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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

انجام عملیات و فرامینی از  این قطعاترها در بسیاري از مدارات الکترونیک کاربرد دارد، بنحوي که توسط میکروکنترلاستفاده از 
در پی و همچنین کارهایی همانند خواندن . اغلب دستگاه ها و مدارات با توجه به انجام عملیاتی مرتب و پی شودکارها امکان پذیر می 

به  نیاز مبرم اص و یا در زمان مشخصمقدار آنالوگ، مقدار دیجیتال و تعداد شمارش ها و همچنین انجام عملیاتی در مواقع خ
 ABh3F030K6TKتوسعه میکروکنترلر مدل  بردباشد.  انواع مختلفیحال چه بهتر که این میکروکنترلرها داراي میکروکنترلرها دارند، 

یک روش ساده و آسان  برد توسعهاین  می باشد.طرفه  دو قطعهبصورت  STM32F030K6Txاستفاده از میکروکنترلر جهت یک برد 
 .می سازد مهیابر روي دیگر مدارات را  ARMمیکروکنترلر استفاده از براي 

 براي برنامه ریزي Male میلی متر 2 هدر نیپتراشه و  جهت استفاده از پایه هاي Male میلی متر 2.54 هدر نیپ يدارا توسعه برد
در نظر گرفته شده  تراشهجهت ریست  دکمهیک عدد  بوده وبرد توسعه داراي برنامه نمونه . می باشد سریالتراشه بصورت  وخطایابی

 .می باشدوضعیت تغذیه جهت نمایش  LEDعدد   یک ومگاهرتز  8کریستال  برد توسعه داراي رگوالتور داخلی,همچنین است. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   برد توسعهراه اندازي : 1شکل

 
  
  

  جزئیات .2

 تصویر  توضیحات نام 

ABh3F030K6TK  Microcontroller/ARM/STM32/F030K6Tx/ 
K Model/ Development Board  

 



  K طرح. F030K6T, 32 ام یت اس کروکنترلر،یم توسعه برد                             بـــــــرد یآب

  ABh3F030K6TK                                          3 

  کاربردها  .3
  تراشه  برد توسعهیکABh3F030K6Tx  دو طرفهقطعه بصورت 

  و تجهیزاتمدارات دیگر  میکروکنترلر برايتراشه  برد توسعهیک 

  میکروکنترلر صنعتی تراشه  برد توسعهیکARM  

 

  
 ویژگی ها .4

  تراشه  برد توسعهمهیا سازي یکSTM32F030K6Tx  طرفهدو به یک قطعه 

 میکروکنترلر تراشه  هايپین  تمامیدسترسی به  و مهیا سازيARM 

 8 کریستالبا خارجی  داراي نوسان سازMHz  20و خازن هايPF 

  ولت 3.3داراي رگوالتور داخلی 

  برنامه نمونهداراي 

 داراي دکمه ریست 

  تغذیه عدد نمایشگر یکداراي 

  داراي جامپر جهت تنظیم حالتBoot Loader )SMD( 

  نویزدر طراحی مدار جهت حذف داراي خازن و دیگر قطعات 

  سوکت پروگرام دارايSWD  میلی متر  2از نوع پین هدرMale )5 (پین 

 و بوردهاي سوراخ دار دیگر مدارات، بردبورد داراي قابلیت استفاده بر روي 

  میلی متر  2.54ردیف پین هدر  2داراي Male پین) 16و  15( پین هاي تراشهبراي 

 داراي طراحی مهندسPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  42داراي ابعاد کوچکmm * 20mm  

 

 ABh3F030K6TK  برد توسعهو جزئیات مکانیکی  اتصاالت .5
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  ABh3F030K6TK برد توسعهخروجی هاي  پینجدول توضیح  .6

  شماره پین
  (برد توسعه)

  نام پین
  (برد توسعه)

شماره پین 
  )تراشه(

  نام پین
  توضیحات  )تراشه(

1 F0 2  PF0-OSC-IN  
 خروجی - یا پین ورودي جهت استفاده نوسان ساز 

2 F1  3  PF1-OSC-OUT  
3 RS 4 NRST  فعال پایین. بصورت )ریستبازنشانی ( ورودي  

4 VA  5  VDDA  جهت تغذیه آنالوگ  
5 A0  6  PA0   خروجی -پین ورودي 

6 A1 7 PA1   خروجی -پین ورودي 

7 A2 8 PA2   خروجی -پین ورودي 

8 A3 9 PA3   خروجی -پین ورودي 

9 A4 10 PA4   خروجی -پین ورودي 

10 A5 11 PA5   خروجی -پین ورودي 

11 A6 12 PA6   خروجی -پین ورودي 

12 A7 13 PA7   خروجی -پین ورودي 

13 B0 14 PB0   خروجی -پین ورودي 

14 B1 15 PB1   خروجی -پین ورودي 

15 A8 18 PA8  خروجی -پین ورودي 

16 V - -  ولت  5ولتاژ  ورودي. .ولتاژپینDC رگوله  
17 3.3 (1,17)  (VDD)   ولت  3.3 خروجی. ولتاژ تغذیه.پینDC رگوله 

18 G 16,32 VSS   زمین تغذیه مدار (پینGND(  
19 A9 19 PA9   خروجی -پین ورودي 

20 A10 20 PA10   خروجی -پین ورودي 

21 A11 21 PA11   خروجی -پین ورودي 

22 A12 22 PA12   خروجی -پین ورودي 

23 A13 23 PA13   پروگرام (پینSWDIO خروجی -ورودي ) یا 

24 A14 24 PA14   پروگرام (پین SWCLK خروجی -ورودي ) یا 

25 A15 25 PA15   خروجی -پین ورودي 

26 B3 26 PB3   خروجی -پین ورودي 

27  B4 27 PB4   خروجی -پین ورودي 

28  B5 28 PB5   خروجی -پین ورودي 

29 B6 29 PB6   خروجی -پین ورودي 
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 2و  1 پین شماره )F0,F1(  متصل شده است نوسان سازبه کریستال و خازن هاي 

 3 پین شماره )RS ( سوکت برنامه ریز به . به زمین و تغذیه متصل شده استبا مدار مقاومتی و خازنیP  متصل استنیز 

 4 پین شماره )VA متصل شده استسلف به تغذیه و با خازن به زمین مدار ) با 

  16پین  شماره )Vولت بصورت ثابت و صاف باشد 8ولت تا  4.9. این ولتاژ می تواند مدار می باشد ) ولتاژ ورودي 

  دسترس استبراي کاربر نیز در که  مدار می باشدولت  3.3 همان تغذیه) 3.3( 17پین  شماره 

  18پین  شماره )G که براي کاربر نیز در دسترس است مدار می باشد زمین) همان 

 24و  23 پین شماره )A14, A13 به سوکت برنامه ریز (P متصل است 

 31 شماره  پین )b0( با مقاومت به زمین متصل شده و داراي جامپر براي اتصال به تغذیه مدار است 

 در ارتباط استبصورت مستقیم با تراشه  31تا  17و  15تا  1 يتمامی پین ها 

 

  ABh3F030K6TK برد توسعهسوکت برنامه ریز جدول توضیح  .7

 خانواده. باشد یم ها تراشه نیا کردن )پروگرام( برنامه ریزي به ازین کروکنترلرهایم توسط اتیعمل انجام و هیاول يساز فعال جهت
 مورد تراشه از یخاص يها نیپدر هر حالت  که شوند يزیر برنامه JTAG ای و  SWD صورت دو به توانند یم اغلب ARM يها

طراحی شده تا کاربر براحتی از طریق آن  Pسوکت  SWDاین برد توسعه جهت برنامه ریزي بصورت در  .گرفت خواهد قرار استفاده
 :است آمده )SWD( Pسوکت پین هاي مربوط به  ریز جدولدر ) را انجام دهد. Debugبرنامه ریزي و یا خطایابی (

  
  
  
  
  
  
  
 الیسر بصورت یابیوخطاي جهت برنامه ریز )SWD نیاز است ابتدا حالت (Debug Serial Wire  براي در نرم افزار مربوطه

 .انتخاب شود تراشه

  با انتخاب حالتDebug Serial Wire  از پین هاي نمی توان براي تراشه, دیگرPA14/SWCLK  وPA13/SWDIO  براي
 .خروجی بهره برد - ورودي حالت 

  سوکت از  3پین ولت بر روي  3.3تغذیهP  می باشد که از خروجی رگوالتور تامین می شود. مدارولت  3.3همان تغذیه  

 ازسوکت  3به پین  ,تامین شود برنامه ریزولت می تواند از  3.3اگر تغذیه  ریز (پروگرامر)برنامه اتصال  در هنگامP  اعمال گردد
 باشد. از برد توسعه ن )16پین ( پین ولتاژولت به  5 خارجی ولتاژدیگر نیاز به اعمال تا 

30 B7 30 PB7   خروجی -پین ورودي 

31 b0 31  BOOT0   جهت عملیات پین وروديBoot Loader 

  توضیحات  پین تراشه شماره  Pپین سوکت  شماره
1 (SC) 24 (PA14/SWCLK)  به پینSWCLK  گردداز برنامه ریز (پروگرامر) متصل  
2 (SD) 23 (PA13/SWDIO)  به پین SWDIO گردد از برنامه ریز (پروگرامر) متصل  
3 (3.3) 1,17 (VDD) مدار ولت 3.3 تغذیه  
4 (RS) 4 (NRST)  به پین RST گردد از برنامه ریز (پروگرامر) متصل  
5 (G) 16,32 (VSS)  به پینGND  گردد از برنامه ریز (پروگرامر) متصل  
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  پین ولت به  5 خارجیولتاژ  است نیاز ,ندارد وجودبرنامه ریز  بر رويولت  3.3اتصال برنامه ریز (پروگرامر) اگر تغذیه در هنگام
 . شودولت تراشه تامین  3.3تا بدین صورت تغذیه  اعمال گردداز برد توسعه  )16پین ( ولتاژ

  باید تنها از طریق یک منبع تامین شود. ولت تراشه 3.3تغذیه در هر صورت 

  به سوکت برنامه ریز نیاز است ابتدا برنامه ریزها در برخی ازP و سپس به درگاه رایانه متصل شود. 

 
  
 ABh3F030K6TK برد توسعه  جامپرجدول توضیح  .8

  توضیحات  اتصال (پیش فرض) نوع  نام

J  اتصال پین برقراري   بازBOOT0  مدارولت  3.3از تراشه به تغذیه  
  
  اتصال جامپرJ  تنها براي برنامه ریزي بصورتBoot Loader  پایان برنامه ریزي مجددا باز شوداستفاده می شود و باید بعد از. 

  با بسته بودن جامپرJ ,  پینBOOT0 گردد مدار متصل می به تغذیه تراشه از.  
  با باز بودن جامپرJ  , پینBOOT0 گرددزمین متصل می  بهبا مقاومت  تراشه از.  
 ) جهت برنامه ریزي بصورت سریالSWD ( نیاز به بسته بودن جامپرJ نمی باشد. 

 
 
 

  توجــــه

 استصاف ولت  5 اعمالیبهترین ولتاژ  .باشد صاف ولت 8 تا ولت 4.9 تواند یماز برد توسعه  16اعمالی به پایه شماره  ولتاژ. 

 در هیچ صورتی نباید و نباید معکوس و یا خارج از محدوده آن اعمال گردد. 18و  16به پایه شماره اعمالی  ولتاژ 

 ولت داخلی تامین می شود. 3.3 ولتاژ تغذیه مدار توسط رگوالتور 

  میلی آمپر در  100ولت و  5میلی آمپر در ولتاژ اعمالی  300کثر جریان ابا حد خروجی ولت 3.3ولتاژ داراي  17پایه شماره
جریان کشی باال و یا  بوده که براي کاربر در دسترس است.و تراشه همان ولتاژ تغذیه مدار این . می باشدولت  8ولتاژ اعمالی 

 باعث افت کیفیت برد توسعه خواهد شد.کاربر گرماي ایجاد شده در اثر استفاده جریان  .می شودکوتاه باعث آسیب برد توسعه اتصال 

 8کریستال از نوع  نوسان ساز خارجی نصب شده بر روي بردMHz  20 خازن هايباPF  .می باشد 

  تراشه هايARM  ضریب نوسان ساز را تغییر دهند.با توجه به ضرب کننده هاي داخلی می توانند 

  تراشه ( سریالو خطایاب برنامه ریز پین هايSWD بر روي سوکت (P .در دسترس کاربر قرار گرفته است 

  ولت  5 اعمالیولتاژ توسط و یا  برنامه ریز (پروگرامر) توسطمی تواند  توسعه بردولت  3.3 ، تغذیهتراشهبرنامه ریزي هنگام در
 .نباید همزمان اعمال گرددولتاژ این دو  گردد. تامیناز برد توسعه  16به پایه شماره 

  جهت استفاده از ویژگیBoot Loader  جامپرJ .در نظر گرفته شده است 

 تراشه دکمه  بازنشانی (ریست) جهتSR  .در نظر گرفته شده است 

  تراشه هاي خانوادهARM  عث آسیب برد توسعه خواهد شدبا بسیار حساس می باشد هر گونه اتصال اشتباه. 

  شود يخوددار برد توسعه به زدن دست از, تغذیه ولتاژ يبرقرار هنگامدر.    
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 ABh3F030K6TK برد توسعهراه اندازي  .9

میلی  500را براي  LEDبرد توسعه داراي یک برنامه نمونه می باشد. این برنامه با نوسان ساز خارجی تنظیم شده تا یک عدد 
  ) از برد توسعه و بصورت پیوسته انجام می گیرد.B1( 14این چشمک زدن بر روي پین شماره ثانیه خاموش و روشن کند. 

  بورد. دمثال؛ نصب بر روي بر نصب شود. خوددر جاي برد توسعه 

  یک عددLED  ه است)دکیلو بصورت سري به برد توسعه متصل شود. (نحوه اتصال در زیر نمایش داده ش 1به همراه مقاومت 

 18از برد توسعه. اتصال زمین به پین  16ولت به پین  5(مثال؛ اعمال تغذیه  به برد توسعه متصل شود. تغذیه مناسب( 

  با اعمال تغذیهLED روي برد توسعه به نشانه اتصال صحیح تغذیه روشن می شود 

  با اتصال صحیح تغذیهLED  خواهد زدمیلی ثانیه چشمک  500نصب شده شما به صورت. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 :برد توسعه برنامه نمونه شرح .10

 Cubeابتدا باید پایه هاي آن پیکربندي شوند. در این برنامه نمونه پیکر بندي توسط نرم افزار  ARMجهت برنامه ریزي تراشه هاي 
  انجام گرفته است.
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نوشته  whileدو خط برنامه در حلقه . است استفاده شده Keil uVision5 افزار نرم توسعه از نمونه براي این برد برنامهنوشتن  جهت
  میلی ثانیه اي ایجاد شده است. 500شده که در خط اول وضعیت پایه خروجی برعکس شده و در خط دوم تاخیر 
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  و یا یک برنامه جدید تولید کند. کاربر می تواند برنامه خود را به برنامه نمونه اضافه کرده -
 زمانبرنامه ریزي شود. همچنین کاربر می تواند توسط این رابط امکان خطایابی را در  SWDبرد توسعه می تواند از طریق رابط سریال -

, تغذیه برد توسعه می تواند توسط برنامه ریز (پروگرامر) و یا توسط یک خطایابیو یا  اجراي برنامه داشته باشد. در هنگام برنامه ریزي
امر) امکان تغذیه کردن برد توسعه را داشته باشد بدلیل راحتی این روش ولتاژ اعمالی خارجی تامین گردد. اگر برنامه ریز (پروگر

  .شود نیتام منبع کی قیطر از تنها دیبا تراشه ولت 3.3 هیتغذ صورت هر در پیشنهاد می شود.
  

  می باشد.پنج پین  Femaleمیلی متر  2و یک عدد کانکتور  ABh3F030K6TK برد توسعهعدد  یکشامل نهایی محصول   -
  می باشد. مناسب  جهت راه اندازي اولیه، نیاز به تهیه منبع تغذیه  -
  .باشد یم )پروگرامر( زیر برنامه هیته به ازین شتریب ییکارا جهت  -


