
 اطالعات بیشتر- 1
 72MHzبوده و با سرعت  STشرکت  Cortex-M3، بردی قدرتمند از سری )STM32F103RBT6 )Header Boardبرد راه انداز 

  .کار می کند
و از طریق  USBبھ راحتی می تواند از طریق درگاه بھ سریال،  USBبھ دلیل داشتن مبدل  زیرااین برد راه انداز بدون نیاز بھ پروگرامر بوده 

میکروکنترلر  USART1ھمچنین کاربر می تواند از طریق ھمین مبدل ارتباط سریالی را با . برنامھ ریزی شود Flash Loaderبرنامھ 
ن ای. تبدیل شود کھ در تمامی ویندوزھا قابل استفاده می باشد Handshakingبھ سریال با قابلیت  USBاین برد می تواند بھ مبدل  .برقرار نماید

بھ سریال، برای ارتباط دیگر دستگاھھا با رایانھ استفاده  USBمبدل بھ کاربر اجازه می دھد تا از این برد راه انداز بھ عنوان یک دستگاه مبدل 
  .کند

 )On/Off( قطع وصل کاربر می تواند این ولتاژ را توسط جامپر. موجود بر روی برد تامین می شودUSBاز طریق درگاه  بردولتاژ موردنیاز 
  .روی برد، قطع یا وصل نماید

 .برقرار کند USBموجود بر روی برد راه انداز می تواند ارتباط مستقیم برد با رایانھ را از طریق درگاه USB Deviceدرگاه
ستگاه دپایھ و از طریق  20 استاندارد JTAGدرگاه از با استفادھ عالوه بر روش باال، می تواند STM32F103RBT6برد راه انداز 

 .برنامھ ریزی و خطایابی شود ،خارجی
، بھ راحتی می تواند زمان و تاریخ 32.768KHzداخلی و نوسان ساز  RTCبھ دلیل داشتن  STM32F103RBT6برد راه انداز 

  .دقیق را در موقع لزوم بھ کاربر ارائھ دھد و آن را بھ صورت دائم نگھ داری کند
طریق دو ردیف پایھ دسترسی داشتھ و می تواند برد را مستقیما روی بردبرد نصب کند و با استفاده از کاربر بھ تمامی پایھ ھای میکرو از 

  .ابزارھای جانبی طراحی شده توسط شرکت؛ آن را بھ برد آموزشی مورد نیاز و دلخواه خود تبدیل کند
این امکانات و تعداد پایھ ای کھ در اختیار کاربر  با بھترین کیفیت و قطعات اورجینال ساختھ شده و باSTM32F103RBT6برد راه انداز 

  .عرض دارد 3.4cmقرار می دھد، جزء کوچکترین بردھای جھان بوده و فقط 
  

طراحی  کیفیتبا باالترین  و کشور و صنعت با ھدف تامین نیازھای آموزشی دانشجویان و متخصصینSTM32F103RBT6برد راه انداز 
در زمینھ ھای آموزشی و  راه اندازبھ عنوان کاملترین برد با امکاناتی کھ در اختیار کاربر قرار می دھد اندازبرد راه این  .استشده و تولید 
  .بشمار می رودSTM32F103RBT6برای میکروکنترلر صنعتی 

 
  

  :STM32F103RBT6انداز  خالصھ مشخصات برد راه
  دارای درگاهUSB Device  برای ارتباط مستقیم با کامپیوتر بھ صورت)Full Speed USB 2.0( 
 قابلیت پروگرام کردن دستگاه با مبدل (بدون نیاز بھ پروگرامرUSB  بھ سریال داخلی و جامپرBoot0( 
  دارای مبدلUSB بھ سریال داخلی برای ارتباط سریال با کامپیوتر 
  قابلیت تبدیل شدن دستگاه بھ مبدلUSB  بھ سریال با قابلیتHandshaking 
  قابلیت کارکرد مبدلUSB بھ سریال در تمامی ویندوزھا 
 دسترسی بھ تمام پایھ ھای میکرو از طریق پین ھای تک ردیفھ 
 قابلیت نصب مستقیم روی بردبرد  
 3.3دارای خروجی ولتاژھایv  5وv 
 ی کانکتور ادارJTAG پین 20 استاندارد  
  دارای دکمھReset ،WakeUp  وTamper 
  دارای ورودیVDDA  وVSSA  محافظت شده در برابر نویز برای کاربرد ھای حرفھ ای  
  جانبی میکرو از قبیل  امکاناتامکان فعال و غیر فعال کردنUSB ، ،کریستال ھاVBat ،VRef و... 
 2  مبدل + برد راه انداز (دستگاه  1دستگاه درUSB بھ سریال( 
  8دارای کریستالMHz برای راه اندازی میکرو کنترلر  
 32.768دارایکریستالKHz برای راه اندازیRTC داخلی  
  3.4فقط (بسیار بسیار باریکcm ماه 12با قطعات اورجینال و گارانتی ) عرض 

 
  

  
ختھ شده و آماده یر  آنیتست بر رو افزار نرمو  شده تستبرد  یکروکنترلر موجود بر رویم. باشد یمبردصحیحدستگاه شامل کارکرد  ضمانت نامھ

  .باشد ینمتوسط کاربر  کنترلرکرویح از میشامل استفاده ناصح ضمانت نامھ، لذا باشد یمکارکرد 
  
 
 
STM32F103RBT6Specification 

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

access 
 Single-cycle multiplication and hardware division 

 Memories 
 128KBytes of Flash memory 



 20KBytes of SRAM 
 Clock, reset and supply management 

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

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

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

 DMA 
 7-channel DMA controller 
 Peripherals supported: timers, ADC, SPIs, I2Cs and USARTs 

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

mode 
 Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces 

 7 timers 
 Three 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) 

encoder input 
 16-bit, motor control PWM timer with deadtime generation and emergency stop 
 2 watchdog timers (Independent and Window) 
 SysTick timer 24-bit downcounter 

 Up to 9 communication interfaces 
 Up to 2 x I2C interfaces (SMBus/PMBus) 
 Up to 3 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control) 
 Up to 2 SPIs (18Mbit/s) 
 CAN interface (2.0B Active) 
 USB 2.0 full-speed interface 

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

 
  
  نمونھ برنامھ - 2

  :STM32F103RBT6برنامھھاییبرمبنایبردراه انداز نمونھ 
 چشمک زن -1
  کلید -2
  )USART1(راه اندازی بخش سریال  -3
  )ADC(راه اندازی واحد آنالوگ بھ دیجیتال  -4
  RTCراه اندازی واحد  -5

  
  
  ھای موردنیاز فایل - 3

  کامپایلرھای مورد نیاز - 3.1
Keil v4.74 
Keil v5.15 
Keil v4.x, v5.x KeyGen 

 :با مشکل مواجھ شدید، فایل زیر را دریافت و نصب کنید Keil v5.xxاگر در ھنگام کامپایل برنامھ ھا با : توجھ
Download Legacy Support for Cortex-M Devices 

http://eseta.ir/program/stm/program1.html
http://eseta.ir/program/stm/program2.html
http://eseta.ir/program/stm/program3.html
http://eseta.ir/program/stm/program4.html
http://eseta.ir/program/stm/program5.html
http://www.keil.com/fid/6ordwgwyie9j1w2bap11boyb0w36hujmrg1yd1/files/eval/mdk474.exe
http://www.keil.com/fid/eiza92wx6b1j1w1xd411xkjm3m39kks1p66vd1/files/eval/mdk515.exe
http://www.eseta.ir/program/KeyGen v4.x-5.x.rar
http://az717401.vo.msecnd.net/eval/MDKCM515.exe


  
  نرم افزارھای برنامھ ریز مورد نیاز - 3.2

  Flash Loader v2.7.0نرم افزار 
  BINبھ  HEXجھت تبدیل فایل  HJTAG v2.1نرم افزار 
  BINبھ  HEXجھت تبدیل فایل  HJTAG v3.0نرم افزار 

  
  ورد نیازراه اندازھای م - 3.3

  بھ سریال برد USBمبدل ) درایور(راه انداز 
  

پس از دریافت راه انداز و خارج کردن آن از حالت فشرده می بایست فایل :توجھ
)PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0.exe (وقتی برد راه انداز . برای نصب خود کار راه انداز، اجرا شود

STM32F103RBT6 برای اولین بار توسط درگاه ،USB-RS232  بھ رایانھ وصل می شود رایانھ بھ صورت خودکار برد
  )ممکن است شناسایی چند دقیقھ ای طول بکشد. (را شناختھ و نسبت بھ شناسایی راه انداز آن اقدام می کند

  
 برگھ اطالعات مورد نیاز - 3.4

STM32F103RB Datasheet 
STM32F103RB Errata Sheet 
STM32F10xxx Reference Manual 
STM32F10xxx/20xxx/21xxx/L1xxxx Cortex-M3 Programming Manual 
H-JTAG User Manual 

  
  
  محتویات محصول - 4

 STM32F103RBT6برد راه انداز 
  برگھ ضمانت نامھ

  STM32F103RBT6برد راه انداز برگھ راھنمای استفاده از 
 USB-Miniبھ  USB-Aیک عدد کابل 

  
  
  نکات فنی - 5

  :STM32F103RBT6ھای روی برد راه انداز LEDکاربرد کلیدھا، جامپرھا و  - 5.1
  :STM32F103RBT6ی روی برد راه انداز کاربرد کلیدھا -5.1.1

Reset:این کلید برای راه اندازی مجدد برد راه انداز می باشد.  
  

  :STM32F103RBT6کاربرد جامپرھای روی برد راه انداز  -5.1.2
On/Off :برای قطع و وصل برق برد راه انداز می باشد.  
Boot0 : می باشد فعال کردن بوتلودر داخلی برد راه اندازبرای.  

USB-Pup : امکان کنترل مقاومت باالکش)Pull-up(  درگاهUSBھم بھ طور خودکار و ھم بھ صورت دستی را فراھم می کند ،.  
JTAG/SWD : برقراری ارتباطجھت )JTAG  یاSWD ( کرد را وصلمی بایست این جامپر. )با قطع جامپر ارتباط قطع می شود(  

  
  :STM32F103RBT6ھای روی برد راه انداز LEDکاربرد  -5.1.3

Power : در صورت وصل شدن کابلUSB ھر کدام از درگاه ھای  بھUSB روشن شده و نشان می دھد برق برد راه انداز  ،دستگاه
  .وصل می باشد

DRXD  وDTXD : پس از وصل کردن کابلUSB  بھ درگاهUSB-RS و در صورت انتقال اطالعات بین برد راه انداز و رایانھ، 
  .روشن می شوند و صحت ارتباط را نشان می دھند

USBC : درگاه مقاومت باالکش شدندر صورت وصلUSB Device ،روشن می شودچھ بھ صورت خودکار یا دستی.  
 

  :داخلیبوتلودراز طریقSTM32F103RBT6برد راه انداز  کردن برنامھ ریزینحوه  - 5.2
  .وصل می کنیم USB-RSرا بھ درگاه  USBکابل  -5.2.1
در این مرحلھ رایانھ برد در این حالت برق برد راه انداز وصل می شود، و . روی برد راه انداز را وصل می کنیم On/Offجامپر -5.2.2

  .مشاھده خواھید کرد کھ درگاه سریالی را بھ آن اختصاص داده است Device Managerراه انداز را شناسایی کرده و در 
  .را وصل می کنیم Boot0جامپر -5.2.3
  .زنیم را می Resetدکمھ  -5.2.4
  .را قطع می کنیم Boot0جامپر -5.2.5
  .برد راه انداز را برنامھ ریزی می کنیمFlash Loaderبا استفاده از نرم افزار  -5.2.6
برای این کار می بایست در ( ، می بایست کل حافظھ فلش میکروکنترلر پاک شود)5.2.6(مرحلھ  صورت وجود مشکل در در -5.2.7

 کار را ازسپس  )، کل حافظھ فلش میکروکنترلر پاک شودEraseبھ جای برنامھ ریزی میکرو برد راه انداز، از قسمت ) 5.2.6(مرحلھ 
  .کنیم تکرار می) 5.2.3(مرحلھ 

http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/st_prod_software_internet/resource/technical/software/demo_and_example/stsw-mcu005.zip
http://www.hjtag.com/en/upimg/H-JTAG V2.1 RELEASE.rar
http://www.hjtag.com/en/upimg/H-JTAG V3.0 RELEASE.rar
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_10_0_20140925.zip
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00161566.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00190234.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/reference_manual/CD00171190.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/programming_manual/CD00228163.pdf
http://www.hjtag.com/en/upimg/H-JTAG USER MANUAL (EN).rar


  
  
  کاربردھا - 6

 STM32F103RBT6:) ھدر برد(کاربرد ھای برد راه انداز 
  مبتدی تا پیشرفتھ(مناسب برای یادگیری دانشجویان، مھندسین و عالقمندان الکترونیک(  
 ھای گوناگون صنعتی و دانشجوییاستفاده در پروژه  
 قابل استفاده در آزمایشگاه ھا و کارگاه ھای آموزشی  
 ھای سری کمک بھ یادگیری پردازنده ARM7TDMI-S در کوتاه ترین زمان ممکن  
  ساخت انواع ربات ھای پرنده، میکروموس، خط یاب و غیره(قابل استفاده در زمینھ رباتیک(  
 ساخت انواع تابلو روان  
  قابلیت کنترل دور انواع موتورھایDC ،Step ،Servo  وBrushless  

  
  

  :بھ آدرس زیر مراجعھ نمایید) ھدر برد(ھای مورد نیاز برای این برد راه انداز  ھا و فایل برنامھبرای کسب اطالعات بیشتر و دریافت جدیدترین 
  شرکت ستا الکترونیک

 

http://www.ebuy.eseta.ir/index.php/product/view/2/58

	_GoBack

