
 

Wstęp 

Od końca XX wieku elektronikę zdominowała technika cyfrowa i mikroprocesorowa. 
Obecnie mało jest urządzeń elektronicznych bez układów mikroprocesorowych. Na 
początku tej dominacji urządzenia elektroniczne budowane były z osobnych układów 
mikroprocesora, pamięci programu, pamięci danych i układów peryferyjnych. Kolejnym 
etapem było powstanie mikrokontrolera, czyli scalenie wszystkich tych układów w jednym 
chipie. Pierwsze mikrokontrolery były 8-bitowe i miały dość skromne zasoby sprzętowe 
w porównaniu do dzisiejszych mikrokontrolerów. Jednak wiele urządzeń nie wymaga dużej 
mocy obliczeniowej, więc 8-bitowe mikrokontrolery szybko wypełniły ten obszar 
sterowania.  

 Ostatnie lata pokazują wyraźną ekspansję mikrokontrolerów ARM, pomimo 
niesłabnącego zainteresowania mikrokontrolerami 8-bitowymi. Są to mikrokontrolery 32-
bitowe, taktowane wyższymi częstotliwościami z rozbudowanymi układami peryferyjnymi. 

 Skrypt napisany został dla studentów kierunków automatyka i robotyka, elektronika 
oraz informatyka, ale również z myślą o szerokiej grupie pasjonatów mikrokontrolerów, 
którym nie wystarczają zasoby platformy Arduino. Mimo dużej popularności 
mikrokontrolerów ARM literatura dotycząca tych układów jest skromna [5]. 

 Skrypt nie obejmuje całości wiedzy na temat programowania STM32F0, raczej 
skupia się na aspektach związanych z zestawem STM32F0DISCOVERY i możliwością 
wykorzystania przez studentów na potrzeby przedmiotu oraz wykorzystania w projektach 
inżynierskich. Część wiedzy będzie jednak wykraczać poza te ramy. Skrypt bazuje na 
konkretnym układzie elektronicznym przygotowanym dla zestawu 
STM32F0DISCOVERY, jednak można wiedzę tę wykorzystać w programowaniu innych 
układów rodziny STM32. 

 Autor dołożył wszelkich starań, aby przedstawione przykłady programów były 
wolne od błędów. Każdy z tych programów był sprawdzany w rzeczywistym układzie. 
Wszystkie programy były pisane od podstaw przez autora, choć mogą w niektórych 
fragmentach przypominać inne programy, na podstawie których były tworzone.  

 

Przygotowane pliki projektu z bibliotekami można pobrać ze strony:  
http://wykladowcy.pwsz.raciborz.edu.pl/piotr.kalus/skrypt/stm32f0.zip 

 

Skróty wykorzystane w publikacji: 

ST  – firma STMicroelectronics produkująca rodzinę mikrokontrolerów STM32 

STM32  – rodzina 32-bitowych mikrokontrolerów z rdzeniem ARM produkowana przez ST 

uC  – mikrokontroler; poprawnie µC, ale przyjęło się dla wygody grecką literę mikro 
zastępować literą 'u' 

‘F051  – oznaczenie mikrokontrolera STM32F051R8T 



 

1. Mikrokontrolery ARM 

Firma ARM nie produkuje swoich mikroprocesorów, projektuje natomiast rdzenie, które 
liczna grupa producentów mikrokontrolerów stosuje we własnych układach scalonych. 
Najbardziej popularnymi rdzeniami są rdzenie Cortex. Jest ich kilka odmian: 

• Cortex-M – przeznaczone do zastosowań w mikrokontrolerach 

• Cortex-A – dla aplikacji wymagających znacznych mocy obliczeniowych 

• Cortex-R – dla systemów czasu rzeczywistego. 

Obecnie istnieje kilka odmian rdzeni Cortex-M: M0, M0+, M1, M3, M4, M7. Cortex-M0 
jest najsłabszym i najtańszym rdzeniem. W założeniach firmy ARM ma on konkurować 
z uC 8/16-bitowymi. Jak pokazały ostatnie lata zamiar ten jest realizowany konsekwentnie, 
co widać analizując parametry jak i ceny mikrokontrolerów Cortex-M, które w wielu 
wypadkach są niższe od uC 8/16-bitowych, przy bardziej rozbudowanych układach 
peryferyjnych. 

 

 Firma STMicroelectronics jest jedną z wielu firm, które wykorzystują w swoich 
mikrokontrolerach rdzeń ARM. Pierwsze mikrokontrolery ARM firmy ST były 
wyposażone w rdzeń Cortex-M3 i mogły być taktowane częstotliwością 72MHz. Wraz 
z pojawieniem się rdzeni Cortex_M0 firma wypuściła na rynek swoje mikrokontrolery 
z tym rdzeniem. Mimo słabszego rdzenia mikrokontrolery te miały unowocześnione 
i bardziej rozbudowane układy peryferyjne. 

 

 Mikrokontrolery STM32 nie mają wspólnej dokumentacji, jak niektóre 
mikrokontrolery 8-bitowe. Informacji na temat rdzenia należy szukać w dokumentacji 
ARM, natomiast dla układów peryferyjnych firma ST przygotowała oddzielne 
dokumentacje w postaci plików pdf. Podstawowymi plikami pomocy będą Datasheet [1] 
zawierający opis ogólny mikrokontrolera i Reference Manual RM0091 [2], gdzie 
szczegółowo są opisane wszystkie układy peryferyjne wraz z opisem rejestrów sterujących. 
Najlepszą metodą wyszukiwania jest wpisanie w oknie wyszukiwarki pliku pdf słowa 
kluczowego. W celu wyszukania informacji np. o rejestrze czasu (TR) układu RTC należy 
wpisać nazwę układu peryferyjnego i nazwę rejestru (RTC TR) w okno wyszukiwarki 
czytnika PDF. 

 



 

2. Platforma sprzętowa 

Mnogość różnych mikrokontrolerów oraz konkurencja wymusiły niejako na firmach 
zwyczaj wprowadzania na rynek wraz z nowym mikrokontrolerem zestawu ewaluacyjnego, 
w celu łatwiejszego i szybszego sposobu zapoznania się z jego możliwościami. Inżynier, 
mając taki zestaw, nie musi projektować i lutować płytki z typowymi układami 
wspomagającymi pracę mikrokontrolera. Może od razu programować mikrokontroler 
i poznać działanie układów peryferyjnych. Może również szybko stworzyć prototyp 
i sprawdzić funkcjonalność przyszłego urządzenia, które konstruuje. 

 Nie inaczej postępuje firma ST, wprowadzając dużą ilość zestawów ewaluacyjnych 
dla swoich mikrokontrolerów w przystępnych cenach.  

2.1. STM32F0DISCOVERY 

STM32F0DISCOVERY jest to zestaw ewaluacyjny firmy ST zawierający 32-bitowy 
mikrokontroler STM32F051R8T, programator/debugger, wyprowadzone piny µC oraz 
dwie diody świecące LED i przycisk do wykorzystania przez programistę.   

 

Rys. 1. Zdjęcie zestawu STM32F0DISCOVERY 

Z dwóch stron wyprowadzone są wszystkie piny mikrokontrolera. Można je wykorzystać 
do podłączenia układów podczas prototypowania. 

 Do wgrywania programu wynikowego do mikrokontrolera potrzebny jest 
programator. Mikrokontrolery STM32 mają wbudowany programator w postaci 
bootloadera, który wykorzystuje interfejs szeregowy podłączony do końcówek PA8, PA9. 
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Zestaw STM32F0DISCOVERY można programować, wykorzystując wbudowany w płytkę 
programator SWD. W celu zaprogramowania wystarczy połączyć zestaw kablem 
USB A↔USB mini z komputerem PC. Kabel dostarcza również zasilanie 5V. Na płytce 
znajduje się stabilizator, który obniża napięcie do 3V i takim napięciem zasilany jest 
mikrokontroler. 

Podstawowe cechy mikrokontrolera STM32F051R8T: 

• Rdzeń: Cortex-M0, 48MHz 
• Pamięć Flash: 64kB 
• Pamięć RAM: 8kB 

• Linie GPIO: 55, w tym 36 z tolerancją 5V 
• Przetwornik A/C: 12 bitów, 16 kanałów (temperatura, VREFINT, VBat) 

• Przetwornik C/A: 12 bitów 
• Liczniki: TIM1, 2, 3, 6, 14, 15, 16, 17 i SysTick 
• Interfejsy szeregowe: 2xSPI, 2xI2C, 2xUSART 
• DMA: 5 kanałów 

• RTC, kalendarz, pamięć podtrzymywana bateryjnie 

• WatchDog: niezależny, okienkowy 
• CRC, 96bit unique ID, dwa komparatory 

• Touch Sensing Controller – układ obsługi przycisków dotykowych 

 Należy wyjaśnić kwestię rdzenia, który jest projektowany przez firmę ARM, 
natomiast firma ST zakupiła licencję i fizycznie produkuje układ scalony z rdzeniem 
Cortex-M0 oraz dołączonymi do niego własnymi układami peryferyjnymi. Przedstawiono 
to na poniższym rysunku. 

 

Rys. 2. Schemat blokowy mikrokontrolera STM32F051 

 Rdzeń mikrokontrolera został wyposażony w układ obsługi przerwań (NVIC) 
i licznik SysTick.  
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 Używając mikrokontrolerów ARM należy zwracać uwagę na napięcie zasilania 
układów podłączanych do uC, które może wynosić 5V. W takich wypadkach należy 
końcówki we/wy podłączać do pinów mikrokontrolera, które tolerują napięcie wejściowe 
5V lub zastosować konwerter napięć 5V↔3,3V. W dokumentacji ‘F051 piny z tolerancją 
5V oznaczone są jako FT (tablica 13 [1]). 

2.2. Płyta bazowa  

 

Rys. 3. Zdjęcie płytki bazowej z nałożonym zestawem STM32F0DISCOVERY 

Dla zestawu STM32F0DISCOVERY zaprojektowano płytę bazową z typowymi układami 
wejścia/wyjścia [4]: 

• Wyświetlacz LCD 16x2 
• 4 przyciski 

• Linijka 8 diod LED (sterowanie przez 74HC164) 
• L293D (dwa silniki DC lub silnik krokowy) 
• Enkoder z przyciskiem 

• Złącze kart microSD 
• RS485 lub Bluetooth HC-06 (USART2) 


