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jádro ATmega328 vs. STM32 



Rozsvítíme diodu pomocí ...

- vysokého napětí



programujeme pomocí ...

- assembler
- přímý přístup do registrů
- SPL (Standard Peripheral Library)
- HAL (Hardware Abstraction Layer)
- LL API (Low Layer API)
- Arduino (Wiring)



Assembler



Assembler



Assembler

https://github.com/istepaniuk/stm32-templates/blob/master/blink-asm/src/blink.s



Přímý přístup do registrů

Kde to najdu?

datasheet

reference manual

-> st.com



SPL

stále oblíbené

už nepodporované

http://www.handsonembedded.com/stm32f103-spl-tutorial-2/



HAL (Hardware Abstraction Layer)

Základní inicializace

Nastavení periférií

->STM32CubeMX



HAL (Hardware Abstraction Layer)



LL API (Low-Layer API)

Základní inicializace

Nastavení periférií

->STM32CubeMX



LL API (Low-Layer API)



Porovnání HAL a LL API



Porovnání HAL a LL API



Porovnání HAL a LL API



Porovnání HAL a LL API



Porovnání HAL a LL API



Porovnání HAL a LL API



STM32CubeMX

Grafický nástroj pro inicializaci mikrokontroléru

- nastavení hodinových zdrojů a hodinových sběrnic
- nastavení periférií
- nastavení přerušení
- generování kódu pro 3 IDE (IAR, Keil, SW4STM32 (AC6 a Atollic TrueStudio))
- orientační výpočet spotřeby na základě vložených údajů
- a spousta dalšího



STM32 a Arduino IDE

Oficiální podpora několika vývojových kitů a mikrokontrolérů pro Arduino IDE 
(Wiring)

Vložení jednoho *.json souboru

Podpora GPIO, I2C, SPI, DAC, ADC, Čítače/časovače, USART, PWM, USB 
HID, ...

www.stm32duino.eu

Jak začít, co nastavit, jaký vývojový kit vybrat, vzorové kódy ...

http://www.stm32duino.eu/


STM32 a Arduino

- rozmanitost podporovaných mikrokontrolérů (velikost FLASH, RAM, počet 
GPIO, různé periférie, vysoký výkon, nízká spotřeba, ...)

- v případě použití originálních STM32 vývojových kitů nahrání programu přes 
vestavěný programátor/debugger

- Podpora některých čínských vývojových kitů



Vývojové desky

Oficiální (Nucleo32, Nucleo64, Nucleo144, Discovery)

st.com



Vývojové desky

Třetích stran (BigClown, LeafLabs - Maple Mini, Particle Photon, RedBear Duo)



Vývojové desky

Desky z Číny: BluePill, BlackPill (Minimum development board for STM32)

STM32F103

bez programátoru

nahrání FW: 

USB, UART bootloader

externí programátor

aliexpress.com



Vývojová prostředí
IAR - placený

Keil - zdarma do 32 kB, zdarma pro řady L0 a F0

AC6 (System Workbench for STM32) - zdarma, bez limitu kódu

Atollic TRUEStudio - zdarma, bez omezení kódu - koupeno STMicroelectronics

Arduino IDE - zdarma

Sloeber - zdarma, alternativa k Arduino IDE

Embed.com - zdarma, programování a nahrávání kódu přes webový prohlížeč



Vybíráme vhodný STM32 mikrokontrolér

- v čem to chci programovat
- Assembler, HAL -> všechny uC podporovány
- LL API -> velká část uC podporována
- Arduino -> 24 mikrokontrolérů na 26 vývojových deskách

- kolik chci investovat do vývojového kitu
- originální kity od 250 Kč
- čínské vývojové desky od 30 Kč
- vývojové kity třetích stran Particle Photon od 450 Kč, BigClown od 490 Kč

- jaké mám požadavky na velikost FLASH, RAM, typy periférií (ADC, DAC, 
CAN, USB, Ethernet, ...), spotřebu uC, ...



Odkazy k připomenutí
STM32 a Arduino IDE (a vzorové kódy) -> stm32duino.eu

STM32 a Embed.com -> chiptron.cz (sérii článků napsal Lukáš Beran)

BigClown -> chiptron.cz (seznámení a několik vzorových projektů napsal já)

Máte dotaz? 

Napište mi na facebook, twitter nebo google plus -> @chiptronCZ

www.chiptron.cz

Soutěž Cena bastlířů: hlasujte a vyhrajte na www.cenabastliru.cz 

http://www.cenabastliru.cz/
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