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STM32 mikrovezérlők programozása 
ARM Keil környezetben

3. Időzítők – számlálók 2. rész
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 Felhasznált és ajánlott  irodalom

 Joseph Yiu: Cortex-M for Beginners 

 Joseph Yiu: Thee Definnitive Guide To Thee ARM CORTEX-M3 

 Muhammad Ali Mazidi, Shujen Chen,  Eshragh Ghaemi: 
STM32 Arm Programming for Embedded Systems 

 Alexander Tarasov: Курс «Штурмуем STM32» 

 ARM Keil MDK Gettiing started 

 STM32F103C8 adatlap és termékinfo 

 STM32F103 Family Reference Manual 

 … és még sokan mások!

https://community.arm.com/developer/ip-products/processors/b/processors-ip-blog/posts/white-paper-cortex-m-for-beginners-an-overview-of-the-arm-cortex-m-processor-family-and-comparison
http://centaur.sch.bme.hu/~holcsik_t/sem/The%20Definitive%20Guide%20to%20the%20ARM%20Cortex-M3.pdf
http://www.microdigitaled.com/ARM/STM_ARM_books.html
http://themagicsmoke.ru/courses/stm32/
http://www2.keil.com/mdk5/install
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8.html
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/59/b9/ba/7f/11/af/43/d5/CD00171190.pdf/files/CD00171190.pdf/jcr:content/translations/en.CD00171190.pdf


3Hobbielektronika csoport 2019/2020 Debreceni Megtestesülés Plébánia

Időzítők - számlálók az 
STM32F103C8 mikrovezérlőben

 Rendszeridőzítő ( SysTick ). A 24 bites időzítő a Cortex-M mag 
része.

 Általános célú időzítők ( TIM2 , TIM3 és TIM4 ). A 16 bites 
időzítők perifériás egységek. Különféle üzemmódokban tudnak 
működni, mindegyiknek 4 db csatornája van

 Speciális időzítő ( TIM1 ). Az általános célú időzítőkhöz hasonlóan 
16 bites, de fejletti funkciókkal rendelkezik (pl. holtidősávos PWM)

 Watchdog időzítők: független (IWDG ) és ablak (WWDG ). Fő 
feladatuk az eszköz folyamatos működésének biztosítása

 Valós idejű óra ( RTC ). Speciális időzítő, amely tartalék 
áramforrásról is képes működni, és saját órajelforrással rendelkezik 
(32 kHz kvarc rezonátor, LSE)
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Az órajel fa

Esetünkben
minden
Timer a
rendszerórajel
frekvenciájával
megegyező
órajelet kap
(72 MHz)

72 MHz72 MHz
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A TIM1,2,3,4 időzítők/számlálók engedélyezése
 A fejletti és az általános célú időzítők/számlálók működését az RCC 

(Reset and Clock Control) modul regisztereiben kell engedélyezni

 Az RCC_APB1ENR regiszter bitkiosztása (0: tilt, 1: engedélyez) 

 Az RCC_APB2ENR regiszter bitkiosztása (0: tilt, 1: engedélyez)

 

 AFIO engedélyezése a lábkiosztás megváltoztatása esetén kell 
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A TIM2,3,4 időzítők blokkvázlata

16 bites
előosztó

16 bites
számláló

újratöltési
regiszter
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Példaprogramok
 Program05_4: TIM2 1s időzítés lekérdezéssel (LED PB1-en) 

 Program05_5: TIM4 0,5s időzítés megszakítással (LED PB1-en) 

 Program05_6: TIM3 C3 0,5s időzítés OC módban (LED PB0-án) 

 Program05_7: Periódusidő mérése Input Capture segítségével

 Program05_8: Az előző program kiterjesztése, SWO használattial

 A programokhoz felhasznált anyagok:

Muhammad Ali Mazidi, Shujen Chen,  Eshragh Ghaemi: 
STM32 Arm Programming for Embedded Systems 

Alexander Tarasov: Курс «Штурмуем STM32» 

 Szoftvverkörnyzet:  Keil MDK-Lite v5.28 és STM32F1 DFP v2.3.0

http://www.microdigitaled.com/ARM/STM_ARM_books.html
http://themagicsmoke.ru/courses/stm32/
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A kísérleti áramkör
 Az időzítők működését LED-ek villogtatásával tudjuk 

legegyszerűbben érzékelhetővé tenni

 Az alábbi kapcsolásban egy-egy LED anódját kötöttiük a PB0, 
illetve a PB1 kivezetésekre. A LED-ek katódjait egy-egy 220 Ω-os 
áramkorlátozó ellenálláson keresztül a közös pontra (GND) kötjük.  
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Az időzítők egyszerű használata
 TIMx_CNT – a számláló regiszter (16 bites)

 TIMx_PSC – az előosztó számláló (16 bites, n – 1-et kell beleírni!)

 TIMx_ARR – az automatikus újratöltés regisztere (16 bites)

 Update esemény – amikor a számláló eléri a megadotti határértéket
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További fontos regiszterek
 TIMx_CR1 – konfingurációs regiszter (ma csak a CEN bitet 

használjuk, ami a számlálást engedélyezi – count enable)

 TIMx_SR – státusz regiszter (UIF: update flaag, TIF: trigger interrupt flaag, 
CCxIF: capture/compare interrupt flaag, CCxOF: Overcapture flaag)

 TIMx_DIER – DMA illetve megszakítás engedélyező regiszter 
(UIE: update esemény esetén megszakítás engedélyezése)
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Program05_4/main.c

#include "stm32f10x.h"

int main(void) {
  //--- PB1 konfigurálása digitális kimenetként ---
  RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPBEN;     // GPIOB órajel engedélyezés
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE1|GPIO_CRL_CNF1); // CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE1_1;         // PB1 pushpull kimenet, max.2MHz
  //--- Timer2 konfigurálása --------------
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;      // TIM2 órajel engedélyezés
  TIM2->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le
  TIM2->ARR = 10000 - 1;                   // 10000-ig számlálunk (1000 ms)
  TIM2->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                // Számlálás engedélyezése

  while (1) {
    while(!(TIM2->SR & TIM_SR_UIF));       // Update eseményre várunk
    TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;               // UIF jelzőbit törlése
    GPIOB->ODR ^= GPIO_ODR_ODR1;           // PB1 átbillentése
  }
}

 LED villogtatás a PB1 kimeneten, TIM2 időzít, lekérdezéses 
módban várjuk az időzítések végét (TIM2_SR UIF bit bebillenését)
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Periodikus megszakítások keltése
 A megszakításokról részletesen egy későbbi előadásban lesz szó

 A megszakítási vektorok táblázatát a CMSIS Core és a Device 
Startup modulok előkészítik számunkra

 Amiről nekünk kell gondoskodnunk:

1) Megszakítások engedélyezése (most TIM4-et fogjuk használni)

 A periféria vezérlő regiszterében (TIM4->DIER UIE bit 1-be állítása)

 Az NVIC megszakításvezérlőben (NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn) )

 Globálisan (CMSIS __enable_irq() )  

2) Az eredeti TIM4_IRQHandler() megszakításkezelő függvényt 
felüldefinniáljuk, hogy az általunk kívánt tevékenységet végezze el :

 A TIM4->SR UIF megszakításkérő jelzőbit törlése

 A PB0 és PB1 kimenetek állapotának átbillentése (két LED-et villogtatunk)
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Program05_5/main.c

#include "stm32f10x.h"
int main(void) {
  __disable_irq();                         // Megszakítások globális letiltása
  //--- PB0 és PB1 konfigurálása digitális kimenetként --------
  RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPBEN;     // GPIOB órajel engedélyezés
  GPIOB->CRL &= ~0x000000FF;               // CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  0x00000022;               // PB0 és PB1 pushpull kimenet, max. 2 MHz
  GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR0;             // PB0 1-be állítás
  GPIOB->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR1;            // PB1 törlés
  //--- Timer4 konfigurálása --------------
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;      // TIM4 órajel engedélyezés
  TIM4->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM4->ARR = 5000 - 1;                    // 5000-ig számlálunk (500 ms)
  TIM4->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                // Számlálás engedélyezése
  TIM4->DIER |= TIM_DIER_UIE;              // TIM4 megszakításkérés engedélyezése
  NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);               // NVIC TIM4 megszakítások engedélyezése
  __enable_irq();                          // Megszakítások globális engedélyezése
  while (1) {  }                           // Nincs több tennivaló
}

void TIM4_IRQHandler(void) {               // Megszakítást kiszolgáló eljárás
  TIM4->SR &= ~TIM_SR_UIF;                 // Megszakításkérő bit törlése
  GPIOB->ODR ^= GPIO_ODR_ODR0|GPIO_ODR_ODR1; // PB0 és PB1 átbillentése
}

 LED-ek PB0 és PB1 kimeneten, TIM4 időzít, megszakításos kezelés
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Használjuk az Output Compare módot!
 Output Compare módban a TIMx_CCRn regiszterbe beírt érték 

összehasonlításra kerül a számláló pillanatnyi értékével

 Toggle üzemmódban a kimenet minden egyezésnél átbillen 
(amikor TIMx_CNT = TIMx_CCRn)

x = 2, 3, vagy 4
n = 1, 2, 3, vagy 4
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A PB0 kimenet
TIM3 CH3 
csatornája

Villogtassuk a PB0 
kimenetre kötött LED-et a 
TIM3 időzítő segítségével, 
Output Compare toggle 
módban!  
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A PB0 / T3C3 kimenet konfigurálása
 Engedélyezni kell a GPIOB portot, a TIM3 időzítőt és az AFIO 

(Alternate Function I/O) modult

 Az AFIO_MAPR regiszter TIM3_REMAP bitcsoport 00 legyen!
00: No remap (CH1/PA6, CH2/PA7, CH3/PB0, CH4/PB1)
01: Not used
10: Partial remap (CH1/PB4, CH2/PB5, CH3/PB0, CH4/PB1)
11: Full remap (CH1/PC6, CH2/PC7, CH3/PC8, CH4/PC9)

 GPIOB beállításakor a PB0 kivezetést Alternate módba kell állítani, 
az üzemmódot pedig 50 MHz-es push-pull kimenetnek
(GPIOB_CRL regiszterben CNF0: 10, Mode0: 11)    

1      0        1      1
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Emlékeztető: GPIO portok beállítása

Mode bits
00: fenntartott
01: max. 10 MHz
10: max. 2 MHz
11: max 50 MHz

PB0/ T3C3 
konfigurálásához
CNF: 10
MODE: 11 kell!

 GPIOB alsó 8 kivezetését a GPIOB_CRL regiszterben, felső 8 
kivezetését pedig a GPIOB_CRH regiszterben konfingurálhatjuk

 A GPIOB_CRL regiszter bitkiosztása:
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Output Compare toggle mód beállítása
 TIMx_CCMR1: CH1 és CH2 konfingurációs regisztere,

 TIMx_CCMR2: CH3 és CH4 konfingurációs regisztere

CC3S: 00 – kimenetnek konfinguráljuk a csatornát
OC3PE és OC3FE: most 0 legyen (preload és fast mód nem kell)
OC3M:  011 – toggle mód, egyezéskor  a kimenet átbillen
OC3CE: 0 – (Clear Enable, most nem kell engedélyezni)

 TIM3_CCER:  capture/compare engedélyezés (és polaritás) regiszter
CCnP: kimenet polaritása (aktív állapotban 0: magas, 1: alacsony szint)
CCnE: kimenet engedélyezése (0: tilt, 1: enged)

0     1

0      0      1      1       0      0       0      0
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Program05_6/main.c
#include "stm32f10x.h"

int main(void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;      // TIM3 órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_AFIOEN;     // AFIO órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPBEN;     // GPIOB órajel engedélyezés
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM3_REMAP;     // Törli TIM3 REMAP bitjeit 
  //AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_TIM3_REMAP_NOREMAP; // 00: CH1/PA6,CH2/PA7,CH3/PB0,CH4/PB1   
  //--- PB0 konfigurálása T3C3 digitális kimenetként ----
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0|GPIO_CRL_CNF0); // PB0 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE0_0 |        // PB0 alternate kimenet, max. 50 MHz
                 GPIO_CRL_MODE0_1 |        // CNF: 10  MODE: 11

               GPIO_CRL_CNF0_1; 
  //--- Timer3 CH3 Output Compare toggle mód konfigurálása ---
  TIM3->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM3->ARR = 5000 - 1;                    // 5000-ig számlálunk (1000 ms)
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM3->CCMR2 = TIM_CCMR2_IC3F_1 | 
                TIM_CCMR2_IC3F_0 ;         // OC3E/M=0011 OC3PE/FE=00 CC3S=00 
  TIM3->CCR3  = 0;                         // Egyezési érték megadása
  TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC3E;             // CH3 kimenet engedélyezése
  TIM3->CNT   = 0;                         // Számláló törlése
  TIM3->CR1  |= TIM_CR1_CEN;               // Számlálás indítása

  while (1) {  }                           // Nincs mit tenni...
}

Ez az alapértel-
mezett AFIO be-
állítás is, tehát 
most kihagyható 
volna!
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Input capture (jelfogás)
 Input capture (jelfogás) módban a kiválasztotti bemeneti esemény 

(felfutás, lefutás, vagy mindkettiő) hatására TIMx_CNT számláló 
tartalma átmásolódik a TIMx_CCRn regiszterbe és 1-be áll a 
TIMx_SR regiszter CCnIF jelzőbitje (megszakítást is kérhet)

           (ábra forrása: Carmine Noviello: Mastering STM32) 
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Periódusidő mérése
 TIM3 CH3 (PB0) felhasználásával keltsünk négyszögjelet, mint az 

előző programban, s mérjük meg a jel periódusidejét Input Capture 
módban, TIM4 CH1 (PB6) felhasználásával (ne felejtsük el ehhez 
összekötni a PB0 és PB6 kivezetéseket!)

 Ha minden felfutó élre rögzítjük TIM4_CNT értékét, akkor a 
periódusidő a két jelfogási esemény közötti eltelt idő
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TIM4 CH1 konfigurálása
 TIM4_CCR1 bemenetét a TI1 bemenethez kell rendelni, ehhez a 

TIM4_CCMR1 regiszter CC1S bitcsoportját 012-be kell állítani

 Az TIM4_CCMR1 regiszter további bitjeiben bemeneti szűrést és 
előosztást (/1,/2,/4,/8) állíthatunk be (mi most nem élünk vele)

 A TIM4_CCER regiszter CC1P bitjében állíthatjuk be, hogy 
fel- vagy lefutásra fingyelünk (0: felfutó él), a CC1E bit 1-be 
állításával pedig engedélyezzük a bemenetet

0      0      0      0       0      0      0      1
    no filtering            PSC= /1   TI1 input



23Hobbielektronika csoport 2019/2020 Debreceni Megtestesülés Plébánia

Program05_7/main.c
#include "stm32f10x.h"
int timestamp = 0;

int main(void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN |
                  RCC_APB1ENR_TIM4EN;      // TIM3 és TIM4 engedélyezése
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;      // AFIO órajel engedélyezése
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;      // GPIOB órajel engedélyezése
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM3_REMAP;     // Törli TIM3 REMAP bitjeit
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM4_REMAP;     // Törli TIM4 REMAP bitjeit  
  //--- PB0 konfigurálása T3C3 digitális kimenetként -----------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0|GPIO_CRL_CNF0); // PB0 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE0_0 |        // PB0 pushpull alt. kimenet, max. 50 MHz
                 GPIO_CRL_MODE0_1 |        // CNF: 10  MODE: 11
                 GPIO_CRL_CNF0_1; 
  //--- Timer3 CH3 Output Compare mód konfigurálása ------------
  TIM3->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM3->ARR = 5000 - 1;                    // 5000-ig számlálunk (1000 ms)
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM3->CCMR2 = TIM_CCMR2_IC3F_1 | 
                TIM_CCMR2_IC3F_0 ;         // IC3F=0011 IC3PSC=00 CC3S=00 
  TIM3->CCR3 = 0;                          // Egyezési érték
  TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC3E;             // CH3 kimenet engedélyezése
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló törlése
  TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                // Számlálás indítása
  ...

A konfigurálás eddig ugyanaz, 
mint Program05_6-ban
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Program05_7/main.c  ...folytatás
  //--- PB6 konfigurálása digitális bemenetként ----------------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6|GPIO_CRL_CNF6); // PB6 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_CNF6_0;          // PB6 CNF: 01  MODE: 00 
 
  //--- TIM4 CH1 konfigurálása Input Capture módba --------------
  TIM4->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM4->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM4->CCMR1 = TIM_CCMR1_CC1S_0;          // Input capture, no filter, no prescaler  
  TIM4->CCER &= TIM_CCER_CC1P;             // CH1 felfutó élre érzékeny
  TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC1E;             // CH1 bemenet engedélyezése
  TIM4->CR1  |= TIM_CR1_CEN;               // Számláló indítása

  while (1) {
    while (!(TIM4->SR & TIM_SR_CC1IF));    // Capture eseményre várunk
    timestamp = TIM4->CCR1;                // A kiolvasás törli a jelzöbitet
  }
}

 TIM4_CNT itti ugyanazon a frekvencián jár, mint TIM3_CNT, de 
ez nem szükségszerű, lehetne tőle eltérő is

 A timestamp változó értékét nyomkövetés módban fingyelhetjük 
meg (pl. a Watch1 ablakban kiírathatjuk az értékét)
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Az SWO kimenet használata
 Az ARM Cortex-M mikrovezérlők CoreSight technológiája 

lehetővé teszi a nyomkövetés közbeni real-time 
adattiovábbítást/kinyerést

 Memória/változók közvetlen kiolvasása programfutás közben

 printf stílusú kiíratás egy ITM csatornán keresztül

 Instrumented Trace (ITM): 32 csatorna áll rendelkezésre 
Channel 0: a printf-stílusú nyomkövetési kiíratásokhoz
Channel 31: az RTX eseményjelzésekhez
A maradék ITM csatorna a felhasználó rendelkezésére áll
például: 

 Az ITM adattiovábbítás az SWO kimeneten történik (esetünkben az 
RB3 kivezetésen) és az ST-Link  JTDO lábára kell kötni (azt pedig 
belül egy 220 Ω ellenálláson keresztül PA10-re kell kötni)

// Output 32-bit variable to ITM channel 1
ITM->PORT[1].u32 = value;

Forrás: ARM Ltd.,  Advanced Debug of Cortex-M Systems 

https://www.arm.com/files/pdf/AT_-_Advanced_Debug_of_Cortex-M_Systems.pdf
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Az ST-Link klón átalakítása
 Kössük össze belül a mikrovezérlő PA10 kivezetését egy 220 Ω 

ellenálláson keresztül a JTAG csatlakozó JTDO lábával!

/SWO

PA10
JTDO

    STM32F103C8
    target áramkör

RB3
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Program05_8/main.c
#include "stm32f10x.h"
//----- printf átirányítás ------------
#include <stdio.h>
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
struct __FILE { int handle; };
FILE __stdout;
FILE __stdin;

int fputc(int ch, FILE *f) {
  ITM_SendChar(ch);
  return (ch);
}

void _sys_exit(int return_code) {
  label:  goto label;  /* endless loop */
}
//--- printf átírányítás vége ---------
int timestamp = 0, period, prevtime=0;

int main(void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN |
                  RCC_APB1ENR_TIM4EN;      // TIM3 és TIM4 engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;      // AFIO órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;      // GPIOB órajel engedélyezés
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM3_REMAP;     // Törli TIM3 REMAP bitjeit
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM4_REMAP;     // Törli TIM4 REMAP bitjeit

printf átirányítása
az ITM csatornára

bővült a változók köre
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Program05_8/main.c
  //--- PB0 konfigurálása T3C3 digitális kimenetként -----------------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0|GPIO_CRL_CNF0); // PB0 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE0_0 |        // PB0 pushpull alt. kimenet, max. 50 MHz
                 GPIO_CRL_MODE0_1 |        // CNF: 10  MODE: 11
                 GPIO_CRL_CNF0_1; 
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE1|GPIO_CRL_CNF1); // PB1 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE1_1;         // PB1 pushpull kimenet, max. 2 MHz
  //--- PB6 konfigurálása digitális bemenetként -----------------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6|GPIO_CRL_CNF6); // PB6 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_CNF6_0;          // PB6 CNF: 01  MODE: 00 
  //--- Timer3 CH3 Output Compare mód konfigurálása ------------------
  TIM3->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM3->ARR = 5000 - 1;                    // 5000-ig számlálunk (1000 ms)
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM3->CCMR2 = TIM_CCMR2_IC3F_1 | TIM_CCMR2_IC3F_0 ; // IC3F=0011 IC3PSC=00 CC3S=00 
  TIM3->CCR3 = 0;                          // Egyezési érték
  TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC3E;             // CH3 kimenet engedélyezése
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló törlése
  TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                // Számlálás indítása
  //--- TIM4 CH1 konfigurálása Input Capture módba -----
  TIM4->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM4->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM4->CCMR1 = TIM_CCMR1_CC1S_0;          // Input capture, no filter, no prescaler  
  TIM4->CCER &= TIM_CCER_CC1P;             // CH1 felfutó élre érzékeny
  TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC1E;             // CH1 bemenet engedélyezése
  TIM4->CR1  |= TIM_CR1_CEN;               // Számláló indítása
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Program05_8/main.c
  while (1) {
    while (!(TIM4->SR & TIM_SR_CC1IF));    // Capture eseményre várunk
    timestamp = TIM4->CCR1;                // A kiolvasás törli a jelzöbitet

period = timestamp - prevtime;
if(period<0) period += 65536;          // Túlcsordulás korrekció
prevtime = timestamp;
GPIOB->ODR ^= GPIO_ODR_ODR1;           // PB1 átbillentése (zöld LED)
printf("T = %d\n",period);             // Kiíratás a Debug terminál ablakba

  }
}

 Abban különbözik az előző programtól, hogy itti kiszámítjuk a 
periódusidőt és a printf átirányítás segítségével ki is íratjuk

 TIM4_CNT itti 655536 impulzus után csordul túl, ezért ennyivel kell 
korrigálni, ha timestamp értéke kevesebb, mint prevtime értéke

 Ebben a programban a PB1 kimenetre kötötti LED állapotának 
átbillentésével a jelfogási eseményeket is jelezzük



30Hobbielektronika csoport 2019/2020 Debreceni Megtestesülés Plébánia

ST-Link Trace konfigurálása
 Az ST-Link nyomkövető beállításánál a Trace lapon engedélyezni 

kell a Trace nyomkövetést, pontosan állítsuk be a frekvenciákat és 
legalább a 0. csatorna legyen engedélyezve!
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Program05_8 futási eredmény
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Csináld magad ST-Link/v2
 Fogjunk egy STM32F103C8 kártyát:

 Kössük össze a B12 és a B14 lábakat egy 220 Ω-os ellenállással!

 Kössük össze a target áramkörrel : B14 - SWDIO, B13 - SWCLK, GND - 
GND, 3V3 – VCC

 Töltsük rá az ST-Link/v2 firmware-t az STMCubeProgrammer alkalmazás 
segítségével, az előző előadásban leírtak szerint 

http://forum.easyelectronics.ru/download/file.php?id=13372
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