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میکروکنترلر ARMسری  CORTEX-M4شرکت ST


بررسي و مقايسه میکروکنترلرهای  ARMساخت شرکت های  ATMEL, PHILIPS, STو ...



آشنايي با پردازنده  STM32F407ساخت شرکت : ST
 oبررسي سخت افزار و آشنايي با کاربرد هر پايه
 oآشنايي با امکانات داخلي آی سي و مشخصات الکتريکي هر واحد



معرفي نرم افزار  Keilو نصب  Packمورد نیاز برای میکروکنترلرهای STM32F4xx



معرفي و کار با واحد ) General-purpose I/Os (GPIOو رجیسترهای مربوط به این واحد



معرفي  HAL ،CMSISو  Std Peripherals Libraryو انتخاب استفاده از درايورهای
Std Peripherals Library



آموزش ماژوالر نويسي برنامه و ساختن فايلهای  c.و h.



معرفي مفهوم وقفه ( )Interruptو توضیح اولويت وقفهها



معرفي عملکرد و کاربردهای واحد تايمر ( )TIMو رجیسترهای مربوط به این واحد



راه اندازی نمايشگرهای کاراکتری ()Alphanumetric LCD



معرفي رجیسترهای  Capture Compareو توضیح کاربردهای آنها
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معرفي مدوالسیون عرض پالس ( )PWMو کاربردهای آن و شیوه ساختن  PWMبه کمک تايمرها



توضیح مود  Alternate functionsبرای GPIO



توضیح روش استفاده از  ICدرايو موتور  L293Dبرای کنترل سرعت موتور DC



راه اندازی پروتکل ارتباطي USART
 oارتباط سريال يکطرفه ،دو طرفه و نیمه دو طرفه
 oارتباط سريال سنکرون و آسنکرون
 oارتباط  UARTو شیوه ارتباط بین دو میکروکنترلر يا يک میکروکنترلر و يک وسیله جانبي
 oمقايسه پروتکل های ارتباطي  RS485 ،RS232 ،UARTو RS422



تدريس شیوهی استفاده از  unionجهت تبديل داده ها به فرمت های مختلف



راه اندازی مبدل آنالوگ به ديجیتال ( )ADCبه روش تقريب متوالي و يا Successive Approximation



مقايسه  Regular channels groupو  Injected channels groupدر واحد ADC



بررسي مودهای  Continuousو  Discontinuousدر ADCهای میکروکنترلر های شرکت ST



بررسي  Direct Memory Accessو توضیح کاربردهای استفاده از DMA



توضیح نحوه استفاده از تايمرها در  Trigکردن ADC
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