
1Hobbielektronika csoport 2019/2020 Debreceni Megtestesülés Plébánia

STM32 mikrovezérlők programozása 
ARM Keil környezetben

5. Aszinkron soros kommunikáció (USART) 
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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» 

 Warren Gay: Beginning STM32 - 
 Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC 

 ARM Keil MDK Gettiing started 

 STM32F103C8 adatlap és termékinfo 

 STM32F103 Family Reference Manual 

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/
https://www.amazon.com/Beginning-STM32-Developing-FreeRTOS-libopencm3/dp/1484236238
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
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Aszinkron soros kommunikáció

 Nincs szükség órajel továbbításra!

 Az adóban és a vevőben helyileg kell órajelet előállítani 

 Az adó egy állandó értékű start bitet kell, hogy küldjön minden 
adategység előtti az adás kezdetének jelzésére

 A vevő detektálja a start bit homlokélét, és ehhez viszonyítva jelöli 
ki a mintavételezési időket, az N-edik adatbit számára (Tbit*N+1.5) 
időeltolással

 Stop bitet is használunk az időzítési hibák detektálása érdekében
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UART kommunikáció jellemzői
 Adatkeret: 

 Start bit (1 bit)

 Adat (LSB vagy MSB sorrend, adatméret – 7, 8, 9 bit)

 Opcionális paritásbit használható az adatban szereplő egyesek páros vagy páratlan 
számának jelzésére.

 Stop bit (egy vagy két stop bit használható) 

 Az adó és a fogadó fél meg kell, hogy egyezzen:

 Kommunikációs sebesség (300 baud, 600, 1200, 2400, 9600, 144400, 194200, stb.)

 Hálózati protokollok üzenetenként további adatokat tartalmazhatnak: 

 Médium hozzáférés – ha több egység kapcsolódik a buszra, arbitrációra van szükség 
annak eldöntésére, hogy melyikük küldhet adatot

 Címzési információ – melyik csomópontnak szól az üzenet?

 Nagyobb méretű keretezett  üzenetcsomag

 Erősebb hibadetektáláshoz vagy hibajavításhoz szükséges információ (pl. CRC)

 Kérelem azonnali válaszért
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STM32F103C8 USART portok jellemzői
 Universal synchronous asynchronous receiver transmittier (USART)

 Full duplex vagy half duplex kétirányú kapcsolat

 8 vagy 9 bites adathossz, 1 vagy 2 stop bit, paritásbit kezelés

 10 megszakítási forrás: CTS change, LIN break, Transmit data 
register empty, Transmission complete,  Receive data register full,  
Idle line, Overrun error, Framing error, Noise error, Parity error)

 Üzemmódok: 

Aszinkron adatátvitel

Szinkron adatátvitel

half-duplex egyvezetékes

HW adatfolyam-vezérlés

multibuffeer (DMA)

multiprocessor kommunikáció 
(pl. RS-485, RS-422) 

SmartCard emuláció (ISO 7816-3)

 IrDA SIR Encoder/Decoder

LIN
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Az USART 
modulok 

blokkvázlata
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Az STM32F103C8 soros portok kivezetései

Port RX TX AFIO_MAPR

USART1 PA10 PA9 USART1_REMAP = 0

PB7 PB6 USART1_REMAP = 1

USART2 PA3 PA2 USART2_REMAP = 0

- - - - - - USART2_REMAP = 1

USART3 PB11 PB10 USART3_REMAP = 00

- - - - - - USART3_REMAP = xx

 Az STM32F103C8 mikrovezérlő esetén az alacsony lábszám miatti csupán 
az USART1-re korlátozódik az átkonfingurálás lehetősége

 Az RTSn, CTSn, CKn kivezetéseket itti nem tüntettiük fel, a pin 
diagramról leolvasható a kiosztásuk

 A beépítetti bootloader USART1-et használja, alapértelmezetti 
hozzárendeléssel (RX=PA10, TX=PA9) 
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Az USART portok órajelének engedélyezése
 RCC_APB1ENR

 RCC_APB2ENR

Lábkiosztás módosításához
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USART portok regiszterkészlete
 Az STM32F103C8 mikrovezérlő USART portjai az alábbi 

táblázatban felsorolt regiszterekkel rendelkeznek (x = 1, 2, 3)

 Az USARTx_GTPR regiszter csak SmartCard és IrDA módban 
játszik szerepet

Regiszternév A regiszter funkciója

USARTx_SR Status Register    (állapotjelző regiszter)

USARTx_DR Data Register           (Adat regiszter)

USARTx_BRR Baud Rate Register (adatsebesség regiszter)

USARTx_CR1 Control Register 1   (1. vezérlő regiszter)

USARTx_CR2 Control Register 2   (2. vezérlő regiszter)

USARTx_CR3 Control Register 3   (3. vezérlő regiszter)

USARTx_GTPR Guard time and prescaler register
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USARTx_SR – állapotjelző regiszter

 CTS: a CTS jel állapotának megváltozásakor 1-be billen

 LBD: LIN break detektálásakor 1-be billen

 TXE: Az adatküldő regiszter szabaddá válásakor 1-be billen

 TC: Adásküldés vége jelző (csak akkor billen be, ha TXE = 1)

 RXNE: Vevő adatregisztere nem üres (van beérkezetti karakter)

 IDLE: Tétlen vonal észlelés jelzőbit

 ORE: Túlfutás hiba jelzőbit (overrun error)

 NE: Zaj hiba jelzőbit (noise error)

 FE: Keretezési hiba jelzőbit (Framing error)

 PE: Paritáshiba jelzőbit (Parity error)

Ma csak 
ezeket 

használjuk
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USARTx_CR1 – vezérlő regiszter 1.

 UE: USART modul  engedélyezés

 M: Szóhosszúság (0: 8-bit, 1: 9-bit) 

 WAKE: Ébresztés (0: Idle, 1: Címzés)

 PCE: Paritás vezérlés engedélyezés 

 PS: Paritásválasztás (0 : páros, 1 :páratlan)

 PEIE:  PE megszakítás engedélyezés 

 TXEIE: TXE megszakítás engedélyezés

 TCIE: TC megszakítás engedélyezés

 RXNEIE: RXNE megszakítás eng. 

 IDLEIE: IDLE megszakítás eng.

 TE: Küldés engedélyezés

 RE: Vétel engedélyezés

 RWU: Vevő ébresztés eng.

 SBK: Break jelzés küldése

Ebben a regiszterben igény szerint engedélyeznünk kell az adást (TE), 
a vételt (RE) és a konfingurálás végén mindenképpen engedélyeznünk 
kell az USART modul működését (UE)
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Példaprogramok
 Program04_1: USART2 kiíratás (PA2, „YesYesYesY”)

 Program04_2: USART2 beolvasás (PA3, LED vezérlés: 1...9 ) 

 Program04_3: USART1 kiíratás (PB6, „Hello”) 

 Program04_4: USART1 beolvasás és visszatükrözés (PB7, PB6)

 Program04_5:  standard I/O átirányítása UART2-re (PA3, PA2)

 A programokhoz felhasznált anyagok:

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

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

http://www.microdigitaled.com/ARM/STM_ARM_books.html
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A kísérleti áramkör
 A soros portra egy USB-UART TTL átalakítóval csatlakozunk. 

Ügyeljünk rá, hogy 3,3 V-os jelszintet használjunk!

 PA2 az USART2 Tx kimenete, ezt kössük az átalakító Rx lábára!

 PA3 az USART2 Rx bemenete, ezt kössük az átalakító Tx lábára!

 Közösítsük a GND kivezetéseket! Kössük össze a 3,3V-os Vcc-ket!
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Program4_1: USART2 egyszerű adatküldés

A konfigurálás lépései:
1. Engedélyezzük az USART2 modult az RCC_APB1ENR regiszter USART2EN bitjének 1-be állításával
2. Engedélyezzük az AFIO modult az RCC_APB2ENR regiszter AFIOEN bitjének 1-be állításával
3. Engedélyezzük a GPIOA portot az RCC_APB2ENR regiszter IOPAEN bitjének 1-be állításával
4. Az AFIO_MAPR regiszterben töröljük az USART2_REMAP bitet (alapértelmezett lábkiosztás)
5. A GPIOA_CRL regiszterben PA2-t alternate kimenetnek konfiguráljuk (CNF=10, MODE=01)
6. Az USART2 bitsebesség konfigurálása 9600 bps-re:  UART0_BRR = 3750;  // 36 000 000/9600
7. Engedélyezzük USART2 adóját: USART2_CR1-ben állítsuk 1-be a TE bitet! 
8. Adatformátum konfigurálása:  8 N 1,  írjunk 0x00-t  az USART2_CR2 regiszterbe!
9. Nincs adatfolyam-vezérlés: írjunk  0x00-t  az USART2_CR3 regiszterbe!
10. Elindítjuk az USART2 modult az USART2_CR1 regiszter UE bitjének 1-be állításával

Az adatküldés lépései:
11. Vizsgáljuk  a Status Register 1 (USART2_SR) TXE bitjét és várjunk addig, amíg a küldő buffer 

üressé nem válik (TXE = 1)
12. Írjuk  bele a kiküldendő bájtot az USART2_DR adatregiszterbe!
13. Újabb karakter kiküldéséhez menjünk a 11. ponthoz!

 Az első programban "Yes" szöveget küldünk ki az STM32 kártya 
USART2 Tx kimenetén (PA2) keresztül a számítógép felé
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Program04_1/main.c
#include "stm32f10x.h"
void USART2_init(void);
void USART2_write(int c);
void delayMs(int n);

int main (void) {
  USART2_init();                          // USART2 konfigurálása
  while(1) { 
    USART2_write('Y');                    // Karakterek kiírása
    USART2_write('e');
    USART2_write('s');
    delayMs(1000);                        // Várunk két kiírás között
  }
}

void delayMs (int n) {
  int i;
  SysTick->LOAD = SystemCoreClock/1000-1; // Újratöltési érték 1 ms késleltetéshez
  SysTick->VAL  = 0;                      // Számláló törlése
  SysTick->CTRL = 0x5;                    // Engedélyezés, no interrupt, rendszer órajel
  for(i = 0; i < n; i++) {
    while((SysTick->CTRL & 0x10000) == 0);// A COUNT jelzöre várunk
  }
  SysTick->CTRL = 0;                      // SysTick leállítása
}
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Program04_1/main.c
/*----------------------------------------------------------------------------
  UART2 és a PA2 kimenet inicializálása
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void USART2_init (void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;    // USART2 engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;      // AFIO órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;      // GPIOA órajel engedélyezés
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_USART2_REMAP;   // Törli USART2 REMAP bitjét 
  //--- PA2 konfigurálása USART2 Tx digitális kimenetként -----------
  GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE2|GPIO_CRL_CNF2); // PA2 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOA->CRL |=  GPIO_CRL_MODE2_0 |        // PA2 pushpull alternate kimenet, max. 10MHz
                 GPIO_CRL_CNF2_1;          // CNF: 10  MODE: 01
  //--- USART2 konfigurálása: Tx only, 9600  8 N 1 módba ------------
  USART2->BRR = 3750;                      // 9600 baud @ 72/2 MHz
  USART2->CR1 = USART_CR1_TE;              // Tx engedélyezés, 8-bit adat
  USART2->CR2 = 0x0000;                    // 1 stop bit
  USART2->CR3 = 0x0000;                    // nincs adatfolyam-vezérlés
  USART2->CR1 |= USART_CR1_UE;             // USART2 engedélyezés
}

/*----------------------------------------------------------------------------
    Karakter kiírása az USART2 soros portra
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void USART2_write (int ch) {
  while (!(USART2->SR & USART_SR_TXE));    // Vár, amíg a Tx buffer fel nem szabadul
  USART2->DR = (ch & 0xFF);
}
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Program04_1 futási eredmény
 Indítsunk el egy terminál programot, s konfinguráljuk 9600 Baud 

sebességre!

 A program elindításakor elkezdődnek a kiírások
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Program4_2: USART2 egyszerű adatfogadás

A konfigurálás lépései:
1. Engedélyezzük az USART2 modult az RCC_APB1ENR regiszter USART2EN bitjének 1-be állításával
2. Engedélyezzük az AFIO modult az RCC_APB2ENR regiszter AFIOEN bitjének 1-be állításával
3. Engedélyezzük a GPIOA portot az RCC_APB2ENR regiszter IOPAEN bitjének 1-be állításával
4. Az AFIO_MAPR regiszterben töröljük az USART2_REMAP bitet (alapértelmezett lábkiosztás)
5. A GPIOA_CRL regiszterben PA3-t digitális bemenetnek konfiguráljuk (CNF=01, MODE=00)
6. Az USART2 bitsebesség konfigurálása 115200 bps-re:  UART0_BRR = 312;  // 36 000 000/115200
7. Engedélyezzük USART2 vevőjét: USART2_CR1-ben állítsuk 1-be a RE bitet! 
8. Adatformátum konfigurálása:  8 N 1,  írjunk 0x00-t  az USART2_CR2 regiszterbe!
9. Nincs adatfolyam-vezérlés: írjunk  0x00-t  az USART2_CR3 regiszterbe!
10. Elindítjuk az USART2 modult az USART2_CR1 regiszter UE bitjének 1-be állításával

Az adatbeolvasás lépései:
11. Vizsgáljuk  a Status Register 1 (USART2_SR) RXNE bitjét és várjunk addig, amíg a vevő buffer üres 

(RXNE = 0)
12. Olvassuk ki a beérkezett bájtot az USART2_DR adatregiszterből!
13. Újabb karakter fogadásához menjünk a 11. ponthoz!

 Számjegy karaktereket (1–9) várunk az STM32 kártya USART2 Rx 
bemenetén (PA3), s a kapotti számszor villantjuk fel a beépítetti LED-et

 Az átviteli sebesség most 1152200 Baud legyen! 
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Program04_2/main.c
#include "stm32f10x.h"

void USART2_init(void);
int USART2_read(void);
void LED_blink(int value);
void delayMs(int n);

/*----------------------------------------------------------------------------
  MAIN function
 *----------------------------------------------------------------------------*/
int main(void) {
  char c;
  RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPCEN;       // GPIOC órajel engedélyezése
  GPIOC->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF13 | GPIO_CRH_MODE13); // pin13 CNF és Mode bitek törlése  
  GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE13_1;           // PC13 CNF: 00 Mode: 10 beállítás
                                             // (GPIO puhpull output, max. 2 MHz)   
  USART2_init();
  while (1) {
    c = USART2_read();                       // Beérkező karakterre várunk
    LED_blink(c);                            // LED villogtatás
  }
}

Megjegyzés: a terminál emulátor programot úgy konfiguráljuk, hogy a begépelt karakterhez 
elküldéskor ne fűzzön hozzá semmilyen sorvége jelet! A sebességet 115200 bps-re állítsuk be!
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Program04_2/main.c
/*----------------------------------------------------------------------------
  UART2 és a PA3 bemenet inicializálása
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void USART2_init (void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;      // USART2 engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;        // AFIO órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;        // GPIOA órajel engedélyezés
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_USART2_REMAP;     // Törli USART2 REMAP bitjét 
  //--- PA3 konfigurálása digitális bemenetként  -----------
  GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE3|GPIO_CRL_CNF3); // PA2 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOA->CRL |=  GPIO_CRL_CNF3_0;            // PA3 digitális bemenet CNF: 01  MODE: 00
  //--- USART2 konfigurálása: Rx only, 115200,  8 N 1 módba ------------
  USART2->BRR = 312;                         // 115200 baud @ 72/2 MHz
  USART2->CR1 = USART_CR1_RE;                // Rx engedélyezés, 8-bit adat
  USART2->CR2 = 0x0000;                      // 1 stop bit
  USART2->CR3 = 0x0000;                      // nincs adatfolyam-vezérlés
  USART2->CR1 |= USART_CR1_UE;               // USART2 engedélyezés
}

/*----------------------------------------------------------------------------
  Read a character from USART2 
 *----------------------------------------------------------------------------*/
int USART2_read(void) {
  while (!(USART2->SR & USART_SR_RXNE));     // vár, amíg egy karakter nem érkezik
  return USART2->DR;
}
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Program04_2/main.c
//--- LED villogtatás, a kapott számnak megfelelően ---------
void LED_blink(int value) {
  value = value - 48;
  if(value>0 && value <10) {              // Csak 1 - 9 lehet
    for (; value > 0; value--) {
      GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13;       // GPIOC 13. bit törlés (LED be) 
      delayMs(200);
      GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13;       // GPIOC 13. bit beállítás (LED ki)
      delayMs(200);
    }
    delayMs(800);
  }
}

/*----------------------------------------------------------------------------
    Késleltető eljárás a SysTick felhasználásával
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void delayMs(int n) {
  int i;
  SysTick->LOAD = SystemCoreClock/1000-1; // Újratöltési érték 1 ms késleltetéshez
  SysTick->VAL  = 0;                      // Számláló törlése
  SysTick->CTRL = 0x5;                    // Engedélyezés, no interrupt, rendszer órajel
  for(i = 0; i < n; i++) {
    while((SysTick->CTRL & 0x10000) == 0);// A COUNT jelzöre várunk
  }
  SysTick->CTRL = 0;                      // SysTick leállítása
}
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Program4_3: USART1 egyszerű adatküldés

A konfigurálás lépései:
1. Engedélyezzük az USART1 modult az RCC_APB2ENR regiszter USART1EN bitjének 1-be állításával
2. Engedélyezzük az AFIO modult az RCC_APB2ENR regiszter AFIOEN bitjének 1-be állításával
3. Engedélyezzük a GPIOB portot az RCC_APB2ENR regiszter IOPBEN bitjének 1-be állításával
4. Az AFIO_MAPR regiszterben 1-be állítjuk az USART1_REMAP bitet (alternatív lábkiosztás)
5. A GPIOB_CRL regiszterben PB6-ot alternate kimenetnek konfiguráljuk (CNF=10, MODE=01)
6. Az USART1 bitsebesség konfigurálása 9600 bps-re:  USART1_BRR = 7500;  // 72 000 000/9600
7. Engedélyezzük USART1 adóját: USART1_CR1-ben állítsuk 1-be a TE bitet! 
8. Adatformátum konfigurálása:  8 N 1,  írjunk 0x00-t  az USART1_CR2 regiszterbe!
9. Nincs adatfolyam-vezérlés: írjunk  0x00-t  az USART1_CR3 regiszterbe!
10. Elindítjuk az USART1 modult az USART1_CR1 regiszter UE bitjének 1-be állításával

Az adatküldés lépései:
11. Vizsgáljuk  a Status Register 1 (USART1_SR) TXE bitjét és várjunk addig, amíg a küldő buffer 

üressé nem válik (TXE = 1)
12. Írjuk  bele a kiküldendő bájtot az USART1_DR adatregiszterbe!
13. Újabb karakter kiküldéséhez menjünk a 11. ponthoz!

 A program "Hello" szöveget küld ki az STM32 kártya USART1 
alternatív Tx kimenetén (PB6) keresztül a számítógép felé
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Program04_3/main.c
#include "stm32f10x.h"
void USART1_init(void);
void USART1_write(int c);
void delayMs(int n);

int main (void) {
  char message[] = "Hello\r\n";
  USART1_init();                             // USART1 konfigurálása

  while(1) {  
    for (int i = 0; i < 7; i++) {            // a string kiíratása 
      USART1_write(message[i]);
    }
    delayMs(1000);                           // Két kiíratás között várunk
  }
}

void delayMs(int n) {
  int i;
  SysTick->LOAD = SystemCoreClock/1000-1;    // Újratöltési érték 1 ms késleltetéshez
  SysTick->VAL  = 0;                         // Számláló törlése
  SysTick->CTRL = 0x5;                       // Engedélyezés, no interrupt, sysclock
  for(i = 0; i < n; i++) {
    while((SysTick->CTRL & 0x10000) == 0);   // A COUNT jelzöre várunk
  }
  SysTick->CTRL = 0;                         // SysTick leállítása
}
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Program04_3/main.c
/*----------------------------------------------------------------------------
  USART1 és a PB6 kimenet inicializálása
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void USART1_init (void) {
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;      // USART1 engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;        // AFIO órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;        // GPIOB órajel engedélyezés
  AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_USART1_REMAP;      // Beállítja USART1 REMAP bitjét 
  //--- PB6 konfigurálása USART1 Tx digitális kimenetként -----------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6|GPIO_CRL_CNF6); // PB6 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE6_0 |          // PA2 alternate kimenet, max. 10 MHz
                 GPIO_CRL_CNF6_1;            // CNF: 10  MODE: 01
  //--- USART1 konfigurálása: Tx only, 9600  8 N 1 módba ------------
  USART1->BRR = 7500;                        // 9600 baud @ 72 MHz (APB2!)
  USART1->CR1 = USART_CR1_TE;                // Tx engedélyezés, 8-bit adat
  USART1->CR2 = 0x0000;                      // 1 stop bit
  USART1->CR3 = 0x0000;                      // nincs adatfolyam-vezérlés
  USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;               // USART1 engedélyezés
}

/*----------------------------------------------------------------------------
  Egy karakter kiírása USART1-re
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void USART1_write (int ch) {
  while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE));      // Vár, amíg a Tx buffer fel nem szabadul
  USART1->DR = (ch & 0xFF);
}
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Program04_3: kapcsolás és eredmény
 A program most a PB6 

lábon ír ki, ezt kell az 
USB-UART átalakító 
Rx lábával összekötni

 A terminált állítsuk 
9600 bps-re! 
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Program4_4: USART1 egyszerű adatfogadás

A konfigurálás lépései:
1. Engedélyezzük az USART1 modult az RCC_APB2ENR regiszter USART1EN bitjének 1-be állításával
2. Engedélyezzük az AFIO modult az RCC_APB2ENR regiszter AFIOEN bitjének 1-be állításával
3. Engedélyezzük a GPIOB portot az RCC_APB2ENR regiszter IOPBEN bitjének 1-be állításával
4. Az AFIO_MAPR regiszterben 1-be állítjuk az USART1_REMAP bitet (alternatív lábkiosztás)
5. A GPIOB_CRL regiszterben PB7-t digitális bemenetnek konfiguráljuk (CNF=01, MODE=00)
6. A GPIOB_CRL regiszterben PB6-ot alternate kimenetnek konfiguráljuk (CNF=10, MODE=01)
7. Az USART1 bitsebesség konfigurálása 9600 bps-re:  USART1_BRR = 7500;  // 72 000 000/9600
8. Engedélyezzük USART1 adóját és vevőjét: USART1_CR1-ben állítsuk 1-be a TE és az RE bitet!
9. Adatformátum konfigurálása:  8 N 1,  írjunk 0x00-t  az USART1_CR2 regiszterbe!
10. Nincs adatfolyam-vezérlés: írjunk  0x00-t  az USART1_CR3 regiszterbe!
11. Elindítjuk az USART1 modult az USART1_CR1 regiszter UE bitjének 1-be állításával

Az adatbeolvasás lépései:
12. Vizsgáljuk  a Status Register (USART1_SR) RXNE bitjét és várjunk, ha a vevő buffer üres (RXNE = 0)
13. Olvassuk ki a beérkezett bájtot az USART1_DR adatregiszterből!
14. Újabb karakter fogadásához menjünk a 12. ponthoz!

 Az STM32 kártya USART1 alternatív Rx bemenetére (PB7) érkező 
karaktereket az előző programban használt PB6 kimeneten 
visszatükrözzük, némi körítéssel kiegészítve. 
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Program04_4/main.c
#include "stm32f10x.h"
void USART1_init(void);
void USART1_write(char ch);
int USART1_read(void);
void outString(char* p);
void delayMs(int n);

int main(void) {
  char c; 
  USART1_init();
  while (1) {
    c = USART1_read();                       // Karakter beérkezésre várunk
    outString("\r\nVett karakter: ");        // Egy fix szöveg kiíratása
    USART1_write(c);                         // A vett karakter kiíratása
  }
}

/*----------------------------------------------------------------------------
  Kiír egy nullával lezárt szöveget az USART1 porton
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void outString(char* psz_s) {
  char c;
  while ((c = *psz_s)) {
      USART1_write(c);
      psz_s++;
  }
}

Nullával lezárt szöveg kiíratása, 
példa mutató használatára
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Program04_4/main.c
//--- USART1 és a PB6/PB7 kivezetések inicializálása -----
void USART1_init (void) {
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;      // USART1 engedélyezése
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;        // AFIO órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;        // GPIOB órajel engedélyezés
  AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_USART1_REMAP;      // Beállítja USART1 REMAP bitjét 
  //--- PB6 konfigurálása USART1 Tx digitális kimenetként -----------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6|GPIO_CRL_CNF6); // PB6 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE6_0 |          // PA2 alternate kimenet, max. 10 MHz
                 GPIO_CRL_CNF6_1;            // CNF: 10  MODE: 01
  //--- PB7 konfigurálása digitális bemenetként  -----------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE7|GPIO_CRL_CNF7); // PB7 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_CNF7_0;            // PB7 digitális bemenet CNF: 01  MODE: 00

  //--- USART1 konfigurálása: Tx&Rx, 9600  8 N 1 módba --------------
  USART1->BRR = 7500;                        // 9600 baud @ 72 MHz (APB2!)
  USART1->CR1 = USART_CR1_TE | USART_CR1_RE; // Tx, Rx engedélyezés, 8-bit adat
  USART1->CR2 = 0x0000;                      // 1 stop bit
  USART1->CR3 = 0x0000;                      // nincs adatfolyam-vezérlés
  USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;               // USART1 engedélyezés
}

//--- Egy karakter beolvasása USART1-ről -------------------
int USART1_read(void) {
  while (!(USART1->SR & USART_SR_RXNE));     // vár, amíg egy karakter nem érkezik
  return USART1->DR;
}
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Program04_4/main.c
/*----------------------------------------------------------------------------
  Egy karakter kiírása USART1-re
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void USART1_write (char ch) {
  while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE));      // Vár, amíg a Tx buffer fel nem szabadul
  USART1->DR = (ch & 0xFF);
}

/*----------------------------------------------------------------------------
    Késleltető eljárás a SysTick felhasználásával
 *----------------------------------------------------------------------------*/
void delayMs(int n) {
  int i;
  SysTick->LOAD = SystemCoreClock/1000-1;    // Újratöltési érték 1 ms késleltetéshez
  SysTick->VAL  = 0;                         // Számláló törlése
  SysTick->CTRL = 0x5;                       // Engedélyezés, nincs interrupt, rendszer 
órajel
  for(i = 0; i < n; i++) {
    while((SysTick->CTRL & 0x10000) == 0);   // A COUNT jelzöre várunk
  }
  SysTick->CTRL = 0;                         // SysTick leállítása
}
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Program05_4 futási eredménye
Megjegyzés: a terminál emulátor programot úgy konfiguráljuk, hogy a begépelt karakterhez 
elküldéskor ne fűzzön hozzá semmilyen sorvége jelet! A sebességet 9600 bps-re állítsuk be!
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Program4_5: USART2 standard console I/O

USART2 konfigurálásának lépései:
1. Engedélyezzük az USART2 modult az RCC_APB1ENR regiszter USART2EN bitjének 1-be állításával
2. Engedélyezzük az AFIO modult az RCC_APB2ENR regiszter AFIOEN bitjének 1-be állításával
3. Engedélyezzük a GPIOA portot az RCC_APB2ENR regiszter IOPAEN bitjének 1-be állításával
4. Az AFIO_MAPR regiszterben töröljük az USART2_REMAP bitet (alapértelmezett lábkiosztás)
5. A GPIOA_CRL regiszterben PA3-t digitális bemenetnek konfiguráljuk (CNF=01, MODE=00)
6. A GPIOA_CRL regiszterben PA2-ot alternate kimenetnek konfiguráljuk (CNF=10, MODE=01)
7. Az USART2 bitsebesség konfigurálása 9600 bps-re:  USART2_BRR = 3750;  // 36 000 000/9600
8. Engedélyezzük USART2 adóját és vevőjét: USART2_CR1-ben állítsuk 1-be a TE és az RE bitet!
9. Adatformátum konfigurálása:  8 N 1,  írjunk 0x00-t  az USART2_CR2 regiszterbe!
10. Nincs adatfolyam-vezérlés: írjunk  0x00-t  az USART2_CR3 regiszterbe!
11. Elindítjuk az USART2 modult az USART2_CR1 regiszter UE bitjének 1-be állításával

 Az STM32 kártya USART2 portjára irányítjuk a C standard console I/O 
kommunikációt. Ehhez felhasználjuk a C stdio library-t melynek fputc és 
fgetc függvényeit fölüldefinniáljuk az USART2_write és USART2_read 
felhasználásával

 A programban formátumozotti kíírást (printf) és beolvasás (scanf), 
valamint egyszerű string beolvasást (gets)  és kiírást (puts) hajtunk végre. 
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Program04_5/main.c
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>

void USART2_init(void);
int USART2_write(int c);
int USART2_read(void);
void delayMs(int n);

int main(void) {
  int n;
  char str[80];
  USART2_init();
  printf("Test stdio library console I/O functions\r\n");
  fprintf(stdout, "    test for stdout\r\n");
  fprintf(stderr, "    test for stderr\r\n");

  while (1) {
    printf("please enter a number: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("the number entered is: %d\r\n", n);
    printf("please type a character string: ");
    gets(str);
    printf("the character string entered is: ");
    puts(str);
    printf("\r\n");
  }
}

void delayMs(int n) {
  int i;
  SysTick->LOAD = SystemCoreClock/1000-1;    
  SysTick->VAL  = 0;              
  SysTick->CTRL = 0x5;     
  for(i = 0; i < n; i++) {
    while((SysTick->CTRL & 0x10000) == 0); 
  }
  SysTick->CTRL = 0;                        
}
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Program04_5/main.c
//---  UART2 és a PA2/PA3 kivezetések inicializálása --------
void USART2_init (void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;      // USART2 engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;        // AFIO órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;        // GPIOA órajel engedélyezés
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_USART2_REMAP;     // Törli USART2 REMAP bitjét 
  //--- PA2 konfigurálása USART2 Tx digitális kimenetként -----------
  GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE2|GPIO_CRL_CNF2); // PA2 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOA->CRL |=  GPIO_CRL_MODE2_0 |          // PA2 alternate kimenet, max. 10 MHz
                 GPIO_CRL_CNF2_1;            // CNF: 10  MODE: 01
  //--- PA3 konfigurálása digitális bemenetként  -----------
  GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE3|GPIO_CRL_CNF3); // PA2 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOA->CRL |=  GPIO_CRL_CNF3_0;            // PA3 digitális bemenet CNF: 01  MODE: 00
  //--- USART2 konfigurálása: Tx only, 9600  8 N 1 módba ------------
  USART2->BRR = 3750;                        // 9600 baud @ 72/2 MHz
  USART2->CR1 = USART_CR1_TE | USART_CR1_RE; // Rx, Tx engedélyezés, 8-bit adat
  USART2->CR2 = 0x0000;                      // 1 stop bit
  USART2->CR3 = 0x0000;                      // nincs adatfolyam-vezérlés
  USART2->CR1 |= USART_CR1_UE;               // USART2 engedélyezés
}

//---  Egy karakter kiírása az USART2 portra  --------------
int USART2_write (int ch) {
  while (!(USART2->SR & 0x0080)) {}          // wait until Tx buffer empty
  USART2->DR = (ch & 0xFF);
  return ch;
}
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Program04_5/main.c
//--- Egy karakter beolvasása az UART2 portról ------------------------
int USART2_read(void) {
  while (!(USART2->SR & USART_SR_RXNE));     // vár, amíg egy karakter nem érkezik
  return USART2->DR;
}

//---  Az alábbi kód az interfész a C standard I/O libraryhoz  --------
struct __FILE { int handle; };
FILE __stdin  = {0};
FILE __stdout = {1};
FILE __stderr = {2};

int fgetc(FILE *f) {
  int c;
  c = USART2_read();              // Karakter beolvasása a konzolról
  if (c == '\r') {                // Ha '\r', akkor kiírás után '\n'-nel helyettesítjük
    USART2_write(c);              // Visszatükrözés
    c = '\n';
  }
  USART2_write(c);                // Visszatükrözés
  return c;
}

int fputc(int c, FILE *f) {
  return USART2_write(c);         // A karakter kiíratása
}
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Program04_5
 A program futási eredménye az alábbi ábrán látható. A terminált 

most célszerű úgy konfingurálni, hogy valamilyen sorlezáró jelet 
küldjön, például CR, azaz \r.

 A kapcsolás ugyanaz, mint a Program05_1-nél és Program05_2-nál.
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Program05_5: kapcsolási elrendezés
 A kapcsolás megegyezik a 13. oldalon bemutatottial, amit 

Program05_1, illetve Program05_2 esetében is használtunk
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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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