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 ARMSTM23F704ویژگی های محصول برد آموزشی میکروکنترلر 

  الکترونیکنیرا

 STM23F117VGT6سری  ARMطراحی شده برای میکروکنترلر 
 در اختیار قراردادن تمامی پایه های میکروکنترلر 

 و تغذیه ورودی 5V , 2.2Vولتاژهای تغذیه در اختیار قراردادن 
 RS323 :USART0  ،USART3 ،USART2پورت های سریال 
  RS133و  RS185پورت های سریال 

 ولت 5و  2/2از خارج با دو سطح تغذیه  ADC ازکانکتور جهت اعمال سیگنال 
 MMC/SDکانکتور  کارت های حافظه  

  ADCمتصل به واحد مولتی ترن 
 جهت استفاده کاربر LEDعدد  سه

  3x06  کاراکتری LCDکانکتور 
  ای سی جهت پروگرم و دیباگ کردن SWDکانکتور 

 DP82818CVVبه همراه فیزیکال الیر  LAN (RJ15)  دارای پروتکل ارتباطی
 CAN دارای پروتکل ارتباطی
 USB دارای پروتکل ارتباطی

 EEPROMآی سی حافظه خارجی 
 کلید ریست

 CH211T با آی سی  TTLبه  USBمبدل  دارای
 DS0217دارای آی سی تقویم و ساعت 

 RGBدارای نمایشگر 
 BOOTLODERقابلیت پروگرم شدن توسط 

 
 
 
 



  

 

  ARMSTM23F117میکروکنترلر  دمعرفی واحدهای مختلف بر  
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 (POWER)واحد تغذیه 

واحدددد تغذیددده تدددامیر کنندددده جریدددان و ولتددداژ مدددورد نیددداز 
بدددددرای واحددددددهای مختلدددددف بدددددرد مدددددی باشدددددد و دارای دو 

بدددرای تولیدددد  AMS0007رگوالتدددور متفددداوت اسدددت  رگوالتدددور 
 5بدددرای تولیدددد ولتددداژ  78M15ولدددت و رگوالتدددور  2/2ولتددداژ 

ولددت  بدددرای راه انددددازی واحدددد تغذیددده و روشدددر نمدددودن بدددرد 
در پدددک محصدددول را بددده  موجدددود ولدددت 7.5 کافیسدددت آداپتدددور

 LEDدر ایدددر حالدددت نماییدددد  جدددک تعبیددده شدددده روی بدددرد متصدددل 
مربددوب بدده ایددر واحددد روشددر شددده و بددرد آمدداده اسددتفاده توسددط کدداربر 

 می باشد 

تعبیددده شدددده  MICRO SDار کددداکنتور کددده در کنددد P32توجددده : بدددا اسدددتفاده از پدددیر هددددر 
  است می توانیم به تمام سطوح ولتاژی موجود در برد دسترسی داشته باشیم  

 9تددا  7ولتدداژ خروجددی آداپتددور مددورد اسددتفاده بایددد  بددیر الزم بدده رکددر اسددت کدده  :توجدده 
 باشد  DCولت 

 

 

 

 



  

 

 میکروکنترلر

ی سر ARM بیتی 23 قدرتمند از میکروکنترلردر ایر واحد 
STM23F117VGT6  ساخت شرکتST  استاستفاده شده  

 

 

 پایه های میکروکنترلر و هدرها
قرار دادن تمدامی پایه های  الکترونیدکنیرا ARM-STM23یکی از ویژگی هدای برد آموزشددددددی 

میکرو در اختیدار کداربر بده منظور ایجداد قددرت انتخاا در اسددددددتفاده از پورت های مختلف و 
 ای مختلف میکرو در بردهای جانبی می باشد سهولت استفاده از واحده

پیر  عدددر قدالدچ اهدار  کنترلرپدایده میکرو 011
قرار  کنترلردر اطراف میکرو دو ردیفددههدددر 

با اسدددتفاده از سدددیم به  کهگرفته اند 
بده قطعات و ماژول  می توان راحتی

هایی خارج از ایر برد متصدددددل می 
 گردند 

 

 

 

 

 

 



  

 

  LEDواحد 
جهت اسددددتفاده کاربر قرار داده شددددده که مطاب  شددددکل به پایه های  LED عدد 2بر روی برد 

PC05, PC 01, PC 02  از میکرو متصل هستند. 

 

 

 

 

 

 کلیدهای فشاری )کاربرد در ایجاد وقفه خارجی(
لید ک سه الکترونیکبر روی برد آموزشی نیرا

 ,PE3به پایه های فشاری تعبیه شده که 
PE 1, PE 6   ر صورت فعال دمتصل شده اند

بودن وقفه، می توان از آن ها به عنوان وقفه 
خارجی استفاده کرد و در غیر ایر صورت به عنوان یک کلید 

 ساده برای ارسال فرمان به میکرو مورد استفاده کاربر قرار می گیرند 

 

 
 

 

 

 



  

 

 RGB واحد
RGB ها LED  دیگر هر کدام  پایه 2و  (کاتد یا آند)پایه هستند که یک پایه مشترک  1هایی

 (BLUE GREEN RED) مخصوص اتصال به یکی از رنگ ها است که عبارتند از قرمز سبز و آبی
در رنگ های قرمز سبز و آبی تشکیل شده اند که  LED عدد 2ها از RGB LED  به عبارت دیگر

 .در یک پکیج قرار داده شده اند

RGB  استآند مشترک  عاز نو بردبه کار رفته در ایر  
به پایه  REDو  BLUE, GREEN اتصال سه پایه با

های میکروکنترلر می توان روشر شدن هر 
رنگ را کنترل کرد و برای ایجاد یک رنگ جدید 
ایر رنگ ها را دو به دو و با همدیگر روشر کرد 

برای ایجاد طیف بیشتری از رنگ ها نیز ایر کار 
انجام می دهیم با تغییر دادن  PWM را با اعمال پالس

 .می توان شدت نور هر رنگ را کنترل کرد PWM عرض پالس

 LED  سبز به پایهPE02  ،LED  قرمز به پایهPE00  وLED  آبی به پایهPE01 متصل هستند  

می بایست دیپ سوئیچ متصل به پایه مشترک  RGBالزم به رکر می باشد جهت فعال نمودن 
RGB   در وضعیت روشر قرار گیرد  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  MMC/SDهای حافظه  واحد کارت
مموری کارت ها توسط روش های متنوعی با دستگاه های دیگر ارتباب برقرار می کنند  یکی از 

  است SPIفعلی، روش ارتباب از طری  درگاه متداول تریر روش های 
یک پروتکل انتقال اطالعات به روش سریال بوده و جزء روش   SPI پروتکل

برای برقراری ارتباب توسط ایر پروتکل های سنکرون محسوا می شود  
سیم نیاز داریم  دو سیم برای ارسال و دریافت اطالعات، یک  1حداقل به 

سیم برای کالک و یک سیم برای فعال کردن یا غیر فعال کردن 
  .وسیله مورد ارتباب

ولت راه اندازی می شود که توسط  2.2ایر واحد با تغذیه 
تغذیه تعبیه شده در مدار  که در واحد AMS0007رگوالتور 

 تامیر می گردد  

 زیر جدولنحوه اتصال ایر واحد به میکرو را می توانید در 
 :مالحظه کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARM کنترلرنحوه اتصال پایه ها به میکرو
 پایه متصل در میکروکنترلر Micro USBپایه های 

SDIO_D3_SPI0_SCK PC01 
SDIO_D2_SPI0_MISO PC00 
SDIO_CMD PD3 
SDIO_CK PC03 
SDIO_D1_SPI0_MOSI PC8 
SDIO_D0 PC9 
SD_DET PD2 

 



  

 

LCD کاراکتری 
lcd  های کاراکتری نمایشددددددگرهای کم هزینه و متداولی برای

کاراکتری  lcdنمدای  کداراکترها هسددددددتند  در ایر برد از یک 
سددتون می باشد   06سدطر و  3که دارای  اسدتفاده شدده 06×3

ایه در پ06روی برد باید از پیر هدر مادگی  LCDبرای قراردادن 
   باالی برد استفاده نمایید

روی برد، از خاموش بودن برد اطمینان حاصل نمایید  در غیر  LCDحتما قبل از قراردادن : توجه 
  شما به مرور زمان آسیچ ببیند  LCDاینصورت ممکر است 

 نیز  می توان درخشندگی نور پس زمینه را تنظیم کرد  LCD نزدیکبا استفاده از پتانسیومتر  

  

 

 

 

 

پتانسیومتر جهت 
 LCDتنظیم نور 

 ARM کنترلرنحوه اتصال پایه ها به میکرو
 پایه متصل در میکروکنترلر LCDپایه های 

LCD_RS PD00 
LCD_RW PD01 
LCD_EN PD7 
LCD_D7 PD05 
LCD_D5 PD01 
LCD_D6 PD02 
LCD_D4 PD03 

 



  

 

   (RS323)کانکتور  USART دواح
 Universal Synchronousمخفف عبارت USARTارتباب سریال 

serial Receiver and Transmitter  به معنای فرستنده/گیرنده
/آسنکرون می باشد  در سخت افزار طراحی جهانی سریال سنکرون

 شده روی برد از حالت آسنکرون استفاده شده است 

منتقل می  RXD یا یک خط دریافت TXD در ایر روش دیتای مورد نظر بر روی یک خط ارسال
ارسال نمی گردد؛ بنابر ایر به اصطالح می  شود و به همراه دیتا کالکی

پس در  .مان عمل می کنندگوییم فرستنده و گیرنده غیر همز 
انیر روشی باید دیتای مورد نظر با قالچ بندی خاصی به 
صورت بیت به بیت با فواصل زمانی تعریف شده 

به ایر فواصل  .برای فرستنده و گیرنده منتقل شود
 Baud زمانی در ایر نوع ارتباب نرخ انتقال داده یا

rate گفته می شود. 

در هر دو  Baud Rateباید توجه داشت که حتما مقدار
 سمت یک مقدار مساوی و مشابه در نظر گرفته شود 

(،از USARTبددددددرای اسددددددتفاده از رابددددددط سددددددریال میکددددددرو )
کدددانکتوری کددده در شدددکل مشدددخت مدددی باشدددد اسدددتفاده مدددی 
شددود   الزم بدده رکددر اسددت کدده کلیدده قطعددات الزم بددرای برقددراری 

تنهدددا کدددافی اسدددت کددده  ارتبددداب سدددریال توسدددط میکدددرو ، بدددر روی بدددرد تعبیددده شدددده اسدددت و
بدددر روی پایددده هدددای دیتدددا  LEDعددددد  1همچندددیر متصدددل کنیدددد   را بددده آن USARTکابدددل 

 نصچ شده اند که با آنها می توان صحت ارتباب را مورد بررسی قرار داد   

و بدددر روی پدددیر شدددماره  DB9 TXDکدددانکتور  3الزم بددده رکدددر مدددی باشدددد بدددر روی پدددیر شدددماره 
و  UART3_RXبددددده پایددددده هدددددای  RS2323ای سدددددی قدددددرار دارد کددددده توسدددددط  RXDخدددددط  2

UART3_TX    میکرو متصل شده اند 

کدده بددا اسددتفاده از آن مددی  تددایی در کنددار بددرد قددرار داده شددده اسددت 6همچنددیر پددیر هدددر 
  استفاده نمود   MAX2323توان از بخ  دوم آی سی 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARM کنترلرنحوه اتصال پایه ها به میکرو
 پایه متصل در میکروکنترلر USARTپایه های 

LCD_RS PD00 
LCD_RW PD01 
LCD_EN PD7 
LCD_D7 PD05 

 

 نحوه اتصال پایه ها



  

 

 USB-TTLواحد مبدل 
قدددرارداده شدددده اسدددت  نحدددوه  Bاز ندددوع  USB Micro درگددداه دوبدددر روی بدددرد آموزشدددی نیدددرا 

 اتصال ایر واحد به میکروکنترلر را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید 

  انجام میگیرد CH211tبه سریال از طری  آی سی  USBدر ایر بخ ، عملیات تبدیل 
و  RXDدر حقیقت دیتا پس از تبدیل شدن به سریال از طری  پایه های 

TXD  آی سی میکروکنترلر واردARM  میشوند که به ترتیچ به
الزم به رکر می هستند  متصل PA01 USART0و  PA9پایه های 

رت باشد بر روی برد یک دیپ سوئیچ دوتایی قرار دارد   در صو 
با میکرو برقرار   (CH211فعال بودن آن ارتباب بیر ای سی مبدل ) 

در حالت غیر فعال قرار می شود   در صورتیکه ایر دیپ سوئیچ 
 MICRO USBگیرد با استفاده از پیر هدری که در کنار کانکتور 

قرار دارد می توانیم از ایر مبدل برای مصارف دیگر بدون وجود 
اختالل با میکرو استفاده نمود   به عبارت دیگر با غیر فعال 

تایی قرار  6کردن دیپ سوئیچ خروجی مبدل بر روی پیر هدر 
  می گیرد  

 

 



  

 

 CANواحد 
CAN که مخففController Area Network   است به معنای

شبکه محلی کنترلر است  اساسا ایر شبکه برای محیط های پر 
 نویز صنعتی طراحی شده است 

 CAN-BUS روی یک جفت سیم رابط دو سیمه تفاضلی است که
یا کابل تخت به همراه سیم زمیر اجرا می  به هم پیچیده شده

 گفته  CAN_H و CAN_L ها به ایر سیمشود و 
وسیله است  توپولوژی نیز بصورت باس است که دو  001می شود  تعداد وسایل قابل اتصال 

 طرف آن ترمیناتور نیاز دارد  

 08111بایتی و  8پیغام  7611بسیار سریع هستند و قابلیت انتقال حداکثر CAN سیستم های
 Mbps 0 یر نرخ ارسال داده در ایر پروتکلخواهند بود  باال تر سیگنال راه انداز در ثانیه را دارا 

  می باشد   Kbps 01و کمتریر آن 

   جهت راه اندازی اینترفیس ارتباطی MCP3550 راشهتاز  الکترونیکبر روی برد آموزشی نیرا
CAN  نحوه اتصال بخ  های مختلف ایر واحد در شکل قابل مشاهده  است استفاده شده

از میکرو  PD0و  PD1به ترتیچ به پایه های  TXDو  RXDرکر است که پایه های  قابل است 
 متصل هستند 

 

 



  

 

 EEPROMواحد 
در ایر واحد که به عنوان یک حافظه خارجی مورد استفاده کاربر قرار می گیرد 

تعبیه شده است که برای راه اندازی آن  AT31C11  یک تراشه با شماره قطعه
 استفاده کرد  I3Cاب سریال دوسیمه باید از پروتکل ارتب

شده  Pull upاست که  SCLو  SDAدارای دو پایه با نام های  ICایر 
متصل  PB6و  PB7به ترتیچ و باید به پایه های متناظر در میکرو 

 I3C ارسال و دریافت اطالعات از طری  پورت SDA  نق  پایه وندش
  آی سی و میکروکنترلر نیز کالک هماهنگی بیر SCLاست و 

503C31AT باشدمی .  

 

 

 

 

 

 

  Micro USBكانكتور
داخلی میکرو کنترل متصل  USBبه واحد بر مي تواند از طري  اير كانكتور كار

 میکرو استفاده نماید    USB ,USB OTGشده و از قابلیت های 
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 (LANواحد اترنت )
LAN مخفف عبارت LOCAL AREA NETWORK   یک سیستم ارتباطی  یا شبکه محلی است و

اه د پرینتر، اسکنر، دستگسرعت باالست که برای اتصال کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات )مانن
برای یک ناحیه کواک مانند یک ساختمان یا  کپی و    ( به یکدیگر و

یک شرکت و مانند آن طراحی شده است  با اتصال اند شبکه 
به یکدیگر می توانید یک شبکه بزرگتر به  LAN محلی یا

مدار مورد  .بسازید  WIDE AREA NETWORK یا WAN نام
ایر واحد و اتصاالت مربوطه در تصویر نیاز جهت راه اندازی 

 زیر نمای  داده شده است 

برای استفاده از ایر واحد به کابل شبکه نیاز دارید  ایر 
ر یکه در تصو تعبیه شده در برد  RJ15کابل به کانکتور 

نحوه اتصال ایر واحد به   متصل می شودمشخت شده 
 :مالحظه کنید جدول زیرمیکرو را می توانید در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARM کنترلرنحوه اتصال پایه ها به میکرو
پایه متصل در  LANپایه های 

 ترلرمیکروکن
RMII_TX_EN PB00 
RMII_TX1 PB03 
RMII_TX0 PB02 
RMII_RX0 PC5 
RMII_RX1 PC1 

CRS/LED_CFG PA7 
RMII_MDC PC0 
RMII_MDIO PA3 

 



  

 

  ADCواحد 

ADC   مخفف عبارت Analog to Digital Converter  می باشد و به معنای مبدل آنالوگ
پیداست کار ایر مبدل دریافت  آن از نامکه به دیجیتال است  همانطور 

 سیگنال های آنالوگ و تبدیل آن به سیگنال های دیجتال می باشد  

ه سیگنال های آنالوگ را )برای می توان کلی ADCبا استفاده از کانتور 
میکروکنترلر به  ولت 2.2و  5با سطح ولتاژ  مثال دمای آنالوگ(

ARM   ولت  5ا سطح به منظور اعمال سیگنال آنالوگ ب اعمال نمود
استفاده نمود   بر روی ایر  ADC EX  , GNDمی بایست از کانکتور

ه تاژ بباعث کاه  سطح ولکاکنتور تقسیم مقاومتی قرار دارد که 
 ولت محافظت نماید    5ولت می شود تا از پایه میکرو در برابر ولتاژ  2.2مقدار 

استفاده نمود   ایر پایه به صورت  ADCولت می توان از پایه  2.2همچنیر برای اعمال ولتاژ 
  متصل می باشد    PA5 (ADC03_IN5)مستقیم به پیر 

ه از طری  آن می توان ولتاژ بر روی برد مولتی ترنی قرار گرفته شده است ک
اعمال نمود   ایر مقاومت متغییر به پایه  ADCهای متغییر به پایه 

PA1 (ADC03_IN1)   متصل شده است  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 (تقویم و ساعت) RTCواحد 
استفاده می شود  DS0217 از ایر واحد برای ساختر تقویم و ساعت توسط تراشه 

ه شده تا در صورت قطع تغذیه برد نیز ایر یک باتری بک آپ نیز روی برد تعبی
 واحد به فعالیت ادامه داده و تغییرات زمان را به صورت دقی  رخیره و ثبت نماید 

 DS0217 ه هفت، یک آی سی ساعت و تقویم با قابلیت شمارش ثانیه ، دقیقه ، ساعت ، روز
بایت رم  ۶۵و تقویم ، ماه و سال می باشد   ایر آی سی عالوه بر قابلیت نگهداری ساعت ، 

آزاد نیز دارد که می توان برای نگهداری داده از آن استفاده نمود 
 میکروکنترلر به I3C   ایر آی سی توسط پروتکل ارتباب سریال

 شود  می متصل

 Pull upاست که  SCLو  SDAدارای دو پایه با نام های  ICایر 
متصل  (PB8و  PB9)شده و باید به پایه های متناظر در میکرو 

 ارسال و دریافت اطالعات از طری  پورت SDAشوند  نق  پایه 
I3C و  استSCL  میکروکنترلر کالک هماهنگی بیرنیز ARM آی  و
  .می باشد  ds0217 سی

 

 کریستال ساعت
تریر و پرکاربردتریر قطعات در صنعت الکترونیک ،  یکی از مهم

وظیفه ایر قطعه نگهداشتر فرکانس  .کریستال کوارتز است
ات نوسان ساز ، روی یک فرکانس خاص می باشد و ایر به مدار 

 Silicon) دلیل خاصیت پیزو الکتریکی کانی سازنده ایر قطعه یعنی کوارتز
Oxide) ایر کریستال که به نام کریستال ساعت معروف است ، با  .است

هرتز کار می کند که از آن برای ایجاد تاخیرهای دقی   23768فرکانس 
ثانیه استفاده می شود و در مداراتی مانند تایمر ، ساعت ،  0زمانی مانند 

 . کرنومتر و      کاربرد دارد

 هست    RTCکریستال ساعت به همراه واحد 
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 RS775 پروتکل ارتباطی
RS185  یک پروتکل سریال برای انتقال داده می باشد،ایر پروتکل که ارتقا یافته ی RS323 

 .دارد RS323 د وتشابه زیادی بااستفاده میشو است بیشتر در صنعت

بر مبنای خطوب دیفرانسیلی استفاده می  RS185 پروتکل
و  شود شود، یعنی داده موجود از طری  دو خط ارسال می

اگر نویز در محیط موجود باشد،بر روی هر دو خط تاثیر می 
  گذارد و قادر به ایر نیست که تغییری در آن ایجاد کند

اده از خطوب دیفرانسیلی می توان به دلیل استف RS185 در 
متر افزای  داد،که حداکثرسرعت 0311فاصله دوسیم را تا 

در فاصله های کم  .کیلو بیت بر ثانیه است 011انتقال داده 
 .مگا بیت بر ثانیه افزای  خواهد داشت 5/2متر سرعت تا 01مثال 

سط یک عدد جامپر به تو RS185_Ctrlمی بایست پایه  RS133به منظور استفاده از پروتکل 
پایه شماره یک پیر هدر ) مقاومت پول آپ ( متصل نمود   در ادامه می بایست در پیر هدر 

P05  0و  3پایه های USART6_RX  وRX-Rs185  به یکدیگر متصل شوند   در ادامه می بایست
  سپس می توان با تغییر وضعیت پایه انجام شود   USART6تنظیمات مربوب به واحد 

RS185_Ctrl  که بهPA6  متصل شده است مسیر داده را با اعمال صفر ) به عنوان ورودی ( و
 یک ) به عنوان خروجی ( تعییر کرد   

 می باشند     RS185خطوب دیفرانسیلی مربوب به پروتکل  A,Bتوجه : کاکنتور های 

ر متصل به متصل شود و جامپ 2و  3می بایست به پایه های  P08جامپر متصل به پیر هدر 
P05  متصل شود   با تنظیم واحد  2و3نیز می بایست به پایه هایUSART6  می توان به

 دست پیدا کرد    RS133قابلیت پروتکل 

 می باشند   RS133خطوب دیفرانسیلی ارسال دیتا مربوب به پروتکل  +T-,Tتوجه : کاکنتور های 



  

 

  RS133فت دیتا مربوب به پروتکل خطوب دیفرانسیلی دریا +R-,Rو همچنیر  کاکنتور های 
 می باشند

 






