruments ,اماهای با،يتوش

ARM مقابل در x86 

Reduced instruction Set Computing مجموعه دستورها ساده شده است در واقع نوع ای
دستورها است که منجر به بازده باال و سرعت بخش یساز و اساس آن، ساده هیاست که پا

ساخته م یطراح نیکه براساس ا یا پردازنده. شود ی
شده،  یطراح RISCکه براساس  یمعمار نیو معروفتر

Complex Instruction Set Computingوجود دارد که مخفف  CISCبا نام  یگر
شده و پردازند یبراساس آن طراح نتلیا x86 یاست که معمار

 ]١.[برند یاز آن بهره م گرید یاز ابزارها

شکل گرفت، نظر ١٩٧۴و در سال  IBMاز  یبار توسط جان کوک ن
درصد د ٨٠دارد و  ازيدرصد از دستورها ن ٢٠تنها از  وتر

بانيپشت یاز دستورها کم یطراح نیساخته شده براساس ا
با کاهش تعداد ترانز. است نهیکم هز زيدارند و ساخت آنها ن

بعد اصطالح  یکم. کند یدازش مدستورها را پر یپردازنده در زمان کمتر
 .شد جادیا سونپتر د

به مراتب در انواع و اقسام ابزارها بکار گرفته م CISCو  
است که در آن به پردازش دستورها کوچک و به شدت به

از تفاوت یکی. شوند یارسال م دهيچيکه در آن دستورها پ
. آن است یاطالعات بررو یو اجرا رهيبه حافظه و ذخ
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که شرکت  دياست بدان جالب
را به د ARM یمعمار

ARM یبراساس معمار
به اپل در تراشه توان یم کنند یم

Snpdragon یها پردازنده

مشتر ٢٠١١سال  در
ها که پردازنده ديکن یم

سال ب نيکه در هم ديبدان
ها ونیزیدرصد تلو ۴٠

یها مجهز به پردازنده
را تجربه کرده اس یريگ

 .اند داشته

ARM یکار معمار نجایا تا
یبانيپشت یمعمار نیا

. گرفته نشده است
 یمعرف RT سيسرف

را روانه بازار کند ARM یتيب

ARM استفاده از معمار یگواه
را دارند عبارتند از ARMاستفاده از 

plc, Digital Equipment Corporation, Ember, Energy Micro, Freescale
توسط شرکت نتلیا ،یهواو
NEC ,نتندو،ين Nuvoton

کوالکام،  ک،يپاناسون
STMicroelectronics, Symbios Logic, Texas Instruments

 

RISC و CISC یا ARM

RISC  که مخففeduced instruction Set Computing
است که پا CPU یطراح
یدستورها م یاجرا

و معروفتر نیمهمتر. نامند یم
گرید یطراح سک،یر

است که معمار دهيچيدستورها پ
از ابزارها یاريها و بس تاپ لپ

نياول RISC یاصل دهیا
وتريکامپ کیداشت که 

ساخته شده براساس ا یها پردازنده
دارند و ساخت آنها ن ازين زين یکمتر

پردازنده در زمان کمتر
دیویبه نام د ايفورنيکال

 RISC یدو طراح هر
است که در آن به پردازش دستورها کوچک و به شدت به یستميواقع س

که در آن دستورها پ CISCبرخالف 
به حافظه و ذخ ینحوه دسترس



 
 

 

به حافظه  addاز دستور  یاز بخش توان

Intel i860, AMD 29k, ARC یاز طراح رهيو غ RISC یبرا 
 نیتر به عنوان برجسته ARM یها، معمار

 ARM V2 ،ARMv3به  توان یوجود دارد که از آن جمله م
به آن را از مربوط  یگواه دیبا ها یطراح

 تیمورد نظر خود بهره برده و در نها یها
 یها در تلفن( ییوی، حافظه رم و قسمت کنترلر باند راد

تراشه است که در  کیدر واقع  نامند یم
و بعضاً کنترلر باند  یو خروج یورود ی، حافظه رم، کنترلرها
 ARM و تنها بخش  شود ینم ديتولCPU 

ساخته  ARM یبراساس معمار SoCباور که فالن 
ساخته  ARM یمعمار یها از طراح ی

به  توان یاند م شده یطراح ARM یها براساس معمار
OMAP  ،شرکت تکزاسExynos  شرکت

 یها از هسته یکی یمعمار نيو همچن 

 یکرده و سپس بر اساس آن هسته سفارش
 گرید ای Cortex-A15 ای Cortex-A9را براساس 

 یخاص خود را طراح ه، هستARM یها
 DEC ،XScaleشرکت  StrongARMکوالکام، 

- یرو- ستمياز س CPUهستند و اگر چه بخش 
کرده متفاوت  شنهاديپ ARMها با آنچه  هسته

 یعامل ستميبود که از س Acorn یشخص
و  Acornو  کرد یم یبانيپشت ARM یکه از معمار

 ,Windows CEتوکار مانند  یها عامل
Windows RT, Symbian, ChibiOS/RT, FreeRTOS, eCos, Integri

RTEMS, CoOS, BRTOS, RTXC Quadros, ThreadX, Unison Operating System, uTasker, VxWorks, MQX  و

از  Solarisو  Inferno, Plan 9, QNX: مانند

و کروم گوگل،  دیبه اندرو توان یاز آن جمله م
WebOS اشاره کرد. 

 .کند یم یبانيپشت ARMاز 

  

توان یو به عنوان مثال نمقابل انجام است  یحاصل یها

Intel i860, AMD 29k, ARCاز جمله  یگرید اريبس یها شرکت
ها، معمار اما به لطف گسترش تلفن و تبلت کنند، یساخت پردازنده استفاده م

RISC شود یشناخته م. 

  ARMمعماری و  چيپ

وجود دارد که از آن جمله م ARM یها پردازنده یبرا ینوع مختلف از معمار
طراح نیاستفاده از هر کدام از ا یبرا ها یکمپان. اشاره کرد

ها پردازندهدر ساخت  یمعمار نیاز ا ها یکمپان. کنند 
، حافظه رم و قسمت کنترلر باند راد)GPU( کيآن با واحد پردازش گراف

 .سازند یخود را م پيچ- کی-یرو- 

م SoCکه آن را به اختصار ) System on a Chip( پي
CPU(کي، پردازنده گراف )GPU(حافظه رم، کنترلرها ،

 یربراساس معما SoCکه کل  ديپس الزم است بدان
 ARM باور که فالن  نیپس ا. گردد یم ديو تول یطراح

یکیها براساس SoCاکثر  یشده، اشتباه است و بخش پردازنده اصل

ها براساس معمار آن یه هسته اصلک ییها پيچ- کی- ی
OMAP کسون،ی، نوا شرکت ارCSRTشرکت  Quatro ا،ید

 ARM یها از معمار شرکت نیا. شرکت اپل اشاره کرد
 .اند شرکت بهره برده نیاشده توسط 

کرده و سپس بر اساس آن هسته سفارش هيرا ته ARM یاستفاده از معمار یگواه توانند
را براساس  CPUهسته  نکهیا یبه جا یعنیکنند  یمورد نظرشان را طراح

ها از خانواده یکی یبسازند، خودشان براساس معمار
کوالکام،  X-Gene ،Kraitاپل،  A6 پيچ-کی- یرو- ستميبه عنوان مثال س
هستند و اگر چه بخش  نگونهیا ایدیشرکت انو Project Denver ای نتل

هسته یاند، اما طراح شده یطراح ARM یآنها براساس معمار

 کنند؟ می پشتيبانی ARM از هایی  

شخص وتري، کامپARM یبر معمار یمبتن وتريکامپ نياول: 
که از معمار RISC OSبر  یمبتن یعامل ستميس. برد ی

 .کردند یاز آن استفاده م دکنندگان

عامل ستمياز س یعيوس فياز ط ARM یمعمار: توکار
Windows RT, Symbian, ChibiOS/RT, FreeRTOS, eCos, Integrity, Nucleus PLUS, MicroC/OS

RTEMS, CoOS, BRTOS, RTXC Quadros, ThreadX, Unison Operating System, uTasker, VxWorks, MQX
 .کند

مانند کسيونیبر  یمبتن یها عامل ستمياز س یو برخ
 .کنند

از آن جمله م کنند یم یبانيپشت ARMاز  نوکسيل یها عیاز توز
WebOSو  Debian ،Fedora،OpenSuse ،Ubuntu، بادا سامسونگ، 

از  زياپل ن OS Xو  iOSو  OpenBSDمانند  BSD یها از مشتق
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ها دستورالعمل قیطر
 .داشت یدسترس

شرکت ARMبر  عالوه
ساخت پردازنده استفاده م

RISCبر  یمبتن یمعمار

چيپ یک روی سيستم

نوع مختلف از معمار نیچند
Arm v7  اشاره کرد... و

ARM Holder افتیدر 
آن با واحد پردازش گراف یساز کپارچهیبا 

-  ستميس) هوشمند

يچ- کی- یرو-ستميس
CPU( یآن پردازنده اصل

پس الزم است بدان. قرار دارند ییویراد
 یمعمار یآن بر مبنا

شده، اشتباه است و بخش پردازنده اصل
 .شوند یم

یرو- ستميجمله س از
دینسل اول تگرا انو ٣

شرکت اپل اشاره کرد Axسامسونگ و 
شده توسط  یطراح

توانند یها م شرکت اما
مورد نظرشان را طراح

بسازند، خودشان براساس معمار ARM یها هسته
به عنوان مثال س. کنند

نتلیا Marvellشرکت 
آنها براساس معمار پيچ-کی

  .هستند

 عامل  سيستم چه

: Acorn یها ستميس
یبهره م Arthurبه نام 

دکنندگانياز تول گرید یبرخ

توکار یها عامل ستميس
ty, Nucleus PLUS, MicroC/OS-II, QNX, 

RTEMS, CoOS, BRTOS, RTXC Quadros, ThreadX, Unison Operating System, uTasker, VxWorks, MQX
OSE کند یم یبانيپشت

و برخ کسيونی: کسيونی
ARM کنند یم یانبيپشت

از توز یاريبس: نوکسيل
Arch Linux ،بادا سامسونگ ،

BSD :از مشتق یبرخ



 
 

 

 یبانيپشت شود، یها استفاده مPDAو  ی
 .کنند

خود، درآمد  یها یو در عوض از راه صدور مجوز استفاده از طراح
مربوط  نهیمختلف هز طیرا دارد و در شرا 

 یارچگکپیدر مورد نحوه  یجامع اطالعات
-ستميدر س یمعمار نیبتوانند از ا یبه راحت

حق اختراع،  ای ازيدالر از بابت حق امت ون
 یدستگاه مبتن ارديليم ٢٫۴۵شرکت در  

 نیدالر درآمد کسب نموده، اما ا ٠٫٠۶٧
 یمیقد یها مثالً هسته. ها متفاوت خواهد بود

دالر  ونيليم ١١٩٫۵به  کیهسته پردازنده، نزد
ساخته شده بودند که به  ARM یها هسته

 نيانگيبصورت م زيعدد ن نیا. است کرده

شرکت در  نیا یبابت استفاده از معمار
بابت هر پردازنده  یگریو د آورد یبدست م

در سال . کند یم افتیدالر در ونيليم ٢
ساس ساخت پردازنده برا یدرصد بابت گواه

آرم  یبه طور کل. باشد یمتفاوت م م،يشاهد هست
 .ی، پردازنده و معمار

 نیدر ا. شده توسط آرم است یطراح
به عنوان مثال . از آن به هر شکل ممکن استفاده کرد

 ۴و  ARM Cortex A7هستٔه  ۴از  ها تراشه
 .استفاده از پردازنده است سنس

پردازنده  یکیزيف یريبه کارگ ميت تیاما در نها
 .رديگ یم م

استفاده از پردازنده  سنسیقدم فراتر از ال
POP به عبارت  ایو  کند یبه آنها کمک م

 ییکارخانٔه خاص، حداقل کارا کیدر  دي

 نهياز آن استفاده کردند که باعث به ی
را دشوار  Cortex A8و کاربرد  یکه طراح
انجام  یبرا یبودجٔه کاف ایو  زمباند ال

  

 ARMv 5, 6  ندوزیاز و ٧و CE یصنعت یکه در ابزارها
کنند یم یبانيپشت ARMv7 یاز معمار زيفون ن ندوزیو و

 ARM معماری از استفاده

و در عوض از راه صدور مجوز استفاده از طراح ستين یاده مهين دکنندهيخود تول
 یخاص و متنوع طیشرا ARM یاستفاده از معمار ی
اطالعاتخود  نامه یبه همراه گواه ARM. کند یتفاوت م 

به راحت دکنندگانيتا تول کند یها را ارائه م مختلف با هسته
 .خود بهره ببرند

ونيليم ١۶۴٫١و در گزارش ساالنه خود اعالم کرد که  
 نیا یاستفاده از معمار یبلغ از بابت فروش گواهم 

٠۶٧ یبابت هر گواه ARM Holding یعنی نیا. بدست آمده است
ها متفاوت خواهد بود مختلف و نوع هسته یها است و براساس نسل

 .تر است گران دی

هسته پردازنده، نزد یاستفاده از طراح یشرکت از بابت گواه ن
هسته یپردازنده براساس معمار ۶۵در آن سال . درآمد بدست آورده است

کردهدالر درآمد کسب  ونيليم ١٫٨۴پردازنده مبلغ  یهبابت هر گوا
 .ها متفاوت خواهد بود و براساس نوع و نسل هسته

ARM Holding یاز معمار ARM  بابت استفاده از معمار یکیدو نوع درآمد دارد
بدست م یمبلغ یگریهر ابزار د ایتبلت  ایلفن مختلف که بابت هر ت

٢حدود  نيرقم نسبتاً سنگ کی زين ARM یها هسته
درصد بابت گواه ۴٠و  ازياز بابت حق امت ARMدرصد درآمد  

 .بوده است

 کند؟ می

شاهد هست یس یپ یايساده است و با آنچه در دن
، پردازنده و معمارPOP: کند یواگذار م انیبه مشتر یاصل

طراح یکيپردازندٔه گراف ای ورکروپراسسیپردازنده اجازٔه استفادٔه ما
از آن به هر شکل ممکن استفاده کرد توان یداد، اما م رييرا تغ یطراح
تراشه نیدر ا د،یريسامسونگ را در نظر بگ یُاکتا 

سنسیال گر انيروش استفاده ب نیا. استفاده شده است

اما در نها کند، یم ییها ییراهنما کونيليها در س در مورد کاربرد طرح
ميمورد نظر تصم یفرکانس در توان مصرف نیبه بهتر دن

قدم فراتر از ال کی Processor Optimization Pack ایپردازنده 
POPپردازنده ماهر نباشد، آرم با فروش  یکیزيدر کاربرد ف
يپس از تولتا  فروشد یم یرا به مشتر نهيپردازندٔه به

 .مشخص شده را دارا باشد

 Cortex A8 یآرم، اپل و سامسونگ به شکل خاص
که طراح یبه موارد یدو کمپان نیا. شد یشدن فرکانس در برابر توان مصرف

باند ال یپهنا دکنندگانيتول گریاز د یاريداشتند؛ اما بس 
 .را نداشتند
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 یها یمعمار: ندوزیو
و و RT ندوزیو. کند یم

استفاده هزینه و گواهی

خود تول ARMشرکت 
یگواه. کند یکسب م

 زيبه استفاده از آن ن
مختلف با هسته یها قسمت

خود بهره ببرند یها پيچ- کی-یرو

ARM  ٢٠٠۶در سال 
 نیدرآمد داشته که ا

بدست آمده است ARMبر 
است و براساس نسل نيانگيرقم م
یجد یتر و معمار ارزان

نیا ٢٠٠۶در سال  اما
درآمد بدست آورده است

بابت هر گوا بيترت نیا
و براساس نوع و نسل هسته باشد یم

ARM Holdingواقع شرکت  در
مختلف که بابت هر ت یابزارها

هسته یبر معمار یمبتن
 ۶٠به  کینزد ٢٠٠۶
بوده است ARM یمعمار

 

می تجارت چطور آرم

ساده است و با آنچه در دن اريروش کار آرم بس
اصل سنسیسه نوع ال

پردازنده اجازٔه استفادٔه ما سنسیال
طراح توان یصورت نم

 نوسیاگز یها تراشه
استفاده شده است Cortex A15هستٔه 

در مورد کاربرد طرح آرم
دنيرس یاست که برا

پردازنده  یساز نهيبه ستهٔ ب
در کاربرد ف یاگر مشتر. است

پردازندٔه به کیطرح  کی گرید
مشخص شده را دارا باشد

 یها مورد هسته در
شدن فرکانس در برابر توان مصرف

 یدسترس کرد، یم
را نداشتند ها یساز نهيبه



 
 

 

 یبه عنوان مثال برا. مختلف آماده شده است
 .مشخص وجود دارد POP کی HPM ی

 ARMv7مثل  ها یاز معمار یکی سنسیروش آرم ال
 .از آن استفاده کند یبه هر شکل دلخواه

استفاده  سنسیال نیاز ا Swift یها هسته
ISA (یها هسته Cortex A15 یسازگار 

طبق دستورالعمل آرم  دیبا یسازگار دیيتأ
 یطراحان در نظر گرفته ول یبرا ییها

 

مورد  ١۵تنها  یکمپان ٣٢٠ نیاز ا. ته است

 یاز آن رو سانینو خواهد شد که برنامه

بر  یمبتن یاستفاده کنند و ابزارها یسال جار
 mbed Device نيهمچن ARM یکمپان. 

 یبرا ازيمورد ن یبود تا گواه واهنددهندگان قادر خ
 .کنند

به انجام  اياش نترنتیا شتريرا در جهت توسعٔه هرچه ب
از  یکیعنوان  به ARM. است یخال یفناور

 جادیرا ا یپلتفرم دیحوزه با نیبهتر در ا

https://fa.wikipedia.org/wiki آرم_معماری/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مختلف آماده شده است یديتول یندهایها و فرآ ها، کارخانه از پردازنده 
Cortex A12  در کارخانٔهTSMC ینانومتر ٢٨ ديتول ندیفرا یط

روش آرم ال نیدر ا. است یمعمار سنسیال سنس،ی
به هر شکل دلخواه تواند یم یو مشتر کند یواگذار م یرا به مشتر

هسته یطراح یو اپل برا Krait یها هسته ديو تول ی
ISA ای( یاستاندارد صنعت یبا معمار ییکروپراسسورها

تأ یبرا. آرم هستند یاستاندارد صنعت یاز معمار ی
ها یبانيآرم پشت. انجام داد یگریپس از د یکیها را 

 .است یها بر عهدٔه مشتر اعتبار طرح یاستفاده و بررس

ته استمختلف فروخ یکمپان ٣٢٠به  سنسیال ١٠٠٠آرم حدود 
  .دارند اريرا در اخت

 

mbed خواهد شد که برنامه یا داده شده افزار چند بخش توسعه نرم نیگزیجا
 .کردند یاستفاده م ARM یبر معمار

سال جار انیتا پا عامل ستميس نیاز ا توانند یم ی
. در بازار مشاهده کرد یالديم ٢٠١۵سال  یاز ابتدا 

دهندگان قادر خ توسعه خواهد داد که براساس آن توسعه
کنند جادیا اياش نترنتیبر ا یمبتن یابزارها یاز سمت سرور را برا

را در جهت توسعٔه هرچه ب ییها تالش یمختلف یها یکمپان 
فناور نیبر ا یمبتن یابزارها یخال یجا نيب نیاند که البته در ا

بهتر در ا تيالفع یبرا لیموبا یها تراشه یطراح نهٔ يدر زم 
 .کند هیرا تغذ mbed یدهندٔه موجود برا توسعه

:منبع  /  
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POPیبيترک یها برا 
Cortex A12پردازندٔه  ديتول

 

یال نیتر و کامل نیآخر
را به مشتر ARMv8 ای

یطراح یبرا کوآلکام
کروپراسسورهایما نيچن. اند کرده

یدارند، اما کاربرد خاص
ها را  عمل کرده و تست

استفاده و بررس ،یینها ميتصم

آرم حدود  ینگاه آمار از
را در اخت یمعمار سنسیال

 

 اشيا اینترنت و آرم

mbed عامل ستميس
بر معمار یمبتن یها تراشه

یافزار سخت یشرکا
mbed توان یم زيرا ن 

Server توسعه خواهد داد که براساس آن توسعه زيرا ن
از سمت سرور را برا یبانيپشت

 م،يکه گفت طور همان
اند که البته در ا رسانده

 ها یکمپان نیتر بزرگ
توسعه ٧٠٬٠٠٠تا  کرد یم



 
 

 

 ها یهاد مهيو ن یکيالکترون زاتيتجه 

در . شود یدر اروپا محسوب م رساناها م
بخش  یآن، در ژنو قرار گرفته است، ول

 ايشعبه آس یستاد مرکز. شرکت، در شهر کاپل، تگزاس قرار دارد
مستقر  ويدر توک ز،يآن ن یشعبه ژاپن و کره جنوب
 .قرار گرفته است

از  یذکر شده است و بعنوان جزئ ورونکست
و  ورکیوياز بازار بورس ن هیدر فهرست ثانو

  

  ) STMicroelectronics: انگليسی به( مایکروالکترونيکس،

 دکنندهيتول یتيو چندمل ییايتالیا- یشرکت فرانسو
 .قرار دارد سيآن در شهر ژنو، سوئ یکه دفتر مرکز

مين یها سازنده تراشه نیدرآمد، بعنوان بزرگتر زانيم
آن، در ژنو قرار گرفته است، ول یتیریو ستاد مد کزيکروالکترونيم یت شرکت اس ی

 .باشد یشرکت، در شهر آمستردام، هلند مستقر م

شرکت، در شهر کاپل، تگزاس قرار دارد نیمتحده ا االتیشعبه ا
شعبه ژاپن و کره جنوب یدر سنگاپور و ساختمان مرکز کز
قرار گرفته است یشرکت، در شهر شانگها نیا نيشعبه چ یدفتر مرکز

ورونکستیبازار بورس  هيدر فهرست اول کس،يکروالکترون
در فهرست ثانو نيشرکت همچن نیا. شود یمحسوب م ۴٠کاک 

  .ذکر شده است 
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مایکروالکترونيکس،  تی اس

شرکت فرانسو-شرکتفرانسوی
که دفتر مرکز باشد، یم

م هیشرکت بر پا نیا
یکه دفتر مرکز یحال
شرکت، در شهر آمستردام، هلند مستقر م نیا یاتيعمل

شعبه ا یمرکز دفتر
کزيکروالکترونيم یت اس

دفتر مرکز. باشند یم

کروالکترونیما یت سا شرکت
کاک  یشاخص فرانسو

 ا،يتالیبازار بورس ا زين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

ميکرو کنترلر هستن استفاده کنيم لذا کليه اموزشها بر پایه ای

 

  بخش مختلف تشکيل ميشه 

 STM32F100 Value line  – 24 MHz CPU with motor control and CEC functions
 STM32F101 – 36 MHz CPU, up to 1 Mbyte
 STM32F102 – 48 MHz CPU with USB FS
 STM32F103 – 72 MHz, up to 1 Mbyte of Flash with motor control, USB and CAN
 STM32F105/107 – 72 MHz CPU with Ethernet MAC, CAN and USB 2.0 OTG

  

  این شرکت هست انتخاب کردیم رو که یکی از پر مصرف ترین و ارزانترین محصوالت 

  

استفاده کنيم لذا کليه اموزشها بر پایه ای   STM32F103اینجا قراره از سری 

بخش مختلف تشکيل ميشه  5از  STمحصوالت شرکت 

  که مشخصات کليشون به این شکله

24 MHz CPU with motor control and CEC functions 
36 MHz CPU, up to 1 Mbyte of Flash 
48 MHz CPU with USB FS 
72 MHz, up to 1 Mbyte of Flash with motor control, USB and CAN 

72 MHz CPU with Ethernet MAC, CAN and USB 2.0 OTG 

STM32F103  رو که یکی از پر مصرف ترین و ارزانترین محصوالت

  مشخصال کلی این سری به این شکله 
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اینجا قراره از سری 

محصوالت شرکت  STM32F1سری 

که مشخصات کليشون به این شکله

  

  

STM32F103لذا ما سری 

مشخصال کلی این سری به این شکله 



 
 

 

I2C – SPI   و.....  

 QFN – LQFP – CSP توليد ميشوند  

 ARM® 32-bit Cortex® -M3 CPU Core
o 72 MHz maximum frequency,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state 

memory access 
o Single-cycle multiplication and hardware division

 Memories 
o 64 or 128 Kbytes of Flash memory
o 20 Kbytes of SRAM 

 Clock, reset and supply management
o 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
o POR, PDR, and programmable voltage detector (PVD)
o 4-to-16 MHz crystal oscillator
o Internal 8 MHz factory-
o Internal 40 kHz RC 
o PLL for CPU clock 
o 32 kHz oscillator for RTC with calibration

 Low-power 
o Sleep, Stop and Standby modes
o VBAT supply for RTC and backup registers

 2 x 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 16 channels)
o Conversion range: 0 to 3.6 V
o Dual-sample and hold capability
o Temperature sensor 

 DMA 
o 7-channel DMA controller
o Peripherals supported: timers, ADC, SPIs, I2

 Up to 80 fast I/O ports 
o 26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V

 Debug mode 

  

  MHz 72ماکزیمم کالک پشتيبانی شده 

  مگابایت 1 کيلو بایت تا  

  کيلو بایت 96

DAC  12  بيت  

 SPI – I2S – CAN – USB – USART – UARTدارای واحد های سخت افزاری 

  ولت  3.6تا  

  ميکرو امپر 

 CSP – BGAپين و انواع بسته بندی  144و  100 – 64

  درجه  155

  به این شکله STM32F103RBبرای مثال مشخصات 

M3 CPU Core 
72 MHz maximum frequency,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state 

cycle multiplication and hardware division 

64 or 128 Kbytes of Flash memory 

nd supply management 
2.0 to 3.6 V application supply and I/Os 
POR, PDR, and programmable voltage detector (PVD) 

16 MHz crystal oscillator 
-trimmed RC 

32 kHz oscillator for RTC with calibration 

Sleep, Stop and Standby modes 
VBAT supply for RTC and backup registers 

bit, 1 μs A/D converters (up to 16 channels) 
Conversion range: 0 to 3.6 V 

sample and hold capability 

channel DMA controller 
upported: timers, ADC, SPIs, I2 Cs and USARTs 

26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V
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  Cortex-M3هسته 

ماکزیمم کالک پشتيبانی شده 

کيلو بایت تا   16محدوده فلش 

96تا  6محدوده رم از از 

DACو   ADCدارای واحد 

دارای واحد های سخت افزاری 

 2محدوده نغذیه بين 

ميکرو امپر  1.55جریان مينيمم 

64 – 48 – 36در انواع 

155تا  -40دمای کاری 

برای مثال مشخصات 

  

72 MHz maximum frequency,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state 

26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant 



 
 

 

o Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
 7 timers 

o Three 16-bit timers, each with u
(incremental) encoder input

o 16-bit, motor control PWM timer with dead
o 2 watchdog timers (Independent and Window)
o SysTick timer 24-bit downcounter

 Up to 9 communication interfaces
o Up to 2 x I2 C interfaces (SMBus/PMBus)
o Up to 3 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
o Up to 2 SPIs (18 Mbit/s)
o CAN interface (2.0B Active)
o USB 2.0 full-speed interface

 CRC calculation unit, 96-bit unique ID
 Packages are ECOPACK® 

  

http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32

  

Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces 

bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature 
(incremental) encoder input 

bit, motor control PWM timer with dead-time generation and emergency stop
2 watchdog timers (Independent and Window) 

bit downcounter 
rfaces 

C interfaces (SMBus/PMBus) 
Up to 3 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control) 
Up to 2 SPIs (18 Mbit/s) 
CAN interface (2.0B Active) 

speed interface 
bit unique ID 

http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex
series/stm32f103/stm32f103rb.html  
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p to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature 

time generation and emergency stop 

 

  

  

  

  

  

  :   منبع

cortex-mcus/stm32f1-
ries/stm32f103/stm32f103rb.html



 
 

 

م و کامپایلر های فراون و خيلی گرونی برای این ميکرو ها اره شده اند ولی بنده چون خودم برنامه نویس
استفاده غير مجاز بکنه لذا بيشتر دنبال اوپن سورس ها یا مجانی 

هست این کامپایلر برای اکثر  GCCن های مجانی که توسعه دهندگانش خيلی فعاليت ميکنن 
  هستن GNUبهينه شده که همگی مجموعه مترجم های گنو یا 

  

به ؛ که GNU Compiler Collection: یس
مختلف است که  یسینو برنامه یها زبان

 یج. است) Gnu ToolChain: یسيبه انگل
 یها عامل ستمياز س یاريامروزه در بس 

 نيهمچن. کسیاو اس ا ،ید اس یخانواده ب
 .پورت شده است

نوشته شده به  یها برنامه لیکامپا ییفقط توانا
فورترن، پاسکال، جاوا،  پالس، پالس یمانند س

GNU Compiler Collection شد. 

. است منتشر کرده ال یپ یج و ال) ال ی

استفاده از آن  یموجود را برا لریکامپا ک
 ها ویژگی.پروژه گنو منتشر کرد

 نيمناسب و همچن یساز نهيگوناگون، به
 .کند دايپ شیافزا اريحمل کد آن بس

پروژه گنو بخش عقب  تيماه ليبه دل. کند
X86.( 

  

کامپایلر های فراون و خيلی گرونی برای این ميکرو ها اره شده اند ولی بنده چون خودم برنامه نویس
استفاده غير مجاز بکنه لذا بيشتر دنبال اوپن سورس ها یا مجانی دارم کسی از برنامه هایی که نوشتم 

ن های مجانی که توسعه دهندگانش خيلی فعاليت ميکنن 
بهينه شده که همگی مجموعه مترجم های گنو یا .... ميکرو ها و سخت افزار ها و 

سيبه انگل(» گنو یلرهایکامپا ونيکلکس« ایگنو  یها
زبان یبرا لرهایاز کامپا یا مجموعه) شود یخوانده م

 .پروژه گنو بوجود آمده است

به انگل(گنو  یها برنامه سلسله یاعضا نیتر یدياز کل
 یگنو بود ول ستميس یرد برااستاندا یلریدر ابتدا فقط کامپا

خانواده ب نوکس،يل/مانند گنو شود؛ یاز آن استفاده م
پورت شده است زيمختلف ن یافزار سخت یها یمعمار

فقط توانا رایز. بود GNU C Compilerسرنام کلمات  ل
مانند س یشتريب یها را داشت؛ که با مرور زمان قادر به ترجمه زبان

GNU Compiler Collectionسرنام کلمات  یس یس یپس از آن ج. شد

یپ یج(نامه آزاد گنو  را تحت اجازه یس یس یآزاد ج
  .افزار آزاد است

کیاو . شروع کرد ١٩٨۵را در سال  یس یس یاستالمن نوشتن ج
C پروژه گنو منتشر کرد لریبعنوان کامپا ١٩٨٧ال گسترش داد؛ و در س

گوناگون، به یافزارها از سخت) C++و  Cدر  ژهیبه و( یس ی
حمل کد آن بس تيبه استاندارد سبب شده تا قابل ک

  افزارها سخت

کند یم یبانيرا پشت یگوناگون یها پردازنده یها یمعمار
X86(پروژه است  نيبه نام گنو اسمبلر از هم یهم اسمبلر
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  کامپایلر 

کامپایلر های فراون و خيلی گرونی برای این ميکرو ها اره شده اند ولی بنده چون خودم برنامه نویس
دارم کسی از برنامه هایی که نوشتم دوستن

  ها هستم

ن های مجانی که توسعه دهندگانش خيلی فعاليت ميکنن یکی از بهتری
ميکرو ها و سخت افزار ها و 

ها مجموعه کدمترجم
خوانده م زين GCCاختصار 

پروژه گنو بوجود آمده است لهيبوس

از کل یکی یس یس یج
در ابتدا فقط کامپا یس یس

از آن استفاده م کسيونیمشابه 
معمار یبرا یس یس یج

لیدر اوا یس یس یج
را داشت؛ که با مرور زمان قادر به ترجمه زبان Cزبان 
شد دایو ا یس ويآبجکت

آزاد ج یافزارها نرم اديبن
افزار آزاد است نرم یس یس یج

 پيشينه

استالمن نوشتن ج چاردیر
Cبرنامه  لیکامپا یبرا

یس یج یبانيپشت
کینزد یها یژگیارائه و

سخت نياز با پشتی

معمار یس یس یج
هم اسمبلر لریکامپا یبند



 
 

 

گنو  تیسا آن در وب یبند استثنا برا ک
بند به  نیا. شده است فیتعر »یس ی
 یافزارها از جمله نرم ال یپ یرجيغ یافزارها

https://fa.wikipedia.org/wiki/ سی سی

  ی از ميکرو ها تهيه دانلود کنيم نکته مهم اینه که این کامپایلر رو از کجا و به چه شکلی مخصوص این سر

https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download

  فقط یه محيد ساده مشابه نوت پد ویندوز اراعه کرده 

  لذا توسعه دهنده ها ادیتور های مختلفی برای این کامپایلر انتشار داده اند 

هست که برای ارتباط کامپایلر به این ادیتور باید تنظيمات مرود نياز به ادیتور اعمال 

http://forum.alma-electronic.ir/index.php?threads/eclipse.105

انام ميشه  VisualGDBنمونه دیگری از ادیتور ميشه به خود ویژوال استادیو اشاره کرد که با استفاده از پالگين 
  این روش هم اموزش داده شده قبال رجوع به لينک زیر

http://forum.alma-electronic.ir/index.php

 EmBitzیا EmBlocksاما مد نظر ما و کاری که خود من انجام ميدم استفاده از ادیتور عالی و سبک و کم حجم 
  زیر هست که باز قبال اموزشهای الزم در انجمن خودمون اراعه شده روجوع به لينک 

http://forum.alma-electronic.ir/index.php

  یقو توریو ساده و کار امد و از همه مهمتر امکانات فوق العاده و اد

GCC ميتنظ چيبه ه یازيرو خودش داره و ن 

http://www.emblocks.org/web/downloads

  

 .کند یم یبانيپشت یس یس یمهم که ج

 )IA-32 ا
۶۴ 

 ی
 )میفر نيم نیپردازندٔه ا( ١١ - 

کیکه  شود، یمنتشر م ٣نسخٔه  ال یپ یتحت مجوز گنو ج
GCC runtime exception یس یج یدورٔه اجرا یاستثنا« ای

افزارها آزاد، نرم یافزارها تا قادر باشند عالوه بر نرم هد
  ..کنند لیکامپا یس یس یرا هم با استفاده از ج

سی جی / 

نکته مهم اینه که این کامپایلر رو از کجا و به چه شکلی مخصوص این سر

  این کامپایلر رو ميتونيد از لينک زیر دانلود کنيد

embedded/+download 

فقط یه محيد ساده مشابه نوت پد ویندوز اراعه کرده  ادیتور خيلی خوبی نداره و ضاین کامپایلر در حالت پيش فر

لذا توسعه دهنده ها ادیتور های مختلفی برای این کامپایلر انتشار داده اند 

هست که برای ارتباط کامپایلر به این ادیتور باید تنظيمات مرود نياز به ادیتور اعمال  Eclipseاز جمله این ادیتور ها 
  زم در انجمن خودمون اراعه شده بشه که قبال اموزش های ال

electronic.ir/index.php?threads/eclipse.105/ 

نمونه دیگری از ادیتور ميشه به خود ویژوال استادیو اشاره کرد که با استفاده از پالگين 
این روش هم اموزش داده شده قبال رجوع به لينک زیرکه پولی هست و باید کرک بشه که من توصيه نميکنم 

electronic.ir/index.php ?threads/visual-studio- اکستنشن-و -visualgdb.108 

اما مد نظر ما و کاری که خود من انجام ميدم استفاده از ادیتور عالی و سبک و کم حجم 
هست که باز قبال اموزشهای الزم در انجمن خودمون اراعه شده روجوع به لينک 

electronic.ir/index.php?threads/emblocks- شده-دنيجد- که -embitz.110 

  مطلب رو ميتونيد از لينک زیر مطالعه کنيد اما توضيحات همه این 

و ساده و کار امد و از همه مهمتر امکانات فوق العاده و اد

GCC لریبتا هست و کامپا 0.42ورژنش  نیمگ هست و تا االن اخر

  کنيد دانلود هست ميشرس سایت لينک زیرکه

http://www.emblocks.org/web/downloads-main 
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مهم که ج یمعمار چند

ای( ٨۶ کسیا •
٨۶-۶۴ کسیا •
 آر یو یا •
یس یپاور پ •
-  یپ ید یپ •
  اسپارک •

 مجوز

تحت مجوز گنو ج لریکامپا نیا
GCC runtime exceptionتحت عنوان 

هدد یکاربران اجازه م
را هم با استفاده از ج یانحصار

  :  منبع

نکته مهم اینه که این کامپایلر رو از کجا و به چه شکلی مخصوص این سر

این کامپایلر رو ميتونيد از لينک زیر دانلود کنيد

  :اما نکته 

این کامپایلر در حالت پيش فر

لذا توسعه دهنده ها ادیتور های مختلفی برای این کامپایلر انتشار داده اند 

از جمله این ادیتور ها 
بشه که قبال اموزش های ال

نمونه دیگری از ادیتور ميشه به خود ویژوال استادیو اشاره کرد که با استفاده از پالگين 
که پولی هست و باید کرک بشه که من توصيه نميکنم 

اما مد نظر ما و کاری که خود من انجام ميدم استفاده از ادیتور عالی و سبک و کم حجم 
هست که باز قبال اموزشهای الزم در انجمن خودمون اراعه شده روجوع به لينک 

اما توضيحات همه این 

و ساده و کار امد و از همه مهمتر امکانات فوق العاده و اد یسبک و مجان

مگ هست و تا االن اخر 43کال 
 نداره یاضاف

لينک زیرکه از ميتونيد

  



 
 

 

مربوطه رو  نيتولچ نکيل نیاز ا دیهست با

 

  

  ديسیکد بنو AVRو  ARMانواع  یبرا

ST 
ATMEL 

NXP 
 
 

  محصوالت تگزاس

 

MPLAB32 
AVR GCC MHV 

 ديهم استفاده کن ليک توریاد یبه جا

هست با GCC AVR لریکه کامپا AVR GCC MHV لریاضافه کردن کامپا
 .ديدانلود کرده و فقط نصب کن

 تصویری از محيط این ادیتور 

   STM32CubeMXو HAL استاندارد های کتابخانه
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برا ديتونيم توریاد نیبا ا

 یسر یبرا یول

• ST-ARM
• ATMEL-ARM
• NXP-ARM
• PIC-32 
• PIC-18 
• X محصوالت تگزاس

  شده نهيبه

 کامپایلرهای فعال

 کيل •
• GCC 
• MPLAB32-30-18
• AVR GCC MHV

 کنهيم ینبايرو پشت

به جا ديتونيم توریاد نیا از

  

 

اضافه کردن کامپا یبرا
دانلود کرده و فقط نصب کن

تصویری از محيط این ادیتور 

کتابخانه معرفی

  



 
 

 

 

کار توسعه  یراحت  یبرا یابتکار یاست راه
STM32Cube  محصوالتSTM32 شرکت رو از ار  نیا

دهد  یاست که اجازه م یکيگراف یکربند
 . ديکن C هياول یکد ها و ماکرو ها

 یسر یبرا STM32CubeF4مانند ( ی
 نانيشده، حصول اطم هيتعب یانتزاع هیال

 یو کتابخانه ها ابعمجموعه منسجم از تو
 هيآمده در نرم افزار تعب ید هامجموعه کامل از نمونه ک

 کروکنترلرهايم یکربنديدهد توصعه دهندگان پ
 .ديکن دايگام به گام دست پ

 .منطبق باشد یاز امکانات جانب ازي

را انجام دهد که لطف نرم افزار  ازيمورد ن
 هیتغذ اتميتنظ یدرخت ستيل کیاوت و 

، USB  ،TCP / IP( یانيم یو رابط ها..) 

 یها طيکد آماده در چند مح نیا. شوديانتخاب شده انجام م
 .شود ی

  

است راه STMicroelectronics STMCubeاز  یبخش
STM32Cube. است نهیتوسعه، زمان و هز یدهندگان با کاهش تالش ها

 .کنهيم یبانيرا پشت یاموزش

کربندينرم افزار ابزار پ کیاست که  STM32CubeMXشامل 
کد ها و ماکرو ها دياقدام به تول زاردیو ای یکيگراف طيبا مح یتوصعه دهندگان به راحت

یاستفاده در هر سر یجامع، برا یپلت فرم نرم افزار
ال STM32نرم افزار ( STM32Cube HALپلت فرم شامل 

مجموعه منسجم از تو کی، به عالوه )STM32حمل حداکثر در سراسر مجموعه 
 ،USB ،TCP / IP مجموعه کامل از نمونه ک کیو ) کيو گراف

STM32CubeMX دهد توصعه دهندگان پ یاست که اجازه م یکيابزار گراف کی
گام به گام دست پ ندیفرا کی قیمربوطه از طر C هياول یکد ده ديبه تول

ازيموارد مورد ن یکه مجموعه ا  STM32 کروکنترلرياول شامل انتخاب م

مورد ن یسخت افزار ها یاز قسمت ها کیهر  یکربنديپ
اوت و  نيو پ کروياز م ریتصو کیقابل اجراست از جمله با  ی
..) ، GPIO ،USART( یطيمح یکربنديپ MCU ینهايپ 

انتخاب شده انجام م یکربنديبر اساس پ C هياول یکدها
یم ینگهدار یبعد یکدها ديتول یکد کاربر برا. شود 
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STM32CubeMX بخش
دهندگان با کاهش تالش ها

اموزش یها تا برد ها پيچ

 

STM32Cube  شامل
توصعه دهندگان به راحت

پلت فرم نرم افزار کی نيهمچن
STM32F4 .(پلت فرم شامل  نیا

حمل حداکثر در سراسر مجموعه  تياز قابل
middleware (RTOS ،

 .شده است

STM32CubeMXواقع  در
STM32 به تول یبه راحت

اول شامل انتخاب م گام

پ دیاز آن کاربر با پس
یشده به راحت هيتعب
 یابزار نام گذار کی، 

 .....و ...) 

کدها ديتول ت،ینها در
 یتوسعه استفاده م

  

  

  



 
 

 

 پارامتر تیاز محدود ایا اعتبار پوب هياول

، ™ IAR یلرهایسازگار با کامپا هياول ی

  و مک Linux ندوز،یو یعامل ها ستم

  

   دیپروژه جد

  

 ی

 STM32 کروکنترلريخودآموز انتخاب م
 :یکيگراف یکربنديپ

 اوت با حل تعارض به صورت خودکار
  ایکالک با اعتبار پو ینمودار درخت

اول یو مقدار ده middleware یکاربرد یو حالت ها 
 مصرف جیبا برآورد نتا یتوان مصرف

یو مقدار ده  STM32 کروکنترلريم یپوشش کامل بر پروژه کدها
GCC. 
ستمينرم افزار مستقل و در دسترس قابل اجرا در س 

 شد ديمواجه خواه ریتصو نینرم افزار با ا

پروژه جد جادیا یبرا NEW Project نهیانتخاب گز ديبکن
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یديکل یها یژگیو

 

 خودآموز انتخاب م
 پ کروکنترلريم
 اوت با حل تعارض به صورت خودکار نيپ
 نمودار درخت یکربنديپ
 یلوازم جانب 

توان مصرف یتوال
 پوشش کامل بر پروژه کدها

GCCو ™  ليک
  کیبه عنوان 

  

  

  

نرم افزار با ا یبا اجرا

بکن دیکه با یکار نياول



 
 

 

  

  خواهد شد

 یتا انتخاب بهتر ديمحدود کن دیدار ازيکه ن

  شد ميخواه یاون وارد بخش بعد یرو

  

  

  ديبرد مورد نظر رو انتخاب کن ای کرو

خواهد شد ستيبرد انتخاب شده ل ای کرويسمت چپ امکانات م

که ن یطیها رو با شرا کرويباال تعداد م یها لتريبا استفاده از ف

رو کيبا دابل کل مويکنيرو انتخاب م STM32F103RET ی
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کرويم دیمرحله با نیدر ا

سمت چپ امکانات م تيلس یتو

با استفاده از ف دينتويم
  ديداشته باش

یکرويمثال ما م یبرا

  



 
 

 

  شهياستفاده م کرويم یو انتخاب و فعال کردن امکانات سخت افزار

  ديرو فعال کن

و  یورود ینهاياز نظر پ گهیکه با بخض د

   ديعامل رو فعال کن

  ا انتخاب به پروژه اضافه خواهد شد

 ماتيالزم با اعمال تنظ یها تیهم باز محدود

  

 شده  ليچها بخش تشک که نرم افزار از مينييم 

 کالک 
 سخت افزار

  پياسل یمد ها م

و انتخاب و فعال کردن امکانات سخت افزار نهايپ ميتنظ

رو فعال کن ازهيکه ن کرويسمت چپ هر قسمت از م ست

که با بخض د یکه با فعال کردن بخش نهیقسمت ا نیموارد ا نی
  شهيداره محدود م 

عامل رو فعال کن ستمياز جمله فت و س یکاربرد یکتابخونه ها د

ا انتخاب به پروژه اضافه خواهد شدنرم افزار هست و فقط ب یفرض تو شيکتابخونه ها به صورت پ

 کالک

هم باز محدود نجایکه ا شهيمختلف استفاده م یکالک بخش ها
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 ریحاال باتوجه به تصو

 اوت  نيپ •
کالک  ماتيتنظ •
سخت افزار ماتيتنظ •
ميو تنظ هیتغذ •

تنظ یاوت برا نيبخش پ

ستياز ل ديتونيم شما

یتوجه تر از قابل یکی
 یهمپوشان یخروج

  

ديتونيدر ضمن شما م

کتابخونه ها به صورت پ نیا

  

کالک ماتيبخش تنظ

کالک بخش ها ميتنظ یبرا
  شهيم جادیا



 
 

 

  

  ديکنترل داشته باش دیفعال کرد

  ها رو فعال کردم مر

  هست

  د

  

  

فعال کرد ایاوت انتخاب  نيکه در بخش پ یموارد یرو دي

مریاز تا یکیعامل و  ستميو س FATو  SDIOپروژه من 

هست RCCها و وقفه ها و  DMAبخش کنترل  نیا یبخش ها

ديکن قيکانف ای دیبزار بليکه استفاده شده ل یینهايپ ی

  ديو اعمال کنعامل ر ستميس ایفت  ی
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 ماتيبخش تنظ

يتونيبخش م نیا یتو

پروژه من  نیا یمثال تو یبرا

بخش ها نیاز مهمتر یکی

یرو ديتونيدر ضمن م

یماکرو ها ماتيتنظ ای



 
 

 

  میريگيم ادیانجام شده به مرور  یپروژه ها

  

مختلف سخت  یهامختلف بخش  یمودها

  

  شهيصفحه محاسبه م ریز کرويم یمصرف

  

پروژه ها یمخصوص داره و تو ماتيخودشون تنظ یهرکدوم از بخش ها برا

  میريگيم ادیو کاربدهاشو  ميشينرم افزار اشنا م ن

مودها جادیبا ا ديتونيهست  که م هیو تغذ پياسل یسربرگ اخر هم مد ها
  ديفعال کن ريرو در مود فوق فعا و غ

مصرف انیجر قايبا فعال کردن هر بخش دق ديکنيکه مشاهده م

  ديدر هد مود داشته باش انیجر یرو یق
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هرکدوم از بخش ها برا

نیبا ا میفعال صرفا دار

  

سربرگ اخر هم مد ها
رو در مود فوق فعا و غ یافزار

که مشاهده م یهمون طور

قيکنترل دق شهيم لذا



 
 

 

  

  

  

 پروژه  جادیا یبرا میريم ماتيعد از اعمال همه تنظ

  ديرو بزن G فتيکنترل ش یبيترک یها ديکل

  ديکد رو بزن تیپروجکت جنر
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عد از اعمال همه تنظ

کل هيکار کاف نیا یبرا

پروجکت جنر یاز منو ای



 
 

 

  

مورد نظر رو انتخاب  لریکامپا ای نيتولچ د

  

  که انتخاب کرده پروژه رو باز کنه و شروع به نوشتن برنامش کنه

دادم  حياونها توض یو کالک  و همپوشان

  

ديپروژه رو انتخاب کن جادیا ريمس ديحاال اسم مورد نظر پروژه رو وارد کن

  دیوشه مورد نظر بربه پ ای ديپروژه رو باز کن

که انتخاب کرده پروژه رو باز کنه و شروع به نوشتن برنامش کنه لریبسته به نوع کامپا

و کالک  و همپوشان نهايپ یها تیدرک درست سخت افزار و محدود ینرم افزار صرفا برا
  خواد شدنرم افزار استفاده ن

  !! مختلف ندارن  یها تيب وزيف !! کالک ندارن

 
 

20

حاال اسم مورد نظر پروژه رو وارد کن
  OK بعد ديکن

پروژه رو باز کن ديتونيم تایو نها

بسته به نوع کامپا تونهيحاال کار بر م

نرم افزار صرفا برا نیا
نرم افزار استفاده ن نیاموزشها از ا یتو

کالک ندارن تیارمها محدود

 !!چرا  حاال



 
 

 

 ديکن جادیا کرويم یرو تو 

 .ميکن ميتنظ ميتونيرو م میوصل کرد

کتابخانه  ایو  USBمربوط به  یکتابخانه ها

 یچه طور دیاستپ ها با نیا بيترت. کرد

GCC انتخاب  دیرو با نهیکدوم گز ستيه

  شهينم

  

  

  ديفعال کن ريو فعال و غ رييهر بخش رو تغ ديتوني

 ...و  ديمختلف رو روشن و خاموش کن یبخش ها

 یمختلف یو کالک ها دیکالک بد یمگ به ورود 8 ستال

 نداره  AVRمشابه  یبه بوت ها یازيها ن کرو

  دیبد رييتغ دیبود لیهر بخش از فلش رو که ما ديتون

 چنتا سوال مهم دوستان

clock configuration وصل کرد کرويکه به م یستالیکر یچطور

configuration  یبرا شهيم ایآ LCD کتابخانه ها ایو  یرنگ یکيگراف
 مربوط به شبکه رو هم اضافه کرد؟

power  مختلف  یمد ها یبرا شهيکه مstep کرد فیتعر

GCCمورد نظر ما که  لریکامپا یبرا ميزنيم generateآخر که 

نم یبانيپشت گهید یها ستالیمگ هست و کر 8فقط 

  ديبش چیمد ها سو یرو ديتونيکد م یتو ست

  GCC لریو کامپا توریسراغ اد
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يکد شما م یتو چون

بخش ها دیبد رييرو تغ کالک

ستالیکر هی هيکاف فقط

کرويم نیفلش ا یحت

تونيبرنامه م یتو چون

  

چنتا سوال مهم دوستان

clock configurationبخش  یتو  - 1

configurationبخش  یتو  - 2
مربوط به شبکه رو هم اضافه کرد؟ یها

powerبخش  یتو  - 3
 باشه؟

آخر که  بخش یتو  - 4
 م؟يکن

 ها  پاسخ

فقط  یسر نیکالک ا -  1

 بله -  2

ستيمهم ن بيترت -  3

  گميبعدا م -  4

  

سراغ اد میريحاال م



 
 

 

  ميکن

  

  

  

کن جادیا دیجد هپروژ هیتا  ديپروجکت رو بزن ويو ن ديرو احرا کن

STmicro-ARM ديرو انتخاب کن  

  ديقرار گرفتن پروژه رو وارد کن
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رو احرا کن EmBitz توریاد

ARMشده  ازی ستياز ل

قرار گرفتن پروژه رو وارد کن رياسم و مس



 
 

 

  

  

  

  دي

  ديرو انتخاب کن

 
 

23

يرو انتخاب کن لریکامپا

رو انتخاب کن M3کرتکس   یسر



 
 

 

  

  

  

  ديرو انتخاب کن

  ديمورد نظر رو انتخاب کن
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رو انتخاب کن STM32F10X یسر

مورد نظر رو انتخاب کن یکرويم



 
 

 

  

  

  

  ديپروگرامر رو انتخاب کن

 خواهد شد ییاون شناسا IDوصل باشه  PCکه پروگرامر به 

  خصوص مفصال بحث خواهد شد
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پروگرامر رو انتخاب کن ای باگرید

که پروگرامر به  یدر صورت

خصوص مفصال بحث خواهد شد نیدر ا بعدا



 
 

 

  

  ده است

  

 توصعه و کاربرا راحتی برای هست تابع

  

ده استهم اضافه ش SPLشده و کتابخانه  جادیپروژه ا ند

SPL تابع و ماکرو تعداد یهو  و توابع  هستند لهایفا نیا
  کرده اراعه ST شرکت
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نديبيکه م یهمونطور

SPLمنظور از کتابخانه 
شرکت خود که ها دهنده

 



 
 

 

 

  ديو شروع به نوشتن برنامه خودتون کن

  

و شروع به نوشتن برنامه خودتون کن ديکن کياون دوبار کل یو رو ديکن دايپ ست
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ستيرو از ل  main لیفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

D2A ها  

  از رم یقسمت

و در  دیرينانو در نظر بگ 100خازن  هیهرکدوم 

  

 افزاری سخت مهم نکات و طراحی روش و افزار

  هست هیاز نکات مهم تغذ

  م

VCCA یانالگوگ هست برا یها هیتغذ A2D  ها و همD2A

  کنهيم نيموارد رو تام گریها و د IO هیهم تغذ

قسمت هیو  یداخل RTC یبکاپ هست برا یباطر یورود

هرکدوم  یوجود داره که بهتره برا هیتغذ ینهايچنتا از پ
  وصل بشه هیحالت ممکن به تغذ

  دوتا بوت اشاره کردو  ستیر نيبه پ شهيم

 هست  کرويکردم م ست

 مخصوص انتخاب ادرس بوت هست 
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 سوم جلسه

افزار سخت با آشنایی

از نکات مهم تغذ یکی

میدار هیکال دو نوع تغذ

  تاليجیانالوگ و د

VCCAو  VDDA ینهايپ

هم تغذ VDDو  VSS ینهايپ

ورود یهم برا Vbat نيپ

  

چنتا از پ کرويدور تا دور م
حالت ممکن به تغذ نیتر کینزد

م گهیمهم د ینهاياز پ

ستیر یبرار ستیر نيپ

مخصوص انتخاب ادرس بوت هست   BOOT یها نيپ و



 
 

 

 ديکن جادیبوت ا

  ....کد و  یپروگرام و بوت شدن از ادرس ابتدا

مقدار  رييبه تغ یازين کرويکالک م رييتغ 

مگاهرتز  8و  دیوصل کرد کرويکه به م ی

  دياعمال کن یمختلف

  

  :دينيبب ینطوریا ديتونيمنابع کالک رو م

  

بوت ا یرو برا یمختلف یحالت ها نيپ نیبا ا ديتونيکه شما م

پروگرام و بوت شدن از ادرس ابتدا یبرا وزارتیمد  یمثال بوت شدن تو

 ... رایمثالبوتشدنتویمدیوزارتبرایپروگراموبوتشدنازادرسابتدایکدو

  رفرنس منوال اشاره شده لیفا یتو کنميکه اشاره م

 هست ستالیکر ایکالک  یها یمهم ورود

 یکه برا نهیها دارن ا AVRها با  کروينوع م نیکه ا

یستالیتا از همون کر دیبد رييرو تغ یداخل PLL یسترها
  ديکن جادیمختلف رو ا یهست اوناع کالک ها

مختلف یمختلف بخش ها ، کالک ها یها یورود یبرا

منابع کالک رو م هيدادن کل حيقبال توض وبينرم افزار ک
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که شما م یمعن نیا به

مثال بوت شدن تو یبرا

رایمثالبوتشدنتویمدیوزارتبرایپروگراموبوتشدنازادرسابتدایکدوب

 

که اشاره م یکلبه موارد

مهم ورود ینهاياز پ گهید یکی

 

که ا ییاز فرق ها یکی
  ستين ستالیکر

سترهايرج هيکاف فقط
هست اوناع کالک ها

برا ديتونيم نیعالوه بر ا

STM32F103RET 

نرم افزار ک یکه تو یهمونطور



 
 

 

  

  هرتز خواهد بود

و به کار خودش  کنهيتوقف نم کرويهرگز م

HSI   وLSI  

  به هنوان منبع کالک انتخاب کرد شهيم

  ديمنابع کالک اشنا بش

  کنهيم ميحالت ممکن تنظ

  

  شهيوصل م کرويم ن

  کرو

هرتز خواهد بود لويک 32.768 ایمخصوص ساعت  ستالیکه کر

هرگز م اديب شيبراشون پ یها مشکل ستالیکه هر کدوم از کر
  رهيگيقرار م کيبه صورت اتومات یکالک داخل یرو

HSI یوجود دارد با هنوان ها کرويدر هر واخد م  یداخل

 شوديم دهیکه در عکس باال د

 

 باشديهرتز م

م دیبود لیهرکدوم رو که ما شهيم PLL یها ستريمناسب رج

منابع کالک اشنا بش یها تیبا انواع محدود ديتونيم وپيبخش از ک

  ديرو انتخاب کن شنیروقويسربرگ کالک کانف کرويبعد از انتخاب م

حالت ممکن تنظ نیو در بهتر دهيمجار تذکر م ريدر صورا اعمال اعداد غ

  بنده هست یها کياز شمات یکی MCUبخش 
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نیبه ا ستالیدونوع کر

کرويکالک خود م یکی

 RTCهم کالک  یکی

که هر کدوم از کر یدر صورت
رو تایو نها دهيادامه م

داخل RC التوريدونوع اس

که در عکس باال د یهمونطور

HSI   رتزمگاه 8برابر 

هرتز م لويک 40برابر  LSI و

مناسب رج ميبا تنظ که

بخش از ک نیدر ا رييبا تغ

بعد از انتخاب م هيکاف

در صورا اعمال اعداد غ وبيخود نرم افزار ک

بخش  نیمثال ا یبرا



 
 

 

 

ناخواسته  یها ستیاز ر کرويمنانو به گراند وصل بشه تا 

  کنار گذاشته بشه تاید یو خروج ی

 وصل بشه  

  

  

 نکات مهمه 

نانو به گراند وصل بشه تا  100خازن  هیبا مقاومت پوالپ بشه وبا 

  پول داون بشه

یبه ورود دیبا RXD0 , TXD0 ینهايپ دیبا وزارتیدر صورت استفاده از بوت 

 OSC_IN نيبه پ دیبودن با التوريمنبع کالک در صورت اوس

  متصل بشه ریطبق تصو ستالیدر صورت استفاده از کر
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نکات مهمه  نیتوجه به ا

با مقاومت پوالپ بشه وبا  NRST نيپ
 حفاظت بشه

پول داون بشه BOOT0 نيپ

در صورت استفاده از بوت 

منبع کالک در صورت اوس تيتاشیطبق د

در صورت استفاده از کر اما



 
 

 

  ديکن

مگاهرتز  128تا فرکانس  PLLMUL ستر

  

 باال بره  تونهيمگاهرتز م 72ها تا  کروياز م ی

کن قيمگاهراز کانف 72رو با  کرويم ديتونيمگاهرتز م 8 ستال

 کنه ميمختلف کالک رو تنظ یحالت ها تونه

Caution: The PLL output frequency must not exceed 72 MHz. 

PLL input clock x 2 
PLL input clock x 3 
PLL input clock x 4 
PLL input clock x 5 
PLL input clock x 6 
PLL input clock x 7 
PLL input clock x 8 
PLL input clock x 9 

PLL input clock x 10 
PLL input clock x 11 
PLL input clock x 12 
PLL input clock x 13 
PLL input clock x 14 
PLL input clock x 15 
PLL input clock x 16 
PLL input clock x 16  

ستريرح یبرا 1111مگ و انتخاب  8 ستالیبا  کر ديتون

  کرويار محدوده مجاز م شتريب ی
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یسر نیا PLL یخروج

ستالیفقط با کر یعنی

تونهيم PLLMUL ستريرج

 

. 

st not exceed 72 MHz

• 0000 :PLL input clock x 2
• 0001 :PLL input clock x 3
• 0010 :PLL input clock x 4
• 0011 :PLL input clock x 5
• 0100 :PLL input clock x 6
• 0101 :PLL input clock x 7
• 0110 :PLL input clock x 8
• 0111 :PLL input clock x 9
• 1000 :PLL input clock x 10
• 1001 :PLL input clock x 11
• 1010 :PLL input clock x 12
• 1011 :PLL input clock x 13
• 1100 :PLL input clock x 14
• 1101 :PLL input clock x 15
• 1110 :PLL input clock x 16
• 1111 :PLL input clock x 16

تونيم اشم یعنی نیا
 ديداشته باش

یليخ یزيچ هی ینعی

  :کنيد توجه



 
 

 

 

 

  ديکن ميتنظ التور

  

  میکه از محدوده مجاز خارج شد دهيقرمز شده نشون م

  دياستفاده کن یخارج ستالیکر ایاز کالک 

التورياوس ای ستالیدر حالت کر RCCاوت بخش  نيرو در سربرگ پ
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قرمز شده نشون م یبخش ها

 

از کالک  ديبتون نکهیا یبرا

رو در سربرگ پ HSC دیبا



 
 

 

 

  دي

 

با نرم افزار دمونستار پروگرام  ديتونيو م 

  

 یخارج التورياوس یعنیکالک سورس  

  شهيکه بسته به نوع مصرف انتخاب م یکياسالتور سرام

ديکن دايرو پ RTC ستالیو کر التورياس ديتونيم دياگر دقت کن

  وزارت

 رهيمد م نیبه ا کرويبشه م ستیر کرويهست م ک
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 پسیدو حالت داره با

اسالتور سرام  ای ستالیکر و

اگر دقت کن ریتصو نیا یتو

 

وزارتیاما مد بوت لودر 

کی BOOT0 نيپ یوقت
  ديکن



 
 

 

 دیبد حيتوض شتر

کارخونه  یاونو تو STدارن که خود شرکت 

 شه

کد بوت  ديبشه ادرس استارت کد به موقع

  تیها هست تا باودر کرويم نیبوت ا ن

reset با خطوط برنامه  ای میندار نجایا. بشه

  

  د؟

به  نجایرفته و در ا Settingsسپس به 
Advanced Startup  یو بر رو افتهیرا Restart 

Advanced Options یمنو ی، بر رو Startup 
خود  انهیرا انتخاب و رستارت را انتخاب و را

  

  .در ادامه به بررسی سوال و جواب ها می پردازیم

شترياز اون ب یده کاربرددر رابطه با بوت لودر و استفا شتر

دارن که خود شرکت  یقسمت نرم افزار هی یسر نيارم مثل هم ی

شهيانتخاب م boot0 نيرو پروگرام کنه و با پ کرويم تونه

بشه ادرس استارت کد به موقع ستیر کرويو م دیببر یمنطق high تيرو به وضع
 شهيوارد مد بوت م

 ديرو پروگرام کن کرويم وزارتیبا  

  ستين... و Jlinkو  تگيج ایبه پروگرامر 

نيهم دمیکه تا به حال بده د ییبوت ها نیعتریو سر
 ديپروگرام کن

reset کرويکمتر بشه م یمقدار هیاز هیولتاژ تغذ میکردي

  ديرو توجه کن ریموارد ز ديتون

د؟يباش یم یبه چه صورت 8 ندوزیبر رو ورینصب درا

سپس به  د،يدانلود کن ازيمورد ن یها لیاز بخش فا وریدرا 
Change PC Settings از قسمت  د،یبروGeneral  بخشAdvanced Startup

Advanced Options یبعد بر رو د،يکن کيکل Troubleshoot یبر رو
را انتخاب و رستارت را انتخاب و را Disable driver signature enforcement نهیگز د،

  .ديرا نصب کن وریدرا یبه راحت ديتوان یحاال م
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در ادامه به بررسی سوال و جواب ها می پردازیم

 :سوال 

شتريب یکم شهياگه م

 

 : جواب

یها کروياز م یبعض
  زنهيفلش م

تونهيکه م نهیا وکارش

رو به وضع boot0 نياگه پ حاال
وارد مد بوت م کنهويم رييتغ وزارتی

 ديتونيحالت م نیا در

به پروگرامر  یازين گهید یعنی

و سر نیاز بهتر یکی
پروگرام کن ديتونيم 256000

 : سوال 

يم ميتنظ avrمثال تو 
 کرد؟ نييتع شهيم

 : جواب

تونيهم هست م نجایا

نصب درا قهیرط :سوال

 نیابتدا آخر : پاسخ
Change PC Settingsقسمت 

now بر رو د،يکن کيکل
Settings د،يکن کيکل

حاال م د،يرا رستارت کن

  



 
 

 

  

  

وصل  LEDبه  B.14 , B.15یها نيبرد من پ
  ميکنيم جادیا لرمونیکامپا

  

STM32F103RBT هست 

  کنميرو انتخاب م کرويو م کنم

  کنميم ميتنظ ستال

برد من پ یمرويکنيوصل م OSC_IN , OSC_OUTینها
کامپا یتو دیپروژه جد هیو  ميمبخواببم اونهارو روشن و خاموش کن

 
 

36

  چهارمجلسه 

STM32F103RBTمن  یکرويم

کنميرو باز م وپيک پس

RCC ستالیکر یرو و

نهايبه پ ستالیکر هی
مبخواببم اونهارو روشن و خاموش کن حاالشدن
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  کنميپروگرامر رو کنسل م

  

  

پروگرامر رو کنسل م ماتيپس تنظ ميپروگرام قراره استفاده کن
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پروگرام قراره استفاده کن یمن از بوت برا

  پروژه تست ما نیا



 
 

 

  

 میاستفاده کرد

 stm32f10x_gpioلی

  

  

استفاده کرد نيکردن پ کیصفر و  یبرا ستريباشه از رج ادتونی

یسراغ فا میريم مپسياستفاده کن  SPLع استاندارد قراره از تواب
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  نيم لیهم فا نیا

یاگه  یپروژه قبل یتو

قراره از تواب نجایا یول

stm32f10x_gpio.c  



 
 

 

  

که ماکرو  Hلیکه سرورس توابع هست و فا

کردن و بهشون اسم دادن تا کا کردن باهاشون 

  شهيکار راحت تر م دي

  

  نيپ تيب 32 ريمتغ

  

  

که سرورس توابع هست و فا Cلیشده فا ليتشک لیشده و از دوتا فا یهر کتابخونه کامال تبقه بند
  توابع هست

stm32f10x_gpio.h کردن و بهشون اسم دادن تا کا کردن باهاشون  نیفایرو د ستريرج یکل ديرو دقت کن

ياشنا باش شتريو باهاشون ب ديمطالعه کن شترياسم ها رو ب

GPIO هستن نهایها ا  

متغ هیرن و دا GPIO_InitTypeDefاستراچر از نوع  یورود
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stm32f10x_gpio.h  

هر کتابخونه کامال تبقه بند
توابع هست فیها و تعر

stm32f10x_gpio.hلیاگر فا
 راحت باشه

اسم ها رو ب نیا هرچقدر

GPIOکلبه توابع مربوط به 

ورود هیتوابع  نیا شتريب



 
 

 

  

  میبرابرش قرار بد

  

GPIO_InitTypeDef شده  لياز دوتا عضو تشک 

GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed 

GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode 

برابرش قرار بد توننيدارن که م نیفایتعداد د هیخودشون  یدوتا هم برا

GPIO_Speed_10MHz 
GPIO_Speed_2MHz 

GPIO_Speed_50MHz 

GPIO_Speedباالرو داره ستيهست که سه تا عضو ل ونيونيهی 

 کنهيم فیرو تعر نيتا فرکانس هر پ

 کنهيم

 شهيم لياز هشت عضو تشک

GPIO_Mode_AIN = 0x0 
GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04 

GPIO_Mode_IPD = 
GPIO_Mode_IPU = 0x48 

GPIO_Mode_Out_OD = 0x14 
GPIO_Mode_Out_PP = 0x10 
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C 
GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 
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GPIO_InitTypeDefاستراکچر  نیا

GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed

GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode

دوتا هم برا نیخود ا که

 GPIO_Speedاول 

• GPIO_Speed_10MHz
• peed_2MHz
• GPIO_Speed_50MHz

GPIO_Speedدر واقع 

تا فرکانس هر پ 3 نیا

  GPIO_Mode اما

م ميرو تنظ نيپ حالت

از هشت عضو تشک و

• GPIO_Mode_AIN = 0x0
• GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04
• GPIO_Mode_IPD = 0x28
• GPIO_Mode_IPU = 0x48
• GPIO_Mode_Out_OD = 0x14
• GPIO_Mode_Out_PP = 0x10
• GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C
• GPIO_Mode_AF_PP = 0x18

  



 
 

 

 با مقاومت پول داون
 با مقاومت پول آپ

 
 پوش پول

 یداخل یسخت افزار یواحد ها یدرين باز برا
 یداخل یسخت افزار یواحد ها یپوش پول برا

 مثالها روشن و خاموش بشن یخروج ی

 گردونهيفرض برم شيهست که به حالت پ
 منبع کالک پورت هست

 کنهيم اليش

 
 

 شهياستفاده م

 که با این تابع مقدرو هست

 10 ایخارج بشه 

نبع کالک اون پورت رو که م ميبتون دیبا م

  

 هستن

GPIO_Mode_AI      انالوگ یورود یعنی 
GPIO_Mode_IN_FLOATING    معلق یورود یعنی 

GPIO_Mode_IPD      با مقاومت پول داون یورود یعنی
GPIO_Mode_IPU      با مقاومت پول آپ یورود یعنی

GPIO_Mode_Out_OD      درين باز یخروج یعنی 
GPIO_Mode_Out_PP      پوش پول یخروج یعنی
GPIO_Mode_AF_OD      درين باز برا یخروج یعنی
GPIO_Mode_AF_PP      پوش پول برا یخروج یعنی

یبه صورت دست ستيقرار ن شهياستفاده م یموقع 
PWM ميداشته باش  

 توابع سراغ

GPIO_DeInit هست که به حالت پ نيپفعال کردن  ريتابع کارش غ نیا
GPIO_AFIODeInit فعال کردن  ريهست که کارش غRCCمنبع کالک پورت هست ای

GPIO_Init اليشينیهم اGPIO هست 
GPIO_StructInit شينیشده رو ا قيهست که استراکچر کانف

GPIO_ReadInputDataBit  هست تيب کیخواندن مقدار 
GPIO_ReadInputData  پورت هست کیخوندن مقدار 

GPIO_ReadOutputDataBit خونهيرو م تيب کييمقدار خروج 
GPIO_ReadOutputData خونهيرو م یهم مقدار پورت خروج 

GPIO_SetBits  کنهيم کیایرو ست  تيب کیمقدار 
GPIO_ResetBits  کنهيرو صفر م تيب کیمقدار 
GPIO_WriteBit  نوسهيرو م تيب کیمقدار 

GPIO_Write  سهینويپورت رو م کیمقدار 
GPIO_PinRemapConfig استفاده م نيپ تيوضع رييتغ ايمپیر یبرا

 نهیتوابع ا 

که با این تابع مقدرو هست مکان دارن رييتغ تيقابل نهاياز پ ی

خارج بشه  1 نيکه مثال از پ ديرو خودتون انتخاب کن مریتا یمثال خروج

 میديم ح

ميکنترل کن ای مياموش کنخرو روشن و  نيپ هی ميبتون 
 ميتوش هست رو فعال کن

 گنيم RCCمنبع کالک هارو کال 

  stm32f10x_rcc.hو  stm32f10x_rcc.cیها ل
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هستن یتا چ 8 نیحاال ا

• GPIO_Mode_AIN
• GPIO_Mode_IN_FLOATING
• GPIO_Mode_IPD
• GPIO_Mode_IPU
• GPIO_Mode_Out_OD
• GPIO_Mode_Out_PP
• GPIO_Mode_AF_OD
• GPIO_Mode_AF_PP

 یدوتا حالت اخر نیا
PWMیقرار باشه خروج

سراغ میريخوب حاال م

 

GPIO_DeInitتابع •
GPIO_AFIODeInitتابع •
GPIO_Initتابع •
GPIO_StructInitتابع •
GPIO_ReadInputDataBitبعتا •
GPIO_ReadInputDataتابع •
GPIO_ReadOutputDataBitتابع •
GPIO_ReadOutputDataعتاب •
GPIO_SetBitsتابع •
PIO_ResetBitsتابع •
GPIO_WriteBitتابه •
GPIO_Writeتابه •
GPIO_PinRemapConfigتابع •

  

 نیتر یاز کاربرد یکی

یبعض کرويماین  یتو

 

مثال خروج تونديم یعنی

حيتوض شتريبعدا ب نویا

 

 نکهیا یخوب حاال برا
توش هست رو فعال کن نيپ اون

 

منبع کالک هارو کال  نیا

لیسراغ فا میريم پس

  



 
 

 

  

 ا هم فرق دارنب ایها نه  یعض

داشته باشه امکانات  یشتريو فلش ب
مگ  کیکه  ییاونها یدارن ول مریتا تا 

  

  

 تعداد تابع هیم با دار فیماکرو و تعر نیفا

عضیيها هست و برا کرويم یبعض یبرا یسر کیدياگر توابع رو دقت کن

و فلش ب شتريب نيتعداد پ کرويچقدر م هر کرويبه ساختار خود م
 3فلش دارن فقط  لويک 16گه  ییکروهايمثال م یبرا
   دارن مریتا تا 

 که م

RCC_APB2PeriphClockCmd 
RCC_APB1PeriphClockCmd 
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فاید یسر هینجایبازم ا

اگر توابع رو دقت کن نجایا

به ساختار خود م گرديبرم نیا
برا هم داره یشتريب

 14 ای 12فلش دارن  

میکانال کالک دار تا دو

• RCC_APB2PeriphClockCmd
• RCC_APB1PeriphClockCmd

  هست



 
 

 

 ديمختلف داشته باش یبخش ها

  

  

 دارن ليکالک و پرسک ميتنظ تيخودشون قابل

 و پورت بخش وصله مریتعداد تا هیکانال کالک فقط به 

بخش ها یرو یعتریتر و سر قيشما کنترل دق شهيجدا کردن کالک باعث م

 
 

45

خودشون قابل یکه هرکدوم برا

کانال کالک فقط به  هر

جدا کردن کالک باعث م نیا

  ديتوجه کن ریوتص به

  



 
 

 

 یعنی خورهيکالک م ريعکس مشخصه که کدوم واحد از کدوم مس
 قيو کانف ليقبلش پرسک دیبا پس ميکن

RCC_APB2PeriphClockCmd یچطور نيتا بب 
 RCCهدر  لیفا یکه تو ییها نیفایتعداد از د

  

  

  

APB2 عکس مشخصه که کدوم واحد از کدوم مس نیا یتو ديکن دايرو پ
کن قيرو کانف ABP2قبلش  دیبا مياستفاده کن Aاگر قراره از واحد پورت 

RCC_APB2PeriphClockCmdسراغ تابع  میرب حاال ميکن قيکالک کانف ريمس
B تعداد از د هی کرد قيرو فعال و کالک مربوطه رو کانف

  هست کرويم یسخت افزار ی

  نیفاید نیا شه
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APB2و  APB1یکانال ها
اگر قراره از واحد پورت 

مس نیبرا ا یمناسب
Bواحد پورت  ميتونيم

یهست انواع واحد ها

شهيم Bمثال پورت  یبرا

  

  



 
 

 

RCC_APB2Periph_GPIOB 

رو  RCC_APB2PeriphClockCmdتابع  ی
 میقرار بد ENABLEکار هست رو 

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE) 

کالک و  ريمس ميگرفت ادیرو  نيخود پ نجا
با  دیاز همه با اول ميکن ميکالک رو تنظ 

 نیا ديتونيم وپيش کالک نرم افزار کبخ

  

خط دستور  نیا با یخارج یکیو  یکالک داخل

RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON) 

 میور هم تابع مخصوص دار

()RCC_WaitForHSEStartUp 

با  هيفقط کاف حاال ادامه کار یبرا میريباشه کالک متصل هست و م

RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_ 

  

یمقدار ورود دیبا Bفعال کردن و وصل کردن کالک به واحد پورت 
RCC_APB2Periph_GPIOB کار هست رو  تيدوم که وضع یو ورود میقرار بد

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE)

نجایا تا کنهيوصل م Bخط کالک دوم رو به پورت  یکالک رو
 ريها خود مس نیقبل همه ا دیبا یول ميگرفت ادیرو 
RCC_HSEConfig کالک رو از  یکالک وردHSE بخ یتو ميکن ميتنظ
  

 

کالک داخل یکیداره  یدوتا ورود میداد حيکه قبال هم توض
 د

ور هم تابع مخصوص دارظمن نیا یبرا ا کالک وصل بشهت ميکن جادیکوچولو ا

باشه کالک متصل هست و م SUCCESSکه  یتابع در صورت
RCC_PLLConfig  خودPLL ميکن ميرو تنظ 

RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9)

  ؟؟؟ یچ یعنی

  کنهيم ميکالک رو تنظ بیهست که ضر 
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فعال کردن و وصل کردن کالک به واحد پورت  یراحاال ب
RCC_APB2Periph_GPIOB

کالک رو اديخط م نیا
رو  ريمس نیاتصال به ا

RCC_HSEConfigتابع 
  ديرو دنبال کن ريمس

 ديکن دايرو پ PLLاول 

که قبال هم توض یطور همون
ديکارو بکن نیا ديتونيم

کوچولو ا ريتاخ هیدیبا حاال

تابع در صورت نیا یخروج
RCC_PLLConfigتابع 

یRCC_PLLMul_9حاال

 PLLMulهمون مقدار 



 
 

 

  

 ميرو فعال کن PLLخود  دیبا حاال مگا هرتز

RCC_PLLCmd(ENABLE) 

که  RCC_FLAG_PLLRDYمقدار  یبا ورود

while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) 

SYSCLKSource کالک  یرو به خروجPLL  وصل

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK) 

 ستهدرنکته رو بگم  هی مگا هرتز 72 یعن
 نهیا وداریم  ازينبهش هستند و  یچقدرکاربرد

  

مگا هرتز 72با  شهيکه برابر م 9مگ ضرب در  8 یعنیبشه 

RCC_PLLCmd صورت نیا به میديانجام م    

با ورود تینهايحلقه ب هیکارو با  نیا و فعال بشه PLLتا  م
 میديانجام م دهيرو نشون م

while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)

RCC_SYSCLKConfig ایرس کالک سو ستميسSYSCLKSource

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK)صورت نیا به

عنیتمام قدرت  خورهبايتازه هندل م کرويو م شهيم ق
چقدرکاربرد نهایکه همه ا دينيبيبه مرور م یفرق داره ول
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بشه  ميتنظ 9 یرو یوقت

RCC_PLLCmdکار رو با تابع  نیا و

ميمنتظر بش دیبا حاال
رو نشون م PLLفعال شدن 

RCC_SYSCLKConfigبا تابع  دیبا حاال
 ميکن

قيکالک کانف ینطوریا
فرق داره ول یليخ AVRکه با 

  ارم هی یقدرت واقع

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

داره که همه  ستريهر پورت چنتا رج کال
 مقاومت رکشنیدا ایبودن  یو خروج یجمله ورود

 شوديم دهیشکل باال د یکه تو یطور

  

 یکی میدوتا مقاومت دار ميکنيقت مرو د
 انتخاب بشه شهيمخصوص دارن که م ستر

 یها ستوریترانز ديتونيداره که م ویبخش درا
 میيخوايم وبيسراغ نرم افزار ک میريم بشه
جلسه قراره  نیواقع ا در مياستفاده کن مر

  

کال هست کرويم GPIO ای نيهر پ ارگامیبلوک د نیا دي
جمله ورود از شهيکنترل م دادم حيتوض روزیکه د یها با توابع

طور همون ......و  یخروج کیو مقدار صفر و  یپول اپ و داون ودر ورود
  شده ليتشک یو خروج یهر پرت از دو بخش ورود

رو د یورود اول هست یهم بخش خروج ینیيو پا 
ستريهردو به قسمت فعال کننده دارن و رج که کش 

بخش درا هیهم باز  یخروج گریتر تياشم یورود ایبه بخض انالوگ 
بشه ميتنظ نیلت پوش پول و اوپن درو به دو حا دي

مریاز تا ريتاخ یگه به جا ميکن یکار و ميسیرو بنو ی
   ميها اشنا بش
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  GPIO اگرامیبلوگ د

يعکس باالرو دقت بکن
ها با توابع ستريرج نیا

پول اپ و داون ودر ورود یها
هر پرت از دو بخش ورود

 یورودش بخ ییباال
 نیيپا یکیباالکش و 

به بخض انالوگ  رهيم بعد
يرو کنترل کن یخروک

یهمون کد جلسه قبل
ها اشنا بش مریبا ساختار تا



 
 

 

  

  ديکن ميخودتونو تنظ

  

اسلو  یرو یرييتغ نترنالیا یرو میبزار دی
  میدينم یرييپس تغ

  

  دیبد وبيک

خودتونو تنظ یها یخروج دیشما با هست نيوتا پد نیمن ا یها

یکالک سورس رو با اول هست مریتا قيو کانف ميبخش مخصوص تنظ
پس تغ هيکالک کاف یرو یجلسه قبل ماتيتنظ همون دیسورس ند
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ک یرو تو ماتيتنظ نیا

ها LED یها یخروج

بخش مخصوص تنظ نیا
سورس ند گریمد و تر



 
 

 

  

  

 ديتونيم یقيهر بخش و هر وقفه کنترل دق
تا وقفه  4 مریتا نیا یکه برا ديفهم شه

 ميداشته باش یو کد خروج مریتا یرو ی
ها  مریتا ماتيتنظ یمخصوص برا لیدوتا فا

  

  ديکن کيکل مریتا یرو ميکن ميرو تنظ مریاوقفه ت د

هر بخش و هر وقفه کنترل دق یشما رو و ها هستند AVRتر از  شرفتهيپ یليارم ها وقفه ها خ
شهيقسمت م نیتوجه به ا با تونبه وقفه ها دیبد تی
یدرست ماتيتنظ ديتونيبخش م نیمناسب ا شیرایو

دوتا فا GPIOمثل  SPLتوابع  یتو SPLکد خودمون و توابع 
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دیبا قياما بخش کانف

ارم ها وقفه ها خ یتو
یو اولو ديداشته باش

و با کرد ميتنظ شهيم
کد خودمون و توابع  یتو میريم حاال
   میدار



 
 

 

  

 

تا  80 بایتقر ديبکن تيها هستند رو دق مر

  

stm32f10x_tim.h  مریکه مخصوص تا یتوابع فیتعرو
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stm32f10x_tim.c  

stm32f10x_tim.h 

stm32f10x_tim.h لیفا یبه انتها دیبر
 تابع مختلف هست



 
 

 

 

که قراره ازشون  ییاوها فعال توابع رو الزم ندارم
 ستين ازيکار ن نیا ها مریات قيبرا کانف 

جمله  از میزاريم یپارامتر مهم رو ورود
 هیها  مریتا کار نوشتم یراحت یهارو من فقط برا

  شده فیهدر تعر

  

 هست

  

توابع رو الزم ندارم نیا همه مختلف تابع مخصوص هست طیهر تابع و هر شرا
 ميسینويم دیتابع جد هی یکد قبل مثل ميکنيم یرو معرف

پارامتر مهم رو ورود چنتا TIMER_Config میزاريم اسمشو کنهيکار رو راحت تر م
هارو من فقط برا نیا ....و  ژنیویو کالک د ليو پرسک ود

TIM_TimeBaseInitType هدر تعر لیفا یدارن که تو

هست یداده شده که چ حيتوض و کامنت داده شده
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هر تابع و هر شرا یبرا
رو معرف مياستفاده کن

کار رو راحت تر م یول
ودیپر مریاستراکچر تا

TIM_TimeBaseInitTypeDefاستراکچر به نام 

کامنت داده شده یهر بخش کل یبرا

 



 
 

 

تا  0x0000 نيب توانديهستو م یتيعدد ب

 شهيدر مود کانتر  باشه استفاده م مری
 ممیمقدار ماکز و 0xFFFFتا  0x0000 ن

 شه
 کالک هست ميار تقس

و فعال  شهياستفاده م مریتا یخروج ی

 ستريو بعد در رج دمیعضو هاشو مقدار بد

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Period 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = Prescaler 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = ClockD 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = CounterMode 

TIM_TimeBaseInit(timer, &TIM_TimeBaseStructure 

 ميکنيم یها مقدار ده ستريرج

 میديانجام م

 رو هم پاک کرد

 م

  

TIM_Prescaler عدد ب هیهست و  ليعدد همون پرسک نیا
 شد ديتست متوجه کاربردش خواه یتو باشد

TIM_CounterMode یکه تا یمقدار درصوت نیا هست
TIM_Period نيهست ب تيعدد ب هیباز  که هست

شهيم زیعدد سرر نیبه ا دنيدر صورت رس مریتا دهيرو نشون م
TIM_ClockDivision ار تقسعدد درواقع مقد نیا هست

TIM_RepetitionCounter یدر واحد ها که هست
 میندار ی

  ميکن یپارامتر هارو مقدار ده نیکه ا ميسیبنو ی

 مریاستارت تا

عضو هاشو مقدار بد یکی یکیو بعد  ميکن فشیاول تعر دیاستارکچر با 

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Period

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = Prescaler

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = ClockDivision

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = CounterMode

)TIM_TimeBaseInit(timer, &TIM_TimeBaseStructure

رج یمقدار رو تو TIM_TimeBaseInitها با تابع  ستريرج

انجام م TIM_ARRPreloadConfigرو با تابع  نکاریا ميرو فعال کن

 ميکنيصفر م TIM_SetCounterکامتر رو با تابع 

TIM_ClearITPendingBit رو هم پاک کرد مریهم پرچم وقفه تا

مينوع وقفه رو انتهاب و فعال کن دیبا مياگه قرار باشه وقفه داشته باش

 ميرو فعال کن زیسرر ای تیجا قراره وقفه اپد

TIM_IT_Update  
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TIM_Prescalerعضو  نياول •
0xFFFF  باشد

TIM_CounterMode یبعد عضو •
TIM_Period یبعد عضو •

رو نشون م مریتا
TIM_ClockDivision یبعد عضو •
TIM_RepetitionCounter یبعد عضو •

یباهاش کار

یطور دیتابع رو با حاال

استارت تا تیو در نها

 

نیا یمقدار ده یبرا
 میزیتامر بر یها

رج یاز مقدار ده بعد

رو فعال کن مریتا دیبا بعد

کامتر رو با تابع  ستريمقدار رج بعد

TIM_ClearITPendingBitبا تابع  نجایا شهيم

اگه قرار باشه وقفه داشته باش بعد

جا قراره وقفه اپد نیا

TIM_IT_Update یعنی



 
 

 

  

  دمينم شتريب حيتوض

  

  

  

  

  

void TIMER_Config(TIM_TypeDef* timer, uint16_t Period, uint16_t Prescaler, uint16_t ClockDivision, uint16_t 
CounterMode, FunctionalState status){ 

    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

 

  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Period;

  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = Prescaler;

  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = ClockDivision;

  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = CounterMode;

  TIM_TimeBaseInit(timer, &TIM_TimeBaseStructure);

  TIM_ARRPreloadConfig(timer, status);//TIM4 Config for 1ms interrupt

 

  TIM_ClearITPendingBit(timer, TIM_IT_Update);

  TIM_ITConfig(timer, TIM_IT_Update, status);

  TIM_SetCounter(timer, 0); 

  TIM_Cmd(timer, status); 

} 

  

توض گهیتابع رو د دونميم یکه من شمارو مسلط به س 

void TIMER_Config(TIM_TypeDef* timer, uint16_t Period, uint16_t Prescaler, uint16_t ClockDivision, uint16_t 

seInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Period; 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = Prescaler; 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = ClockDivision; 

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = CounterMode; 

meBaseInit(timer, &TIM_TimeBaseStructure); 

TIM_ARRPreloadConfig(timer, status);//TIM4 Config for 1ms interrupt 

TIM_ClearITPendingBit(timer, TIM_IT_Update); 

TIM_ITConfig(timer, TIM_IT_Update, status); 
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 ییخوب حاال از اونجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

void TIMER_Config(TIM_TypeDef* timer, uint16_t Period, uint16_t Prescaler, uint16_t ClockDivision, uint16_t 



 
 

 

  

  

 ميرو اعمال کن

  

 میندار

 ستين شتري

رو اعمال کن NVIC ماتيت تنظراح ميکه بتون سمینويم

NVIC_InitTypeDef ديکن دايرو پ 
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misc.c  

misc.h  

ندار ادیتابع ز گهید نجایا

يتا ب شيپنج ش  فقط

م گهیتابع د هیباز  پس

NVIC_InitTypeDef استراکچر



 
 

 

 کنهيهست که کانال وقفه رو مشخص م
 تونهيم که کنهيم ميوقفه رو تنظ تیاولو

  

  بهشون رجوع کرد

 شهيفعال کردن وقفه استفاده م ريفعال و غ

 یرو مقدار ده NVIC یها تريجمقدار ر

void NVIC_Config(uint8_t IRQChannel, uint8_t PreemptionPriority, uint8_t SubPriority , FunctionalState status)

{ 

  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = IRQChannel;

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreempt

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = SubPriority;

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = status; 

    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 

} 

  

NVIC_IRQChannel هست که کانال وقفه رو مشخص م
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority اولو هست

  باشه 15تا  0

بهشون رجوع کرد شهيهر استراکچر نوشته و م حاتيتوض یمطالب رو تو

NVIC_IRQChannelSubPriority هست 
فعال و غ یهست که برا NVIC_IRQChannelCmdهم 

مقدار ر NVIC_Initو با تابع  ميکنيم یاستراکچر مقدار ده
  نوشتم ینطور

void NVIC_Config(uint8_t IRQChannel, uint8_t PreemptionPriority, uint8_t SubPriority , FunctionalState status)

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = IRQChannel; 

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = PreemptionPriority; 

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = SubPriority; 

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = status;  
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 تا عضو داره چهار

 

NVIC_IRQChannelاول  عضو •
NVIC_IRQChannelPreemptionPriorityدوم  عضو •

0 نيب یمقدار

مطالب رو تو نیهمه ا

NVIC_IRQChannelSubPriority یعضو بعد •
هم  یبعد عصو •

استراکچر مقدار ده یرو تو ریمقاد پس
نطوریتابع رو من ا ميکنيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

void NVIC_Config(uint8_t IRQChannel, uint8_t PreemptionPriority, uint8_t SubPriority , FunctionalState status) 



 
 

 

  میالزم دار... و  PWM یرو بعدا برا

  

)void TIM4_IRQHandler(void 

 یبرا هر پرچم وقفه شرط نوشته بشه 
TIM_GetITStatus اسم و  مریشماره تا که

if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET 

رو مثل جلسه  RCC یعنی ميوصل کن د
  کدوم کانال کالک هست

void TIM4_IRQHandler(void){ 

  static u8 ts=0; 

  static u16 t_flasher; 

  if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)

  { 

    } 

} 

  

 ؟؟؟ یچطور اما مياستفاده کن ميتوابع که نوشت

رو بعدا برا 1 مریچون تا میبد رييبه چهار تغ 1رو از  مریتا

  ميسینويم ینطوریوقفه رو ا تابع ميسیبنو تابع وقفه رو هم

 ینوشته بشه و برا ینطوریا دیتابع دارن با هیها فقط 
TIM_GetITStatusبا نام  میتابه مخصوص دار هیها  مریتوابع تا ی

 ینطوریا گردونهيهست و مقدار پرچم رو برم

)if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET

  نیا 

دیرو هم با 4 مریکالک تا دیکه با نهینکته مهم که فراموشمون شده ا
کدوم کانال کالک هست یمر چهار رویتا ميببن دیبا ميکن ميظ

if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) 
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توابع که نوشت یاز ا دیحاال با

تا ميکن یکار هی دیبزار

تابع وقفه رو هم دیحاال با

ها فقط  مریوقفه تا چون
یتست پرچم وقفه تو

هست و مقدار پرچم رو برم شیپرچم وقفه ورود

 شهيکال وقفه م پس

  

  

  

  

  

  

  

  

نکته مهم که فراموشمون شده ا هی
يظتن 4 مریتا یقبل برا



 
 

 

  

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4  , ENABLE 

 فیتعر یسراسر ريمتغ هی دیبا ميسیوقفه کد بنو
 مریتا نیبود که حاال ا نیبدم ا حيرفت توض
رو  ودیپر مقدار مگ 36 یعنی کنهيمگاهرتز کار م

  

 ميسینويم سپ هست کیکانال  یرو ديکن دايرو پ

)RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4  , ENABLE

وقفه کد بنو یتو میبر دیبا حاال ميسیبنو مریتا ميقبل از تنظ
رفت توض ادمینکته که  هی یراست ميوقفه با مقدار متناسب کم کن

مگاهرتز کار م 72/2ما داره با کالک  4 مریتا االن میکرد مي
 36000000/360 شهيپس باز م
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رو پ 4 مریتا ديدقت کن

قبل از تنظ دیبا نویا البته
وقفه با مقدار متناسب کم کن یو تو ميکن

يتنظ یدیرو با جه پرو
پس باز م 360 ميگذاشت



 
 

 

  

  

  

  

  

  

static u8 ts=0; 

if(++ts > 99) 

{ 

 

} 

  

  ميسینويوقفه م یتو پس هرتز لويک 100 یعنی کالک

ها

 
 

60

کالک 100000 شهيم

  

ها مریتا اگرامیبلوک د



 
 

 

  

  

  ها
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ها مریتا یها ستريرج



 
 

 

  

 کیشود و  یعامل استفاده م ستمي

  

 :شوند یم ميبه سه دسته تقس

  :TIM6 & TIM7 
 TIM2,3,4,5: همه منظوره 

 TIM1 & TIM8:  شرفته

 .ها فقط در امکانات با هم متفاوت هستند

Watchdog Timer 

يزدن س کيت یوجود دارد و برا Cortex یآرم سر یدر هسته ها
  .باشديشمار م نیي

 :دارند ریزبه شرح  ستريالف چند رج
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به سه دسته تقس مریتا یبه طور کل

 

 )الف

     هیپا مریتا 
     همه منظوره  مریتا
     شرفتهيپ مریتا

ها فقط در امکانات با هم متفاوت هستند مریتا نیا

Watchdog Timer) ب

 Systic Timer) پ

 

در هسته ها مریتا نیا
نیيپا ایساده باال  مریتا

الف چند رج یسر یمرهایتا

 



 
 

 

 .ابدی یم ميطبق تنظ شیافزا
 ستريرج نیبرابر با مقدار ا CNTشمارنده 

 .دشو یم ميتنظ مریتا ن
تا  1 نيب یمقدار توانديرجستر م ن

،  ARRستريتوسط رج مریمجدد تا یبا هر بار بارگذار

 .شوديها در آن انجام م ی

 :شده  

 : ماتيتنظساختار  نیدر ا. ديکن ی

 .کننده کالک ، تکرار کانتر مي، تقس مریتا

 کاربرد دارد که مریکالک تا 

 . ديفرمان ده ميتنظ یو برا ديساختار را پر کن

ها  مریتا یو خروج PWMرو با استفاده از 

 ميو استفاده کن کيهست کانف مر

 ميکنيم ميتنظ

 یها یمتوجه شدم که خروج ت

  

  

CNT افزا ایکاهش  یکیکه با هر پالس  یاصل ستريرج
ARR شمارنده  یوقت. است مریتا کياتومات یبارگذار ستريرج

نیتوسط ا مریپس دوره تناوب تا.شوديصفر م کيشد به طور اتومات
PSC نیا. باشديم مریکننده فرکانس تا ميتقس ستريرج

 .داشته باشد
RCR با هر بار بارگذار. باشد یم مریتا ودیتکرار پر ستريرج
 .شود یاضافه م ستريرج نیبه مقدار ا

یفعال ساز ماتيکه تنظ. است مریکنترل تا رستيرج 
 گریو متفرقه د یکاربرد ی

 فیدو نوع ساختار تعر CMSIS یها وریها توسط درا مر

یرا راه انداز مریساختار را پر و تا نیکه ابتدا ا:  مریتا هی

تا ودی، دوره پر مریشمار تا نیيپا/ کننده فرکانس ، باال شمار 

 یورود یها لتريدر قسمت ف) ClockDivision(کننده کالک 

 .ديمقدار آن را صفر قرار ده

RepetitionCounter (ديرا صفر قرار ده. 

ساختار را پر کن نیکه بعد از ساختار اول ، ا:  یتخصص یساختار ها

PWM دیدار ازينوع ساختار ن نیبه ا.  

رو با استفاده از  میدقبل روشن و خاموش کر اموزشهایکه  ییها 
  ميکن ادینورشونو کم و ز یبعن  ميدار روشنو خاموش کن

مریامکانات تا نیاز پرکاربرد تر یکیکه  PWMرو به صورت 

تنظ PWM یخروجرو در حالت  مریو تا میندازيم وبيبه نرم افزار ک

تيتاشیهستند با توجه به د PB13و  PB14 ینهايپ یمن رو
TIM1_CH2N قرار دارن نهايپ نیا یرو  
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  ستريرج  CNT
  ستريرج  ARR

شد به طور اتومات
 ستريرج   PSC

داشته باشد 65535
 ستريرج   RCR

به مقدار ا یکی
 ستريرج  CR 
 یها ستريرج

مریاستفاده از تا یبرا

 هیساختار پا

کننده فرکانس ، باال شمار  ميتقس مقدار

کننده کالک  ميتقس:  نکته

مقدار آن را صفر قرار ده یعاد یکارها یبرا

RepetitionCounter(مقدار تکرار کانتر    

 ساختار ها

PWM یراه انداز یبرا مثال

 LED میخوايم جا نیا
دار روشنو خاموش کن میبه صورت د

رو به صورت  مریدر واقع قراره تا

به نرم افزار ک یسر هی

من رو یها LED چون
TIM1_CH1N  وTIM1_CH2N



 
 

 

  

  ننکيم داينام پ رييفوق به صورت باال تغ

نات مقدار  قايدق گهید یمقدار دارن و چهارتا

 بشن چیسو گهیبه صورت نات همد

 و نات اون هست ی

همون  قايدق نیو ا ميداشته باش یفاصله ا

TIMER_Configuration رو به  1 مریتا قيو کانف ميزنيم
 یها یخروج یکی یکی بعد میمنبع کالک اتصال بد

  ميسينونيکانال کالک دوم هست م یرو  

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Pe 

 داشته باشه یما چه دقت PWM نیقراره ا

  

فوق به صورت باال تغ ینهايکه پ مينيبيباال م ماتيهم با اعمال تنظ

TIM1_CH1N  وTIM1_CH2N  یچ یعنی 

 1 مریتا کیشماره  ینات خروج شه

 1 مریتا یشماره دو ینات خروج شهيم

مقدار دارن و چهارتا سترياونها رج یهست که چهارتا PWM یتا خروج
 هستن

 ؟؟ خورنيم ینات ها به چه درد

به صورت نات همد دیبا ميماسفت رو روشن و خاموش کن ای ستوریجفت ترانز

 اونجا به درد بخوره تونهيم ی

یخروج نيب ريامکان تاخ مریتا نیبه درد بخور ا یليخ ی

فاصله ا هی گهینسبت به همد تيوضع رييتغ نيکه ب ديکن
 کاربرد داره IGBTواسفت و  ویدرا یتو یل

 مریتا قيکانف

Configurationو تابع  نيم لیبه فا یری هی میريم یقبل
منبع کالک اتصال بد به ميکن قيرو کانف مرویتا دیاول از همه با

PWM مریتا چون ميرو فعال و مقدارشو وارد کن  

)RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE

TIMER_Config قراره ا مينيبب دیبا ميکن قيرو کانف مریخود تا
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هم با اعمال تنظ وبينرم افزار ک یتو

TIM1_CH1N  نیحاال اا

شهيم TIM1_CH1N نيپ

م TIM1_CH2N نيپ و

 نات چرا خاال

تا خروج 8 یدارا 1 مریتا
هستن یقبل یتاچهار

نات ها به چه درد نیا حاال

جفت ترانز هیقراره  یوق

ینات بودن خورم نیا و

یها رياز رجست یکی

کن ميتنظ ديتونيم یعنی
ليهست و خ میدت تا

کانف یبرا میريما م حاال

 

قبل یاموزشها طبق
اول از همه با ميکنيپروژه اضافه م

TIMER_Configبا تابع  دیبا حاال



 
 

 

 ميحساب کن دیبا حاال ميکنيم ميتظ 1000
 میيايعدد م نیا محاسبه باشه یهرتز کاف

 مگاهرتز هست 72

1  - )24000*1000(  /72000000 

و  PWMفرکانس  شهيم 24000و  شن

استفاده  TIM_OCxInitکار از تابع  نیا ی
 شهيم ميتوش تنظ PWM ماتيتن هيداره که کل

 بشه ی

TIM_OCMode_PWM1 ميکنيست م 

 م

 ميکنيم م

  دمي

 کنميم یمربوطه بار گزار

TIM_OC1PreloadConfig مقدوره 

TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable 

LED  نيم یتو اميم نه ای شهيم ادیکم و ز 
با  دیکار رو با نیا و برعکس دميم شیافزا

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;

  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;

  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = 

  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;

  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;

  

1000عدد  یرو رو Period پس باشه یاستپ دقت خوب
هرتز کاف لويک 24 کنميم فکر نه ؟؟؟کار ک یما با چه فرکانس

72برابر  APB2 چون ميکنيم ميتقس میخوايکه م یرو بر عدد

شنيرزول شهيهزار م میبد Prescalerبه  دیکه با یمقدار
  2عدد  شهيم پس مریکالک تا شه

یبرا ميکن قيرو هم کانف PWMحود  دیبا یشده ول 
داره که کل TIM_OCInitTypeDefاز نوغ استراکچر  یورود

یو مقدار ده فیاستراکچر مبرطه تعر دیاستفاده از تابه فوق با

 سمیوياستراکچر م

TIM_OCInitTypeDef      TIM_OCInitStructure 

 بشه قيمختلف کانف یدر مود ها تونه

PWM میديقرارش م 

TIM_OCMode یرو رو میکرد فیکه تعر یاستراکچر TIM_OCMode_PWM1

TIM_OCNPolarity یرو رو TIM_OCNPolarity_Low ميکنيم ميتمظ

TIM_OutputNState یرو رو TIM_OutputNState_Enable ميتنظ

 نات هستن یخروج ی

 کنم

 کنميفعال م ريرو ع 

TIM_OutputState  رو به مقدارTIM_OutputState_Disable يقرار م

TIM_OC1Init  وTIM_OC2Init مربوطه بار گزار یها ستريدر رج

TIM_OC1PreloadConfigبا استفاده از تابع  که رو فعال کنم ی

)reloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable

LEDنور  نيبب تا میبد رييرو تع PWMو مقدار  سمیبنو ک
افزا 1000تا مقدار  0رو از  PWMاون مقدار  یو تو سم

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; 

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; 

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable; 

TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low; 

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; 
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استپ دقت خوب 1000 کنميم فکر
ما با چه فرکانس PWM میخوايم

رو بر عدد مریفرکانس تا

مقدار شهيباال م فرمول
شهيهم م 72000000

 قيکانف مریتا نجایتا ا
ورود هیتابع  نیا ميکنيم

استفاده از تابه فوق با قبل از پس

استراکچر م فیتعر یبرا

 

TIM_OCInitTypeDef      TIM_OCInitStructure

تونهيم مریتا یحروج هر

PWMمد  یما تو نجایا که

TIM_OCModeمقدار  پس

TIM_OCNPolarity مقدار

TIM_OutputNStateمقدار  و

یها من رو LED چون

کنمينات رو فعال م فقط

 PWM یخود خروج و

TIM_OutputState یعنی

  

  

  

  

  

TIM_OC1Initبعد با تابع 

 

یخروج دیفقط با حاال

 شکل نیا به

کيکد کوچ هی دیبا حاال
سمینويفور م هیبرنامه 



 
 

 

 GPIO_Mode_AF_PPرو از نوع  یخروج

 .شهيباالتر پردازش م تیوجود داره که اول وقفه با اولو

 میدار تیکه چهار گروه اولو شهيمشخص م

 
سراغ  رهيته باشه مداش یکسانی تی

داشته باشه  یکمتر IRQکه شماره  ی

   شهيدر نظر گرفته م

  باالتره 

 بعد از  NVIC_Config در تابع

  

  

TIM_SetCompareX خروج ینهايبار پ نیا دیضمن با در انجام داده بشه

  Mortezaاز اقا  یچنتا مورد و نکته امورش

وجود داره که اول وقفه با اولو تیبه اسم اولو یزيوقفه ها چ یتو 

مشخص م NVIC_PriorityGroupConfigبا استفاده از تابع 

 :قسمته  2که هر گروه شامله  نوشته شده

PreemptionPriority  وSubPriority عکس باال مشخصه یکه تو 
PreemptionPriority تیوقفه اولو 2و اگه  شهيمشخص م

یباشه اون یکیوقفه  2هر  یپارامتر برا نیو اگر هم ا 
  .شهياول پردازش م

در نظر گرفته م 2فرض گروه  شياگر گروه مشخص نشه ،به طور پ
 باالتره تشیکمتر باشه ،اولو تیعدد اولو

 A تیاولو باشه 1برابر  B تیو عدد اولو 0برابر  A تيول

در تابع NVIC_PriorityGroupConfig تابع دمیکه د یی
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure  شهيم استفاده.  

 
 

66

M_SetCompareXتابع 
  .ميکن فیتعر

چنتا مورد و نکته امورش

 ديدونيهمونطور که م

با استفاده از تابع  یبند تیاولو نیا

نوشته شده misc لیفا یتو

• PreemptionPriority
PreemptionPriorityبا  تیاولو •

SubPriority 
اول پردازش م

 :نکته 2

اگر گروه مشخص نشه ،به طور پ •
عدد اولو یهرچ •

ولمثال اگر عدد ا بطور

ییمثال ها یدرضمن تو
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure



 
 

 

  

 یليخ مریتا هی مریتا نیا هست کيست
 یو زمانبند یرياندازه گ یبرا معموال کنه

 یکر اصل یها مریجزو تا و شهينوشته م
 هی مریتا نیا یول کننيم یکننده با امکانات مختلف طراح

وقفه  ديتونيکه با دادن مقدار کالک م میدار

SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000  

  کنهيم ميتنظ

  براش ميسیکد تست بنو هی دیبزار ستي

BOOT1     BOOT0 

X                 0                User Flash memory User Flash memory is selected as t

0                 1                 System memory System memory is selected as the boot space

1                 1                 Embedded SRAM Embedded SRAM is selected as the boot space

void SysTick_Handler(void) 

{  

} 

  

ستيس مریاون تا و ها فرق داره مریتا هيکه با بق میهم دار
کنهيم دايپ شیکه افزا ستريرج هیوقفه ساده داره و هیساده هست و فقط 

نوشته م SysTick_Handlerاون با اسم  وقفه شهيعامل استفاده م
کننده با امکانات مختلف طراح ديتول یشرکت ها رو خود گهی
دار SysTick_Configتابع به نام  هی کرتکس هست ای
  دي

)SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000

تنظ هيثان یليم هی یرو با وقفه ها کيستيس مریتا ادي

ين... در پرچم ها و  یرييبه تغ یازين گهیهست و د ی

X                 0                User Flash memory User Flash memory is selected as the boot space

0                 1                 System memory System memory is selected as the boot space 

1                 1                 Embedded SRAM Embedded SRAM is selected as the boot space
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  بوت یحالت ها

  

  

  

  

  

هم دار گهید مریتا هی
ساده هست و فقط 

عامل استفاده م ستميس
ید یها مریتا هست

ی یاز کر اصل یبخش
يکن جادیمورد نظر رو ا

  

  

  

يخط م نیمثال ا یابر

  

  

  

  

ینطوریتابع وقفه هم ا

  

he boot space 

 

1                 1                 Embedded SRAM Embedded SRAM is selected as the boot space 



 
 

 

void SysTick_Handler(void) 

{ 

    static uint16_t us = 0; 

    if(++us > 99)   //0.1 S  10 HZ 

    { 

        us = 0; 

        GPIO_ToggleBits(LED0_Port,LED0_PIN);

    } 

} 

int main(void){ 

    RCC_Configuration(); 

    GPIO_Configuration(); 

    SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);

    while(1) 

    { 

    } 

} 

  

GPIO_ToggleBits(LED0_Port,LED0_PIN); 

; 
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 وبيبه نرم افزار ک یسر هی ميکن افتی
مثل  USARTرند و مخصوص  ريغ یبه کالک ها

 نيدارم پکه من  ییکرويم نیا یتو کنه 

  

  

stm32f10x_usart.c  

  

یارسال و در تایو د ميکن قيرو کانف کرويم یها وزارت
به کالک ها یازين AVR یها کروينکته رو بگم برخالف م

 نيکالک رو تام تونهيم کرويو خود م  ستين.... و  11.0592
  هستند وزارتی ی

  دارم USARTمخصوص توابع  ل
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USART  

وزارتیاز  یکی میخوايم
نکته رو بگم برخالف م هی اول ميزنيم

11.0592 ایو  14.7456
ینهايپ A10و  A9 یها

لیطبق معمول دوتا فا



 
 

 

  

stm32f10x_usart.h  

 ميکنياز همه شروع م اول دميم حيتوض شو
و وقفه  ميرو فعال کن USART1 میيخوايم

و  ميکنيمراجعه م تيش تاید به فعال کردن کالک هست

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_U  

 ینهايپ دوتاميکن قيپسنهارو هم کانف و 
GPIO_PIN_Config ینطوریا ميکنيم قشونيکانف  

GPIO_PIN_Config(RXD_Port, RXD_PIN, RXD_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

 GPIO_PIN_Config(TXD_Port, TXD_PIN, TXD_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

#define RXD_PIN          GPIO_Pin_10 

#define RXD_Port        GPIOA 

#define RXD_Mode         GPIO_Mode_IN_FLOATING

 

#define TXD_PIN          GPIO_Pin_9 

#define TXD_Port        GPIOA 

#define TXD_Mode         GPIO_Mode_AF_PP

  

شویتعدا هیشده که  فیتعر وزارتی یتابع برا یکل دي
م نجایا ميسینويم USART_Configurationتابع به اسم 

فعال کردن کالک هست ميبکن دیکه با یکار نياول باز میمورد نظرشو راه بنداز
  ميسینويم پس هست 2خط کالک   ی

)RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE

 ميرو هم وصل کن Aکالک پورت  دیبا لذا ميکن قيهم کانف
GPIO_PIN_Configبا استفاده از تابع  وميکنيم نیفاید ی

  ميسینويم ینطوری

GPIO_PIN_Config(RXD_Port, RXD_PIN, RXD_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

GPIO_PIN_Config(TXD_Port, TXD_PIN, TXD_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

_Mode_IN_FLOATING 

#define TXD_Mode         GPIO_Mode_AF_PP 

 
 

70

ينيبيکه م یهمونطور
تابع به اسم  هیپس  قيبه کانف

مورد نظرشو راه بنداز
یکه کالک رو مينيبيم

هم کانف نهارويپ دیحاال با
یقبل یرو طبق اموزها

  

  

  

یهاشو هم ا نیفایو د

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

اول استراکچر مربوطه  دیبا ميکنيم وزارت
  ميسینويم

USART_InitTypeDef USART_InitStruct  

 ینطوریکارو ا نیا هست تاینرخ ارسال د

USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b  

USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1  

USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No  

 یازين ما بده صيتشخ یرو به صورت سخت افزار

USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None  

ما هر  چون هر دو ای تاید افتیدر ای میواحد ارسال دار

USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx  

USART_Init(USART1, &USART_InitStruct  

وقفه  دیحاال با هست وزارتی ستريرج 
تابع اسم وقفه و شماره  نیا یورود ميکن

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE  

اسم تابع وقفه  چون NVIC_Configسراغ تابع 

NVIC_Config(USART1_IRQn, 1, 1 , ENABLE  

cmd ميکنياستفاده م  

)USART_Cmd(USART1, ENABLE  

 ینطوریوقفه رو ا تابع وزارتی RXسراع نوشتن تابع وقفه 

 ميپاک کنو وقفه رو  میبردار تارویبودن د 

void USART1_IRQHandler() 

{ 

} 

  

وزارتیخود  قيشروع به کانف حاال ديکن ميطبق برد خودتون تنظ
م پس باشه USART_InitTypeDefاز نوع  دیاسترکچر با

USART_InitTypeDef USART_InitStruct

نرخ ارسال د ای تیمهمه باود ر یليو خ ميکن ميتنظ وزارتی ی

USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b

  ميکن ميرو تنظ

USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1

  ميرو انتخاب کن

ruct.USART_Parity = USART_Parity_No

رو به صورت سخت افزار تایشدن د زیسرر تونهيکه م میبه قسمت فلو کنترل هم دار
  ینطوریا ميکنيفعال م

USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None

واحد ارسال دار ميبه سخت افزار بگ یعنی ميکن ميرو تنظ
  ميسینويم ینطور

USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx

 سترشيرج یتو میزیاستراکچر رو بر

)RT_InitStruct

 یهستو کارش مقدار ده SPLاز توابه خود کتابخونه 
کنياستفاده م USART_ITConfigکار از تابع  نیا یبرا 

 هست

)SART_IT_RXNE, ENABLE

سراغ تابع  میبر دیبا باز ميکن ميوقفه رو تنظ یقبل حات
  ميسینويهست م

)NVIC_Config(USART1_IRQn, 1, 1 , ENABLE

mdاز تابع  یقبل یباز طبق اموزشها و ميرو استارت کن 

سراع نوشتن تابع وقفه  میبر دیبا شهيکارش تموم م وزارتی

 کیو در صورت  ميرو چک کن USART_IT_RXNEتابع وقفه پرچم 
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طبق برد خودتون تنظ دیالبته شما با
استرکچر با نیا ميکن فیرو تعر

یکه برا یمورد نياول
  میديانجام م

رو تنظ تياستپ ب دیحاال با

رو انتخاب کن یتیپر دیحاال با

به قسمت فلو کنترل هم دار
 ريبهش ندارم پس غ

USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None

رو تنظ یارمود ک دیبعد با
نطوریا میيخوايدو رو م

استراکچر رو بر یمقدار دیحاال با

از توابه خود کتابخونه  USART_Initتابع 
 ميرو فعال کن وزارتی
هست تيو وضع وزارتی

حاتيطبق توض دیحاال با
USART1_IRQn هست م

 وزارتیواحد  دیحاال با

وزارتی قيتابع کانف نجایتا ا
  ميسینويم

  

  

  

  

تابع وقفه پرچم  یتو دیبا
 ميو خارج بش



 
 

 

رو  یافتیدر یتاید ستريتابع مقدار رج 

data = USART_ReceiveData(USART1  

 مثل تایارسال د یهم برا یکیو  تایبرگردوندن د
همون تابع وقفه  یتو میيايم پس ارسال کرد

رو بزرگ کنه  کيحروف کوچ اديب مثال ارسال کنه

 نیشد تابع وقفه ا پس تابع یتو

void USART1_IRQHandler() { 

    uint8_t data; 

    if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)) {

        data = USART_ReceiveData(USART1);

        USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); // Clear interrupt flag

    } 

} 

if(data >= 'a' && data <= 'z') 

        { 

            USART_SendData(USART1, data 

        } 

void USART1_IRQHandler() { 

    uint8_t data; 

    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)

    { 

        data = USART_ReceiveData(USART1);

        GPIO_ToggleBits(LED0_Port,LED0_PIN);

        USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); // Clear interrupt flag

        if(data >= 'a' && data <= 'z') 

        { 

            USART_SendData(USART1, data 

        } 

    } 

  

 نیا مياستفاده کن USART_ReceiveDataاز تابع  د
  هینطوری

)data = USART_ReceiveData(USART1

  شکلی

برگردوندن د یبرا ميسیتابع ساده بنو هی ميسیکوچولو کد بنو
GetChar تابع  باUSART_SendData ارسال کرد تاید تیبا هی شهيم
ارسال کنه گهیحرف د هی اديشد ب افتیدر xکارکتر  هی

تو میزاريهم م LEDخط تاگل  هینه  ای کنهيکار م نميبب

if (USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)) { 

data = USART_ReceiveData(USART1); 

USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); // Clear interrupt flag 

USART_SendData(USART1, data - ('a' - 'A')); 

if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) 

data = USART_ReceiveData(USART1); 

GPIO_ToggleBits(LED0_Port,LED0_PIN); 

USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); // Clear interrupt flag 

USART_SendData(USART1, data - ('a' - 'A')); 
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دیبا تایخوندن د یبرا
یکارش ا و گردونهيبرم

شکلی نیپس شد کال ا

  

 

 

 

 

 

 

 

کوچولو کد بنو هی دیحاال با
PutChar   وGetChar

یمثال اگه  ميسینويم
   نهوارسال ک

 

 

 

 

 

بب ميکنيهم م یکار هی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 یتا ورود 16 یدارا  ADCهر کانال  ی

 

 ADC1واحد  16وه بر اون  عال دارن یتا ورود
بخش  نیا البته استفاده بشه کرويم یدما

 مگ هست ADC 12 یمجاز واخد ها ی
 ميکن جادیمگ رو براش ا

 

  

یعنیاز پورت  منظور ارند ADCها معموال دوتا پورت 
 ره

تا ورود 16که هر کدوم  میدار ADCدوتا واحد  ديکنيکه مالحظه م
دما یرياندازه گ یبرا شهيهم داره که م یداخل یسنسور دما

یفرکان ممیماکز هاشون دادن یها وجود نداره و فقط بعض
مگ رو براش ا 12تا حداقل  یفرکانس ليمناسب پرسک
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ADC 

ها معموال دوتا پورت  کروياز م یسر نیا
رهشده دا پلکسيمالت

که مالحظه م یهمونطور
سنسور دما یورود هی

ها وجود نداره و فقط بعض کرويهمه م یتو
مناسب پرسک قيبا کانف دیبا یعنی



 
 

 

امکانات و  یکل فرق دارن یليها گردم و با هم خ
شروع  یبرا هم هستن تيب 12ضمن  در

 ميسینويکالک هستند م 2کانال 

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE 

رو مقدار  ADCاستراکچر مخصوص  دیبا اال
 میواحد هم دوتا فابل دار

 

 

  

ها گردم و با هم خ AVRنسبت به  یقابل توجه ا شرفتيها پ 
در رو داشته باشن یحروج نیتر زیو کم نو نیدارن که بهتر

کانال  یرو ADC یها یواحد خا چون مياول کالک رو فعال کن

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE)

االح بشن قيکانف GPIO_Mode_AINمورد نظر رو هم با مد 
واحد هم دوتا فابل دار نیا یرفت بگم طبق معمول برا ادم
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 کرويم نیا ADCواحد 
دارن که بهتر ماتيانواع تنظ

اول کالک رو فعال کن دیبا یسیکد نو

مورد نظر رو هم با مد  یها نيپ  دیبا
ادمی یراست ميکن یده

stm32f10x_adc.c 

stm32f10x_adc.h 



 
 

 

 شده ف

 

و  ميسینمونه کد بنو هیو یکن یفقط به صورت ساده قراره راه انداز
 ADC_Configurationکـار بـا عنـوان  یراحتـ

 کنميرو اعمال م مات

مد مستقل  نجایا ما خودشو داره طیبشه که هر مد کاربرد و شرا
ADC_ScanConvMode که فقط  ديکنيانتخاب م

 ديکنيهست که نوع اسکن رو انتخاب م

 از چپ به راست ایبشه  رهياز زاست به چپ ذخ

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;

    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; // Single Channel

    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // Scan on Demand

    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;

    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;

    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;

    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);

  

فیواحد تعر نیا یتابع برا نيدو چ هی دينيبيهدر م لیفا

فقط به صورت ساده قراره راه انداز انجیما ا یول باهشون کرد
راحتـ یتـابع بـرا هیـ ADC قيبـه کـانف میبرگـرد خـوب 

ماتيتنظ نیمن فقط ا فعال ميسینويرو توش م قيکله توابه کاف

  جند خط رو بگم نیمهم ا

بشه که هر مد کاربرد و شرا قيمد مختلف کانف 10در  تونه
ADC_Mode_Independent یخط بعد اما میريگيرو در نظر م ADC_ScanConvMode
 لچند کانا ایکانال استفاده بشه 

ADC_ContinuousConvMode هست که نوع اسکن رو انتخاب م

ADC_ExternalTrigConv هست گرینوع تر 

ADC_DataAlign از زاست به چپ ذخ تایکه از د کنهيم ميم تنظ

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; 

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; // Single Channel 

tructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // Scan on Demand 

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; 

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; 

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; 

ADC_InitStructure); 
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فا یکه تو یهمونطور

باهشون کرد شهيکار م یکه کل
 میريـبگ یتست عمل

کله توابه کاف و ميسینويم

 

 

 

 

 

 

 

 

مهم ا یها نکته دیزارب

تونهيم ADCکانال  هر
ADC_Mode_Independent ای

کانال استفاده بشه  هیقراره 

ADC_ContinuousConvMode یبعد مورد

ADC_ExternalTrigConv یبعد مورد

ADC_DataAlign یبعد مورد



 
 

 

که  16تا  1عدد از  هی تونهيم که ميکني

ADC_RegularChannelConfig نیا میديانجام م 
تابع  نیا با ميتک کانال هارو کانفبگ کن 

 16تا  1 نيب یعدد تونهيم تیاولو کنه

ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t 
ADC_SampleTime) 

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5) 

ADC_Cmd(ADC1, ENABLE) 

 بشه یتا از نو مقدار ده ميکن ست

ADC_ResetCalibration(ADC1) 

 تموم بشه

while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1 

ADC_StartCalibration(ADC1) 

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1 

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE 

 ميرو چک کن لیپرچم اتمام کار تبد ایفلق 
ADC_GetFlagStatus شهيخونده م 

if (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == SET 

  

ADC_NbrOfChannel کنيم ميرو تنظشده  یريهم تعداد کانال اندازه گ
 هست باشه یرورود ی

ADC_RegularChannelConfigکارو با تابع  نیا ميکن قيرو کانف یزيد اندازه گ
 باهاش تک و مياستفاده کن ميکنيهرکانال که استفاده م

کنهيم ميدر واحد زمان رو تنظ ینمونه بردار زانيکانال و م

 باشه ریحالت ز 8از  یکی تونه

 
 
 
 
 
 
 
 کل

 هست ریتابع به شکل ز

ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t 

 کردم ميتنظ

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5)

 ميرو فعال کن ADCواحد 

ADC_ResetCalibration شنیبريکال ستريرج ADC ستیرو ر

تموم بشه ADC شنیبريکه کار کال ميو منتظر بمون ميکن جاد

ResetCalibrationStatus(ADC1))

 میديانجام م ینطوریکارو ا نیا و ميکن بره

 ونيبراسياتمام کار کال

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1))

 ميرو استارت کن لیتبد اتيعمل 

reStartConvCmd(ADC1, ENABLE)

فلق  نيم یاز کلقه ها مثل حلقه اصل یکی یتو دیبا م
ADC_FLAG_EOC  هست و و با تابعADC_GetFlagStatus

if (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == SET)
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ADC_NbrOfChannel مورد
یبرابر تعداد کانال ها

د اندازه گحخود وا دیبا حاال
هرکانال که استفاده م یبرا دیتابه رو با

کانال و م یرياندازه گ تیاولو
 باشه

تونهيم SampleTime و

 1 کليس  
 7 کليس  
 13 کليس 
 28 کليس 
 41 کليس 
 55 کليس 
 71 کليس 
 239 کليس

تابع به شکل ز یشکل کل

ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t 

تنظ ینطوریا نجایمن ا

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5)

واحد  ریبا تابع ز دیحاال با

ADC_ResetCalibrationبا تابع  دیحاال با

جادیحلقه ا هی دیبا نجایا

برهيدوباره کال  دیاال باح

اتمام کار کال یدوباره حلقه برا

 میندار گریحاال اگه تر

میوقفه ندار نجایچون ا
ADC_FLAG_EOCپرچم  نیا اسم



 
 

 

 ADC_ClearFlagبا تابع  و ميشده رو بخون

 ADCخوندن مقدار  یراه برا نیساده تر ن
و  دیريبگ یا گهید زيهر چ ای مریرو از تا ل
 PWMمقدار  یتو ختیخونده شده رو ر

if (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == SET)

        { 

            int adc = ADC_GetConversionValue(ADC1);

            ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC);

            ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);

        } 

  

شده رو بخون لینقدار تبد ADC_GetConversionValueداخل شرط با تابع 
 ميرو استارت بزن لیدوباره انجام تبد

نیا  adc ريمتغ یتو شهيم ختهیر ADC 1حاال مقدار خونده شده از کانال 
لیستارت تبد گریتر ای ديکن جادیمختلف ا یوقفه ها 

خونده شده رو ر ADCکه بشه مقدار  سمینويم یدارم برنارو طور

if (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == SET) 

int adc = ADC_GetConversionValue(ADC1); 

ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC); 

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 
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داخل شرط با تابع  دی باحاال
دوباره انجام تبد و ميپرچم رو پاک کن

 

 

 

 

 

 

 

حاال مقدار خونده شده از کانال 
 ديتونيم شما هست

دارم برنارو طور االن .....

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 یمقدار هی یعنی بکاپ هست یم مرتبط با باطر
 یاتصال بعد یدارن رو برا رييبه تغ ازين 

معمول دوتا  طبق مبوطه یسراغ کد ها

 

 

  

م مرتبط با باطرها هست ر کرويم یسر نیا یکه تو یاز موارد به درد بخور
 یليکه خ یاطالعات ديتونيکه م دهيقرار م ارتونياز حافظه رم رو در اخت
سراغ کد ها میريم خوب ....و   یطور اطالعات زمان جار نيهم

 رهيگيرو در بر م RTCشخصا توابع 
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RTC یداخل 

از موارد به درد بخور یکی
از حافظه رم رو در اخت

هم و ديحفظ کن  هیتعذ
شخصا توابع که م میدار لیفا

stm32f10x_rtc.c 

stm32f10x_rtc.h 



 
 

 

 اول  تابع ميکنيتست م ینمونه کد عمل
 تابع هم سه حالت داره یورود

رو باز  شنیقوريپس سربرگ کالک کانف

 

RTC قرار  یرو فعال و در مد بدون خروج

#define RCC_RTCCLKSource_LSE               

#define RCC_RTCCLKSource_LSI               

#define RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128      

  

نمونه کد عمل هیو  دميم حيکه من باز مهم هاشو توض
RCC_RTCCLKConfig  هست که کارش انتخاب منبع کالکRTC ورود هست

پس سربرگ کالک کانف هيچ... و  LSIو  LSE نیا مينيبب تا وپيرم افزار ک
RCC ميکنيکالک رو فعال م ديلو اسپ ستالیکر 

RTC بعد شهيفعال م شنیگوريدر بخش کالک کانف LSEکار منبع کالک 

 ((uint32_t)0x00000100) 

 ((uint32_t)0x00000200) 

#define RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128       ((uint32_t)0x00000300) 
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که من باز مهم هاشو توض میچنتا تابع دار
RCC_RTCCLKConfig

 

 

 

 

رم افزار کبه ن ميبزن یسر هی
RCCاز بخش  اول نميکيم

کار منبع کالک  نیبا ا
 میديم



 
 

 

 

 

به زمان  دنيرس یبرا ديدونيکه م یهمونطور
 یکالک اصل مينه با تقس و مقدار رو داره

مربوطه  یها نيرو به پ 32.768 ستالیر
سه حالت مختلف  شهيکه م میمتوجه شد

 هیبا  عدی ميخودشون وصل کن ینهايمربوطه رو به پ

RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE 

  

همونطور دیقرار بد LSE یرو ديتونيم  یرو RTCکالک  ی
مقدار رو داره نیا ینه کالک داخل یول هست 32.768 ستالیبه کر

رکه ک میدار ازين پس ديرس قيمقدار دق نیبه ا شهي
متوجه شد نجایتا ا تا میاتصال بد ستالیکر نیو منبع کالک رو به ا

مربوطه رو به پ ستالیو کر ميرو انتخاب کن LSE دیمنبع کالک داشت و ما با
 میتصال بدا RTCرو به بخش 

RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE)
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یورود ديدقت کنحاال 
به کر ازين هيثان 1 قيدق

HSE   يم 128بر عدد
و منبع کالک رو به ا ميوصل کن

منبع کالک داشت و ما با
رو به بخش  ستالیخط کر



 
 

 

 صورت نیفعالش کرد به ا ريغ ایفعال 

RCC_RTCCLKCmd(ENABLE) 

 میديانجام م ریکار رو با تابع ز

RTC_WaitForSynchro() 

RTC  ریکار رو با تابع ز نیاکه  تموم بشه 

()RTC_WaitForLastTask 

 ميکن ميرو تنظ RTCوقفه  دیبا بعد م

RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE 

 RTC_SetPrescalerبا تابع  دیبا حاال ها

)RTC_SetPrescaler(32768  

و با  ميکن تیریخود وقفه رو مد دیبا حاال

NVIC_Config(RTC_IRQn, 0, 1 , ENABLE  

صورت  نیرو به ا تابع مياقدام به نوشتن تابع وقفه کن

#define RTC_IT_OW            ((uint16_t)0x0004)  //Overflow interrupt

#define RTC_IT_ALR           ((uint16_t)0x0002)  //Alarm interrupt 

#define RTC_IT_SEC           ((uint16_t)0x0001)  // Second interrupt

void RTC_IRQHandler(void){ 

    if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)

  { 

    RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);  /*

    RTC_WaitForLastTask();  /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */

  } 

} 

  

فعال  شهيداره که م یورود هیو تابع اون  ميکالک رو فعال کن

کار رو با تابع ز نیا و بشه نکيس RTCبخش  یسترهايکه رج م

RTC یها ستريکه کار نوشته شدن رج ميمنتظر باش 

مياستفاده کن دیبا میديم رييرو تغ RTC یها سترياز تابع باال هر بار که رج

)RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE

  سه نوع وقفه داره RTC بخش کنهيرو فعال م

 

TC_WaitForLastTask ها ستريانتظار نوشته شدن رج یبرا
  هست  32.768ما  ستالیکر چون مي

 میبد 32768تابع رو عدد  ی

حاال RTC_WaitForLastTaskها با تابع  سترينوشته شدن رج
   ميکنيو فعال م ميتنظرو  RTC_IRQnوقفه  تیاولو

)NVIC_Config(RTC_IRQn, 0, 1 , ENABLE

اقدام به نوشتن تابع وقفه کن دیبا بعد شهيتموم م RTCواحد  ماتي

 میانجام بد دیهست که با

#define RTC_IT_OW            ((uint16_t)0x0004)  //Overflow interrupt 

define RTC_IT_ALR           ((uint16_t)0x0002)  //Alarm interrupt  

#define RTC_IT_SEC           ((uint16_t)0x0001)  // Second interrupt 

if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET) 

RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);  /* Clear the RTC Second interrupt */ 

RTC_WaitForLastTask();  /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
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کالک رو فعال کن نیا دیحاال با

ميمنتظر بمون دیحاال با

 دیبعد از تابع فوق با
  میديانجام م

از تابع باال هر بار که رج

رو فعال م هيتابع فوق وقفه ثان

  

  

  

  

  بيبه ترت

 زیسر ر وقفه 
 االرم  وقفه 
 هيثان وقفه 

TC_WaitForLastTaskبعد دوباره تابع 
يکن ميرو تنظ ليکپرس

یمقدار ورود دیپس با

نوشته شدن رج یباز انتظار برا
اولو NVIC_Configتابع 

  صورت نیا به

يو تنظ قيکانف نجایتا ا
  ميسینويم

  

  

  

  

  

هست که با یکل کار نیا

RTC_WaitForLastTask();  /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */ 



 
 

 

 32مقدار  هیو  گردونهيرو برم RTC ستر
به رمان و  یاضیعدد خام رو با محاسبات ر

 RTC_SetAlarmتابع  با کرد یرو قدار ده
خوندن و نوشتن  ینکته مهم استفاده از دوتا تابع برا

  رو توش قرار داد... مقدار روز و ماه و سال و هفته  و 

BKP_WriteBa نیا رهينوشتن به کار م یبرا 
   ديدنبال کن

void Time_Date_Calculate(RTC_Type *_RTC_VARs)

{ 

  u32 TimeVar,temp,t1; 

  u16 day,date,month,year; 

  u16 month_compare,temp1,temp2,temp3,temp4,leap_year=0;

   

  TimeVar = RTC_GetCounter();  /* Reset RTC Counter when Time is 23:59:59 */

  if (TimeVar >= 0x00015180) 

  { 

    temp = TimeVar/0x00015180; 

    day = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1);

    day += temp; 

    if(day >= 7) day -= 7; 

    date = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR2);

    date += temp; 

    month = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR3);

    year = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR4);

if(month<7)  

        month_compare=31; 

    else if(month<12)    

            month_compare=30; 

    else if(month == 12)   

            month_compare = 29; 

    if((month < 10)||((month == 10)&&(date < 11)))  t1 = year + 621;

    else t1 = year + 622; 

 

    temp1 = t1 % 4; 

    temp2 = t1 % 100; 

    temp3 = t1 % 400; 

    temp4 = temp1 & temp2; 

  

ستريکه مقدار رج RTC_GetCounterبا عنوان  میتابع دار
عدد خام رو با محاسبات ر نیا دیبا حاال بزرگ هست اريعدد بس هیواقع  در

رو قدار ده ستريرج نیا شهيهم م RTC_SetCounterتابع  
نکته مهم استفاده از دوتا تابع برا نجایا کرد یاالرم مقدار ده جادیا یبه زمان رو برا
مقدار روز و ماه و سال و هفته  و  شهيبکاپ هست که م 

BKP_ReadBackupRegister تابع خوندن و یبرا BKP_WriteBackupRegister
دنبال کن stm32f10x_bkp.hو  stm32f10x_bkp.C یها ل

  نهیا کنمياستفاده م یمحاسبه مقدار زمان جار

void Time_Date_Calculate(RTC_Type *_RTC_VARs) 

temp1,temp2,temp3,temp4,leap_year=0; 

TimeVar = RTC_GetCounter();  /* Reset RTC Counter when Time is 23:59:59 */ 

day = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1); 

date = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR2); 

month = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR3); 

year = BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR4); 

if((month < 10)||((month == 10)&&(date < 11)))  t1 = year + 621; 

 
 

82

تابع دار هی گهید زيچ هی اال
در دهيرو بهمون م تيب

 با ميکن لیتبد خیتار
به زمان رو برا شهيم

 یها ستريهمون رج

BKP_ReadBackupRegisterتابع 
لیاز فا ديتونيتوابع رو م

محاسبه مقدار زمان جار یکه من برا یتابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  _RTC_VARs->day = day; 

  _RTC_VARs->date = date; 

  _RTC_VARs->month = month; 

  _RTC_VARs->year = year; 
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  خیمقدار ساعت و تار

RTC_Type RTC_VARs; 

Time_Date_Calculate(&RTC_VARs); //Calculate the new date and time

sprintf(str,"%02u:%02u:%02u",RTC_VARs.THH, RTC_VARs.TMM, RTC_VARs.TSS);

LCDSoftText(str, 0,0,0,1,0);   //Show the Date on LCD

sprintf(str,"%04u/%02u/%02u",RTC_VARs.year, RTC_VARs.month, RTC_VARs.date);

LCDSoftText(str,0,8,0,1,0);   //Show the Time on LCD

  

  م به این صورتهروش استفاده ازش ه

مقدار ساعت و تار شیو نما Time_Date_Calculateاستفاده از تابع 

  ی

Rs); //Calculate the new date and time 

sprintf(str,"%02u:%02u:%02u",RTC_VARs.THH, RTC_VARs.TMM, RTC_VARs.TSS); 

LCDSoftText(str, 0,0,0,1,0);   //Show the Date on LCD 

sprintf(str,"%04u/%02u/%02u",RTC_VARs.year, RTC_VARs.month, RTC_VARs.date); 

,0,8,0,1,0);   //Show the Time on LCD 
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روش استفاده ازش ه

  

  

  

  

  

  

  

استفاده از تابع  یکد برا نمونه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یخارج یوقفه ها



 
 

 

و  stm32f10x_gpio.c لیسراغ دوتا فا

  

 هی void EXTI_Configuration میزاريم 
استفاده از  تا ميکنيم قيو کانف میديکالک رو اتصال م

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource2  

EXTI_ClearITPendingBit ميکنيپرچم وقفه رو پاک م 
 قيه کانفهم به عنوان وقف تونهيم ميکن

EXTI_Mode_Interrupt 

EXTI_Mode_Event  

 یعنی ميشدن رو انتخاب کن گریمد تر 
 یرو ميکنيم ميتنظ نجایا هر دو باشه

انجام  EXTI_Line ريمتغ یکار رو تا مقدار ده
رو  نیال نيهم هم نجایا میکرد ميدو تنظ
EXTI_LineCmd یرو رو ENABLE دیباو  ميکن ميتنظ 

EXTI_Init میديانجام م 

)EXTI_Init(&EXTI_InitStructure  

  ميسینويم پس NVIC_Config ی

NVIC_Config(EXTI2_IRQn, 1, 1, ENABLE  

EXTI0_IRQHandler  

  

سراغ دوتا فا میبر دارن یوقفه خارج تيقابل GPIO ی
  

GPIO_EXTILi ديکن دايرو پ  

 اسمشو ميسینويتابع م هی یوقفه خارج یبرا ني
EXTI_InitStructure کالک رو اتصال م منبع ميکنيم فیتعر

GPIO_EXTILineConfig ميکنيخاب مرو انت نيپ  

)GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource2

EXTI_ClearITPendingBitبا تابع  بعد هست GPIOB.2که من در نظر گرفتم 
کنيرو انتخاب م EXTI_Modeاز همه  اوا ميکنيم قياستراکچر رو کانف
  یا رویداد ونتیشه و هم به عنوان ا

 دیبا بعد ميکن ميتنظ EXTI_Mode_Interrupt یرو
هر دو باشه ایرونده  نیيپا ایه باال رونده بل تونهيم 

EXTI_Trigger_Rising کار رو تا مقدار ده نیو ا ميکن ميوقفه رو تنظ نیال دیبا حاال
دو تنظ یرو EXTI_ClearITPendingBitتابع  یوقفه رو تو

EXTI_LineCmd دیبا بعد میديرو م EXTI_Line2مقدار 
EXTI_Initکار رو با تابع  نیا میزیمربوطه بر ستريرج یشده رو تو

یعنی ميکه قبال نوشت یسراغ تابع میريم باز ميکن مي

)NVIC_Config(EXTI2_IRQn, 1, 1, ENABLE

EXTI0_IRQHandler میزاريتابع رو م اسم ميسیخود تابع وقفه رو بنو
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ینهايهمه پ بایتقر
stm32f10x_gpio.h   

GPIO_EXTILineConfig تابع

يپ قيکانف یخوب برا
EXTI_InitStructureاستراکچر از نوع 

GPIO_EXTILineConfigتابع 

که من در نظر گرفتم  ینيپ
استراکچر رو کانف حاال

شه و هم به عنوان اب

رو میيخوايم نجایکه ا
EXTI_Trigger که 

EXTI_Trigger_Rising
وقفه رو تو نیال چون میديم

مقدار  پس ميکنيانتخاب م
شده رو تو ميمقدار تنظ

يوقفه رو تنظ دیحاال با

خود تابع وقفه رو بنو دیحاال با



 
 

 

)void EXTI0_IRQHandler(void  

EXTI_GetITStatus همون وقفه  مثل میديانجام م

 تيبعد از خودن ب  AVR یها کرويم یتو
به  ديتست وقفه متون یبرا پاک بشه ی

void EXTI0_IRQHandler(void) 

{ 

    if ( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET ) 

    { 

        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);

    } 

} 

void EXTI0_IRQHandler(void){ 

    if ( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET ) 

    { 

        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);

        GPIO_ToggleBits(LED0_Port,LED0_PIN);

    } 

} 

  

EXTI_GetITStatusکارو با تابع  نیا ميدو رو چک کن نیپرچم وقفه ال
  م

تو ميوقفه بعد از چک کردن هر پرچم ، پرچم رو پاک کن
یبه صورت دست دیبا ستين ینطریا نجایا یول شد

if ( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET )  

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); 

if ( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET )  

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); 

GPIO_ToggleBits(LED0_Port,LED0_PIN); 
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پرچم وقفه ال دیتابع با یتو
ميتکه قبال نوش یها

  

  

  

  

  

  

  

  

وقفه بعد از چک کردن هر پرچم ، پرچم رو پاک کن یتو دیفقط حتما با
شديخود به خود پاک م

LED ديرو تاگل کن  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

  

  

  

  

  

stm32f10x_exti.h  

  یخارج یمربوط به وقفه ها یتوابع و اسارکچر ها
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  stm32f10x_exti.h

توابع و اسارکچر ها فیتعر

stm32f10x_exti.c  



 
 

 

void EXTI_Configuration(void){ 

 

    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; 

 

    GPIO_PIN_Config(RXD_Port, RXD_PIN, GPIO_Mode_IPU, GPIO_Speed_50MHz);

 

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);

 

    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource10);

    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10); 

 

    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;

    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;

    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;

    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;

    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); 

 

    NVIC_Config(EXTI15_10_IRQn, 1, 1, ENABLE)

} 

void EXTI15_10_IRQHandler(void){ 

    if ( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET )

    { 

        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10); 

        GPIO_ToggleBits(LED0_Port,LED0_PIN); 

    } 

} 

  

  

GPIO_PIN_Config(RXD_Port, RXD_PIN, GPIO_Mode_IPU, GPIO_Speed_50MHz); 

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); 

GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource10); 

EXTI_Mode_Interrupt; 

EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; 

EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10; 

EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; 

NVIC_Config(EXTI15_10_IRQn, 1, 1, ENABLE); 

if ( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET ) 
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SPI_Configuration  

)void SPI_Configuration(void  

 خواميم نجایا من بشه قيکانف SPIها و بعد خود 
 قيهم کانف نهارويپ نیا دیبا پس قرار داره

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE  

GPIO_PIN_Config ميکنيم یمقدار ده نيکه قبال نوشت  

  

  

  قيکانف 

SPI_Configuration میزاريم اسمشو ميسینويم SPI قيکانف ی

ها و بعد خود  GPIO دیکار با نیا یبرا ميالزم بکن ماتيشروع ه تنظ
قرار داره 7و  6و  5و    ینهايو پ  Aپورت   یرو SPI1 ینهايپ 

  ميسینويو م میدياتصال م GPIOAاول کالک رو به 

)RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE

GPIO_PIN_Configرو با تابع  میکرد نیفاید SPI یکه قبال برا
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SPI   یبرا یتابعو 

یتابع برا هیخوب اول 

شروع ه تنظ دیحاال با
SPI1 کنم قيرو کانف 

اول کالک رو به  پس ميکن

که قبال برا یینهايحاال پ



 
 

 

 پس کنميم ميتنظ 4 نيپ Aپورت  یرو نجا

SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure اغ سر میبر دیبزار
   میدار لیطبق معمول دوتا فا دي

#define SCK_PIN           GPIO_Pin_5

#define SCK_Port         GPIOA 

#define SCK_Mode           GPIO_Mode_AF_PP

 

#define MOSI_PIN           GPIO_Pin_6

#define MOSI_Port         GPIOA 

#define MOSI_Mode          GPIO_Mode_AF_PP

 

#define MISO_PIN           GPIO_Pin_7

#define MISO_Port         GPIOA 

#define MISO_Mode          GPIO_Mode_IN_FLOATING

#define CS_PIN           GPIO_Pin_4

#define CS_Port         GPIOA 

#define CS_Mode           GPIO_Mode_Out_PP

GPIO_PIN_Config(CS_SCK, CS_SCK_PIN, CS_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

GPIO_PIN_Config(SPI_SCK, SPI_SCK_PIN, SPI_SCK_Mode, 

GPIO_PIN_Config(MISO_SCK, MISO_SCK_PIN, MISO_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

GPIO_PIN_Config(MOSI_SCK, MOSI_SCK_PIN,  MOSI_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

  

  ديمربوطه رو مالحظه کن نهاريپ ديتونيهم م

نجایمن ا که میدار ازيهم معموال ن CS نيپ هی نهايپ یها

  ميسینويم پس ميکن یرو مقدار ده

SPI ميکنيم یو مقدار ده فیرو تعر SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure
ينيبيکه م یهمونطور ميبکن ینگاه هی SPIهدر و توابع مربوز به 

GPIO_Pin_5 

GPIO_Mode_AF_PP 

GPIO_Pin_6 

GPIO_Mode_AF_PP 

GPIO_Pin_7 

GPIO_Mode_IN_FLOATING 

GPIO_Pin_4 

GPIO_Mode_Out_PP 

GPIO_PIN_Config(CS_SCK, CS_SCK_PIN, CS_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

GPIO_PIN_Config(SPI_SCK, SPI_SCK_PIN, SPI_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

GPIO_PIN_Config(MISO_SCK, MISO_SCK_PIN, MISO_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

GPIO_PIN_Config(MOSI_SCK, MOSI_SCK_PIN,  MOSI_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 
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هم م وبينرم افزار ک یتو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها نیفاید شهيم نهایا
  کنميم نیفاید

  

  

  

  

رو مقدار ده نيهر پ دیحاال با

  

  

  

  

  

SPIخوب حاال استراکچر 
هدر و توابع مربوز به  یها لیفا



 
 

 

  

  

  

  میريگيم stm32f10x_spi.h لیفا یسراغ استراکچر رو تو
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stm32f10x_spi.c  

stm32f10x_spi.h  

سراغ استراکچر رو تو



 
 

 

  

SPI1 ميکنيم رو وصل  

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE  

به چها حالت  تونهيم SPI واحد هتج یعن

 هی تاید یها ميعالوه بر س پس تایسنکرون کردن د
مد  یتو افتیارسال بشه و هم در 

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SP  

 بقيمد مستر کانف یما فعال قراره تو چون

SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master  

 تيب 16 ای تيب 8در دو حالت  تونهيم کنترلر ها
 8فعال همون  یول کرد ميهم کار خواه 

SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b  

 ميتنظ ميکه قراره باهاش ارتباط برقرا کن
   ميکنيم ميتنظ نیيسطح پا یما رو

  

SPI1که کالک  نهیکار ا نياول هر کدوم هست یهم جلو

)RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE

یعنی نيرکشیدا ميکن ميرو تنظ رکشنیدا ایمقدار استراکچر 
 

FullDuplex 
RxOnly 

Rx 
Tx 

سنکرون کردن د یبرا هیازيکالک هم ن ميکه س  SPIد واح
 تایهم د میخوايجا چون ما م نیا داشت ميکالک هم خواه

SPI_Direction_2Lines_FullDuplex ميکنيم ميتنظ  

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex

SPI چون بشه قيکانف ويدر دو حالت مستر و اسل تونهيم

SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master

کنترلر ها کروياز م یسر نیا SPI یها واحد تاید ميبه تنظ
 تيب 16 یبا حالت ها ازيبسته به ن شتريبا تجارب ب 

  ميسینويم پس

SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b

که قراره باهاش ارتباط برقرا کن یسیوایبسته به نوع د تهیرپال نیا ميکن ميکالک رو تنظ
ما رو فعال نیيپا ای کنهيم دايپ فتيبا لبه باال ش تایکه د 
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هم جلو یمختصر حاتيتوض

مقدار استراکچر  نياول دیحاال با
 بشه قيمختلف کانف

 مهيس دو  FullDuplex
 مهيس دو RxOnly
 مهيس کی Rx
 مهيس کی Tx

واح یباشه برا ادتونی
کالک هم خواه ميس

SPI_Direction_2Lines_FullDuplex

  ميسینويم پس

SPIکال  SPIحاال مود 
  ميسینويم ميکن

به تنظ ميسیريحاال م
 ندهیا در بشن ميتنظ

پس کنهيم تیکفا تيب

کالک رو تنظ تهیپالر دیحاال با
 دهينشون م و شهيم



 
 

 

SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low  

 ميخواه ميدرجه تنظ کی یرو نجایا باز دو درجه باشه

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge  

 یسخت افزار ایباشه  یبه صورت نرم افزار

SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft  

  مياز هشت حالتت تقس

SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescale  

 یتایتعداد د چون کم ارزش ای شهيپر ارزش ارسال م

SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB  

 میزیريم SPI1 ستريرج یاستراکچر رو رو

)SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure  

دوم انجام  یبه ورود ENABLEو دادن مقدار 

)SPI_Cmd(SPI1, ENABLE  

void SPI_Configuration(void){ 

        SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;  

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);

  GPIO_PIN_Config(CS_SCK, CS_SCK_PIN, CS_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

    GPIO_PIN_Config(SPI_SCK, SPI_SCK_PIN, SPI_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

    GPIO_PIN_Config(MISO_SCK, MISO_SCK_PIN, MISO_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

    GPIO_PIN_Config(MOSI_SCK, MOSI_SCK_PIN,  MOSI_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

  

SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low

دو درجه باشه ایدرجه  کی تونهيکه م  ميکن ميفاز کالک رو تنظ

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge

به صورت نرم افزار تونهيه م ميکن قيسلکت رو کانف ويهمون اسل
  ميسینويو م ميکنيم ميسافت تنظ یبشه رو ميتنظ

SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft

از هشت حالتت تقس یکی هتونيمکه  ميکن ميرو تنظ تیباود ر

  ميسینويپس م کنميم ميتنظ 4

SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4

پر ارزش ارسال م تیکه اول با ميکن ميرو تنظ تاید یها 
  میبهش ندار یازين تهیبا کی

SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB

استراکچر رو رو حاال 7 یرو میزاريم که کرد ميهم تنظ CRC یتاید 
  ميسینويپس م میانجام بد SPI_Initبا تابع 

و دادن مقدار  SPI_Cmdبا تابع  دیکار رو با نیو ا ميرو فعال کن

  ینطوریا شه

 

eriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); 

GPIO_PIN_Config(CS_SCK, CS_SCK_PIN, CS_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

GPIO_PIN_Config(SPI_SCK, SPI_SCK_PIN, SPI_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

N_Config(MISO_SCK, MISO_SCK_PIN, MISO_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

GPIO_PIN_Config(MOSI_SCK, MOSI_SCK_PIN,  MOSI_SCK_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 
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فاز کالک رو تنظ دیحاال با
  ميسینويکرد پس م

همون اسل ای SS نيپ دیحاال با
تنظ یقراره دست چون

باود ر ليپرس ک دیحاال با

 2 
 4 
 8 
 16 
 32 
 64 
 128 
 256 

4 یرو نجایا من باشه

 تیبا بيترت دیحاال با
ی ای تيب 8ما  یارسال

 هیپکت  یبرا شهيم
با تابع  دیکار رو با نیا

رو فعال کن SPI1 دیحاال فقط با
  صورت نیا به میبد

شهيکل تابع م نجایتا ا

  

  

  

  

  

  

  

   



 
 

 

SPI_I2S_SendData 

SPI_I2S_ReceiveData  

  مشترک هستند SPIو  I2S یواحد ها 

  

  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; 

  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode

  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;

  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; 

  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; 

  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; 

  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRate

  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; 

  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; 

  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  

  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);// Enable SPI1 

} 

  

 

 یتوابع برا نیاز ا یبعض گهینکته د هی ديکن افتیدر ای

  وبيدر نرم افزار ک SPIواحد 

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  

SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; 

SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; 

SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;  

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;  

SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;  

SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;  

SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;  

SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;  
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 با توابع  ديتونيحاال م

  ای

یارسال  تاید بيترت به

واحد  ماتيظتننصویر فوق 



 
 

 

 کرد کيواحد به صورت اتومات

uint16_t SPIReceivedValue[2]; 

uint16_t SPITransmittedValue[2] = {0xFF00,0x00FF};

 

void SPI_Slave_and_DMA_Configuration(void)

{ 

    SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; //Variable used to setup the SPI

    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //Variable used to setup the DMA

 

    //--Enable the SPI2 periph 

    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);

 

    // Reset SPI Interface 

    SPI_I2S_DeInit(SPI2); 

 

    //== SPI2 configuration 

    SPI_StructInit(&SPI_InitStructure); 

    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;

    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;

    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;

    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;

    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;

    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;

    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;

    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;

    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; 

    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); 

 

    //--Enable DMA1 clock— 

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, EN

  

SPI  وDMA واحد به صورت اتومات نیاز ا تاروید افتیارسال و در شهيم

  SPIخوندن و نوشتن و  یبرا DMAدو واحد  

{0xFF00,0x00FF}; 

void SPI_Slave_and_DMA_Configuration(void) 

SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; //Variable used to setup the SPI 

DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //Variable used to setup the DMA 

phClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); 

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; 

.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave; 

SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; 

SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; 

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; 

SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard; 

Bit = SPI_FirstBit_MSB; 

SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; 

 

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); 
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    //==Configure DMA1 - Channel4== (SPI 

    DMA_DeInit(DMA1_Channel4); //Set DMA registers to default values

    DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&SPI2
map to 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&SPIReceivedValue[0]; //Variable to which received 
data will be stored 

    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;

    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; //Buffer s

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = 

    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;

    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;

    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;

    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); //Initialise the DMA

    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); //Enable the DMA1 

    //==Configure DMA1 - Channel5== (memory 

    DMA_DeInit(DMA1_Channel5); //Set DMA registers to default values

    DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&SPI2
map to 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&SPITransmittedValue[0]; //Variable from which data 
will be transmitted 

    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_

    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; //Buffer size

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_Perip

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;

    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;

    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;

    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;

    DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); //Initialise the DMA

  
Channel4== (SPI -> memory) 

DMA_DeInit(DMA1_Channel4); //Set DMA registers to default values 

DMA_StructInit(&DMA_InitStructure); 

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&SPI2->DR; //Address of periph

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&SPIReceivedValue[0]; //Variable to which received 

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; 

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; //Buffer size 

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; 

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; 

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; 

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; 

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 

DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); //Initialise the DMA 

DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); //Enable the DMA1 - Channel4          

Channel5== (memory -> SPI) 

DMA_DeInit(DMA1_Channel5); //Set DMA registers to default values 

DMA_StructInit(&DMA_InitStructure); 

.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&SPI2->DR; //Address of peripheral the DMA must 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&SPITransmittedValue[0]; //Variable from which data 

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; 

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; //Buffer size 

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; 

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; 

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; 

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; 

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 

DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); //Initialise the DMA 
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>DR; //Address of peripheral the DMA must 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&SPIReceivedValue[0]; //Variable to which received 

>DR; //Address of peripheral the DMA must 

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&SPITransmittedValue[0]; //Variable from which data 



 
 

 

    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); //Enable the DMA1 

 

    // Enable SPI2 

    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); 

 

    // Enable the SPI2 RX & TX DMA requests

    SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Rx | SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);

} 

void I2C_Configuration(void){ 

    I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure; 

 

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);

 

 

    GPIO_PIN_Config(SDA_PIN, SDA_Port, SDA_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

    GPIO_PIN_Config(SCL_PIN, SCL_Port, SCL_Mode, GPIO_Speed_50MHz);

 

 

    /* I2C1 configuration */ 

    I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;

    I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;

    I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x00;

    I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;

    I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;

    I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED;

 

    I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure); 

 

    I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); 

 

} 

  

  یبه صورت سخت افزار I2Cواحد 

DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); //Enable the DMA1 - Channel5          

// Enable the SPI2 RX & TX DMA requests 

2, SPI_I2S_DMAReq_Rx | SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE); 

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); 

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); 

nfig(SDA_PIN, SDA_Port, SDA_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

GPIO_PIN_Config(SCL_PIN, SCL_Port, SCL_Mode, GPIO_Speed_50MHz); 

I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; 

I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; 

I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x00; 

I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; 

I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; 

I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED; 
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#define I2C1_SLAVE_ADDRESS7 0x1E //address for magnetometer

#define I2C_SPEED           50000 //50Khz speed for I2C

 

#define SDA_PIN          GPIO_Pin_7 

#define SDA_Port        GPIOB 

#define SDA_Mode         GPIO_Mode_A

 

#define SCL_PIN          GPIO_Pin_6 

#define SCL_Port        GPIOB 

#define SCL_Mode         GPIO_Mode_AF_OD

  #define I2C1_SLAVE_ADDRESS7 0x1E //address for magnetometer 

#define I2C_SPEED           50000 //50Khz speed for I2C 

#define SDA_Mode         GPIO_Mode_AF_OD 

#define SCL_Mode         GPIO_Mode_AF_OD 
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