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1. ค ุณสมบ ัต ิทางเทคน ิคที ่ส ําค ัญ

1.1 ค ุณสมบ ัต ิของไมโครคอนโทรลเลอร 
 ต ิดตั ้งไมโครคอนโทรลเลอร  32 บ ิต ARM Cortex-M0 เบอร  STM32L053R8T6 ของ STMicroelectronics
ม ีหน วยความจ ําโปรแกรมแบบแฟลช 64 ก ิโลไบต , หน วยความจ ําข อม ูลอ ีอ ีพรอม 2 ก ิโลไบต  และหน วย
ความจ ําแรม 8 ก ิโลไบต  มี ไทเมอร รวม 5 ชุ ด ความถี่ สั ญญาณนาฬิ กาสู งสุ ด 32MHz แรงดั นไฟเลี้ ยง
1.8 ถึ ง 3.6V

 ม ีพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ต GPIO รวม 51 ขา

 มี วงจรเชื่ อมต ออุ ปกรณ ผ านบั ส SPI (4 ชุ ด), I2S (1 ชุ ด - แบ งทรั พยากรกั บบั ส SPI 1 ชุ ด),  I2C (2
ชุ ด), UART (2 ชุ ด - แบ งทรั พยากรกั บบั ส SPI 2 ชุ ด), LPUART (1 ชุ ด) และ USB (1 ชุ ด)

 ม ีอ ินพ ุตอะนาลอกส ําหร ับวงจรแปลงส ัญญาณอะนาลอกเป นด ิจ ิตอล 16 ช อง ความละเอ ียดในการ
แปลงสั ญญาณ 12 บิ ต

 มี อิ นพุ ตสั มผั สแบบความจุ ไฟฟ า 24 ช อง

1.2 ค ุณสมบ ัต ิด านจุ ดเชื ่อมต อพอร ตและพล ังงาน
 มี  2 แบบคื อ

- จุ ดต อพอร ตที่ เข ากั นได กั บขาพอร ตในแบบ Arduino Uno V3

- จ ุดต อขาพอร ตแบบ ST morpho ที ่ต อก ับขาพอร ตทั ้งหมดของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32

 ม ีวงจรด ีบ ักเกอร /โปรแกรมเมอร  ST-LINK V2.1 บนบอร ดพร อมคอนเน ็กเตอร  SWD โดยเล ือกโหมด
การท ํางานให ท ํางานก ับไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 บนบอร ดหร ือโหมดท ํางานอ ิสระเพื ่อใช งานก ับ
ไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 ภายนอก

 ม ี LED 3 ต ัว ส ําหร ับแสดงการเชื ่อมต อพอร ต USB, ส ําหร ับการทดลอง และแสดงสถานะไฟเลี ้ยง

 มี สวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ 2 ตั ว สํ าหรั บการทดลองและเป นสวิ ตช  RESET

 ในส วนของ USB สามารถทํ างานเป นอุ ปกรณ  USB ได  3 แบบคื อ พอร ตอนุ กรมเสมื อน (Virtual
COM port), อ ุปกรณ เก็ บข อมู ล (Mass storage) และพอร ตสํ าหร ับด ีบ ัก (Debug port)

 ใช ไฟเลี้ ยงได ทั้ งจากพอร ต USB (VBUS) หรื อจากภายนอก (3.3V, 5V และ 7 ถึ ง 12V)

1.3 ค ุณสมบ ัต ิด านการพ ัฒนาโปรแกรม
 รองร ับเครื ่องม ือพ ัฒนาโปรแกรมได หลากหลาย อาท ิ : IAR, ARM Keil, GCC-based IDEs, MBED
โดยเฉพาะ Keil uVision ใช งานได เต ็มความสามารถ เนื ่องจากได ร ับการสน ับสน ุนจาก STMicroelectronics
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2. ต ิดตั ้งซอฟต แวร ที ่ใช ในการพ ัฒนาโปรแกรมให ก ับบอร ด NUCLEO-
L053R8

เครื่ องมื อที่ ใช ในการพั ฒนาโปรแกรมสํ าหรั บบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 รุ น
NUCLEO-L053R8 มี ด วยกั น 2 ตั วคื อ Keil uVison5 ซึ่ งเป น C คอมไพเลอร  และ STM32 CubeMX
ซึ่ งใช เป นเอดิ เตอร สํ าหรั บการพั ฒนาโปรแกรม

2.1 ติ ดต้ั งโปรแกรม Keil uVision5
มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(2.1.1) ดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม Keil uVision5 จาก https://www.keil.com/demo/eval/
arm.htmโดยมี ขั้ นตอนการลงทะเบี ยนก อน เมื่ อเรี ยบร อยให คลิ กเพื่ อดาวน โหลดไฟล  MDK52x.exe
โดยในขณะที่ ทํ าเอกสารนี้ เป นไฟล   MDK526.exe ซึ่ งก็ คื อ เวอร ชั น 5.26 ตามรู ปที่  2-1

(2.1.2) จะได ไฟล ติ ดตั้ งโปรแกรม Keil uVision5 ตามรู ปที่  2-2 ดั บเบิ้ ลคลิ กเพื่ อติ ดตั้ ง

(2.1.3) จากนั ้นเข าสู หน าต างการต ิดตั ้งโปรแกรมตามรู ปที ่ 2-3 คลิ กปุ ม Next เพื่ อไปย ังขั ้นตอน
ต อไป

ร ูปที ่ 2-1 แสดงการดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม
KeiluVision5

ร ูปที ่ 2-2 แสดงไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม Keil uVision5
ที ่ได จากการดาวน โหลด
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ร ูปที ่ 2-3 แสดงหน าต างเริ ่มต นการต ิดตั ้งโปรแกรม
Keil uVision5

ร ูปที ่ 2-4 แสดงการเล ือกยอมร ับเงื ่อนไขการต ิดตั ้ง
โปรแกรม Keil uVision5

ร ูปที ่ 2-5 แสดงความค ืบหน าในการต ิดตั ้งโปรแกรม ร ูปที ่ 2-6 แสดงหน าต างย ืนย ันการต ิดตั ้งโปรแกรม
เสร ็จสมบ ูรณ 

(2.1.4) จะปรากฏหน าต างใหม ในห ัวข อ License Agreement ขึ ้นมา เพื ่อแจ งให ยอมร ับเงื ่อนไข
ในการต ิดตั ้งโปรแกรม โดยคล ิกเล ือก I agree to all the terms of the preceding License Agreement
ตามรู ปที่  2-4 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.1.5) หน าต าง Floder Selection ปรากฏขึ้ นมา เพื่ อกํ าหนดพาธติ ดตั้ งโปรแกรม แนะนํ าให 
กํ าหนดตามค าดั้ งเดิ ม จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.1.6) หน าต าง Customer Information ปรากฏขึ้ นมา สํ าหรั บระบุ รายละเอี ยดของผู ใช งาน
ทํ าการป อนรายละเอี ยดตามที่ ต องการ เพื่ อให ปุ ม Next แอกตี ฟ จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.1.7) จากนั ้นจะเริ ่มต ิดตั ้งโปรแกรม โดยม ีหน าต างแสดงความค ืบหน าในการต ิดตั ้งตามร ูปที ่
2-5 รอจนกระทั่ งการติ ดตั้ งสมบู รณ 
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(2.1.8) หล ังจากการต ิดตั ้งโปรแกรมเสร ็จสมบ ูรณ จะปรากฏหน าต างย ืนย ันตามร ูปที ่ 2-6 ให คล ิก
ปุ ม Finish เพื ่อเสร ็จสิ ้นขั ้นตอนการต ิดตั ้งโปรแกรม Keil uVision5

(2.1.9) ทดสอบเป ดโปรแกรม Keil uVision5 จะมี หน าตาตามรู ปที่  2-7

ร ูปที ่ 2-7 แสดงหน าต างหล ักของโปรแกรม Keil uVision5 เมื ่อเป ดขึ ้นมาใช งาน
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2.2 ติ ดต้ั งโปรแกรม STM32 CubeMX
มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(2.2.1) ดาวน โหลดไฟล ติ ดตั้ งของโปรแกรม STM32 CubeMX ซึ่ งเป นโปรแกรมตั วช วยใน
การพั ฒนาโปรแกรมควบคุ มบอร ด NUCLEO64-L053R8 จาก https://www.st.com/en/development-
tools/stm32cubemx.html#getsoftware-scrollจากนั ้นเลื ่อนลงมาบร ิเวณด านล างของหน าเว ็บ คล ิกเล ือก
ปุ ม Get Software โดยในขณะที ่ท ําเอกสารเป น V5.0.1 ตามร ูปที ่ 2-8 จะได ไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม STM32
CubeMX ให ทํ าการดั บเบิ้ ลคลิ กเพื่ อติ ดตั้ ง

ร ูปที ่ 2-8 แสดงล ิงก ดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้ง STM32 CubeMX

ร ูปที ่ 2-9 แสดงหน าต างเริ ่มต นการต ิดตั ้ง STM32 CubeMX
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(2.2.2) จากนั้ นจะเข าสู หน าต างการติ ดตั้ งโปรแกรมตามรู ปที่  2-9 คลิ กปุ ม Next

(2.2.3) หน าต าง License Agreement ปรากฏขึ ้นมา  คล ิกเล ือก I accept the terms this license
agreement ตอบรั บตามรู ปที่  2-10 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.2.4) หน าต าง Installation path ปรากฏขึ้ นมา ทํ าการกํ าหนดพาธติ ดตั้ งโปรแกรม STM32
CubeMX ซึ่ งแนะนํ าให กํ าหนดตามค าดั้ งเดิ มตามรู ปที่  2-11 คลิ กปุ ม Next

(2.2.5) หน าต าง Shortcuts setup ปรากฏขึ ้นมา สํ าหร ับสร างช ็อตค ัต ผู ใช งานสามารถก ําหนด
ได ตามต องการ แนะนํ าเป น Default ตามรู ปที่  2-12 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.2.6) จากนั้ นจะเริ่ มติ ดตั้ งโปรแกรมโดยแสดงความคื บหน าในการติ ดตั้ งตามรู ปที่  2-13 รอ
จนกระทั่ งการติ ดตั้ งสมบู รณ   แล วคลิ กปุ ม Next ตามด วยปุ ม Done เพื่ อเสร็ จสิ้ นการติ ดตั้ งโปรแกรม

ร ูปที ่ 2-10 แสดงการเล ือกยอมร ับเงื ่อนไขการต ิดตั ้ง
โปรแกรม STM32 CubeMX

รู ปที่  2-11 แสดงหน าต างกํ าหนดพาธการติ ดตั้ ง
โปรแกรม STM32 CubeMX

ร ูปที ่ 2-13 แสดงความค ืบหน าในการต ิดตั ้ง โปรแกรม
STM32 CubeMX

รู ปที่  2-12 การเลื อกสร างช็ อตคั ตของโปรแกรม
STM32 CubeMX
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3. แนะนํ าการสร างไฟล โปรเจ็ กต ด วย Keil uVision5 IDE ร วมกั บ STM32
CubeMX สํ าหรั บบอร ด STM32 รุ น NUCLEO-L053R8

3.1 ต ัวอย างที ่ 1 ไฟล โปรเจ็ กต ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรมควบการต ิด/ด ับของ LED
ต อกั บขาพอร ต PA5 ของ STM32

มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(3.1.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX ขึ้ นมา เลื อกเมนู  File > New Project… เพื่ อสร าง
ไฟล โปรเจ็ กต สํ าหรั บ STM32L053 ตามรู ปที่  3-1

ร ูปที ่ 3-1 แสดงการเล ือกเมน ู File > New Project…เพื ่อสร างไฟล โปรเจ ็กต ใหม 

(3.1.2) จะปรากฏหน าต างใหม ขึ้ นมาสํ าหรั บเลื อกเบอร และบอร ดของไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32 มี ขั้ นตอนย อยตามรู ปที่  3-2 ดั งนี้ 

(1) คลิ กเลื อกแท็ บ Board Selector

(2) หั วข อ Type คลิ กเลื อกเป น Nucleo64

(3) หั วข อ Board List ให ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8

(4) คลิ กปุ ม Next
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ร ูปที ่ 3-2 แสดงการเล ือกบอร ด NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรม

ร ูปที ่ 3-3 แสดงการย ืนย ันการใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพื ้นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

(3.1.3) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดย
โปรแกรม STM32 CubeMX โดยให คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไป ตามรู ปที่  3-3
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ร ูปที ่ 3-4 แสดงต ําแหน งขาต อต างๆ ของบอร ด NUCLEO-L053R8

(3.1.4) ที่ หั วข อแท็ บ Pinout จะปรากฏหน าต างสํ าหรั บกํ าหนดคุ ณสมบั ติ การใช งานขาต อใช 
งานของบอร ด NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  3-4 สั งเกตว า ขา PA5 ได ถู กเชื่ อมต อกั บ LED และทํ างาน
ในโหมด GPIO_Output ไว เรี ยบร อยแล ว (ตํ าแหน ง LD2 คื อ LED ดวงที่ ติ ดเป นสี เขี ยวของบอร ด
NUCLEO-L053R8)
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(3.1.5) เล ือกแท ็บ Clock Configuration จะปรากฏหน าต างส ําหร ับก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณ
นาฬิ กาของบอร ด NUCLEO-L053R8 ให เลื อกใช งานจากคริ สตอลภายในโหมด HSI เลื อกความถี่  16
MHz ตามรู ปที่  3-5

(3.1.6) เล ือกเมน ู Project>Setting… เพื ่อตั ้งค าไฟล โปรเจ ็กต ส ําหร ับการพ ัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053

ร ูปที ่ 3-5 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(3.1.7) จากนั้ นจะปรากฏหน าต าง Project Settings ขึ้ นมาสํ าหรั บกํ าหนดชื่ อโปรเจ็ กต และ
ตํ าแหน งการจั ดเก็ บในคอมพิ วเตอร รวมถึ ง Toolchain/IDE ที่ ใช ในการพั ฒนาตามหั วข อต อไปนี้ 

๐ Project Name: กํ าหนดเป น LED_Blinking

๐  Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 
(ผู พั ฒนากํ าหนดเอง)

 ๐ Toolchain/IDE: เลื อกเป น MDK-ARM V5 สํ าหรั บเชื่ อมโยงใช งานร วมกั บ Keil
uVision5 IDE

 เมื่ อกํ าหนดค าแล วตามรู ปที่  3-6 ทํ าการคลิ กปุ ม OK เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-6 แสดงการก ําหนดรายละเอ ียดของไฟล โปรเจ ็กต 
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(3.1.8) จากนั้ นโปรแกรม STM32 CubeMXจะทํ าการสร างไฟล งานและไลบรารี ต างๆ ที่ เกี่ ยว
ข องในการสร างโค ดภายในไฟล โปรเจ็ กต ซึ่ งอาจใช เวลาสั กครู หนึ่ ง โดยแสดงความคื บหน าต างๆ
จนกระทั่ งการทํ างานเสร็ จสมบู รณ  โดยแสดงผ านหน าต างแจ งเตื อน Code Generatoin ตามรู ปที่  3-7

(3.1.9) ในกรณี ที่ โปรแกรม STM32 CubeMX ไม ทํ างานสร างไฟล งานให อั ตโนมั ติ  ผู พั ฒนา
สามารถสร างไฟล โปรเจ็ กต ด วยการคลิ กปุ ม Generate Code ด วยตนเองดั งรู ปที่  3-8 หรื อกดปุ มคี ย 
ลั ด Ctrl+Shift+G (กดคี ย  Ctrl, Shift และ G พร อมกั น)

(3.1.9)  คลิ กปุ ม Open Project โปรแกรม Keil uVision5 จะถู กเรี ยกขึ้ นมาทํ างานอั ตโนมั ติ 
ตามรู ปที่  3-9

(3.1.10) จากนั ้นท ําการคล ิกแตกรากของโปรเจ ็กต  (เครื ่องหมาย+) ที ่โฟลเดอร  LED_Blinking
และ Application/User จะปรากฏไฟล  main.c ซึ ่งเป นไฟล ควบค ุมการท ํางานหล ัก จากนั ้นเป ดไฟล 
main.c เพื ่อท ําการพ ัฒนาโปรแกรมเพิ ่มเต ิมตามร ูปที ่ 3-10 จากนั ้นคล ิกปุ ม Finish เพื ่อไปย ังขั ้นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-7 แสดงหน าต างแจ งเต ือน Code Generatoin

ร ูปที ่ 3-8 แสดงต ําแหน งของปุ มค ําสั ่ง Generate Code ที ่เมน ูค ําสั ่งของหน าต างโปรแกรม



NUCLEO-64 Activity Kit : STM32 15

ร ูปที ่ 3-10 แสดงการสร างไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  LED_Blinking

ร ูปที ่ 3-9 แสดงไฟล โปรเจ ็กต ที ่ถ ูกสร างขึ ้นมา
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(3.1.11) จากนั้ นเพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c โดยตั วอย างนี้ เป นการควบคุ มการติ ด/
ดั บของ LED ที่ ขาพอร ต PA5 ทุ กๆ 0.5 วิ นาที  ตามรู ปที่  3-11

โค ดของไฟล  main.c มี ส วนเพ่ิ มเติ มเฉพาะภายในฟ งก ชั่ น main ดั งนี้ 

int main(void)
{

/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration—————————————————————————————*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5); // กลั บสถานะลอจิ กที่ ขาพอร ต PA5
HAL_Delay(500); // หน วงเวลา 500 มิ ลลิ วิ นาที 
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */

}
/* USER CODE END 3 */

}

(3.1.12) จากนั้ นทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต  ถ าหากมี ข อผิ ดพลาด ผู พั ฒนาจํ าเป นต องแก ไข
ข อผิ ดพลาดให เรี ยบร อย โดยการ Build จะได ไฟล ผลลั พธ เป นไฟล นามสกุ ล .hex สํ าหรั บนํ าไปดาวน 
โหลดลงบอร ด NUCLEO-L053R8 ทํ าการเลื อกเมนู  Project > Build Target (หรื อกดคี ย ลั ด F7) หาก
ภายในโปรแกรมไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ ที่ หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ งข อความเป น “0
Error” ตามรู ปที่  3-12
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ร ูปที ่ 3-11 แสดงโค ดโปรแกรมหล ัก main.c ส ําหร ับควบค ุม LED ที ่ขา PA5 ของบอร ด NUCLEO-L053R8

ร ูปที ่ 3-12 แสดงการ Build ไฟล โปรเจ ็กต เสร ็จสมบ ูรณ ไม พบข อผ ิดพลาดใดๆ ได ไฟล ผลล ัพธ ชื ่อเด ียวก ับ
ไฟล โปรเจ ็กต 
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(3.1.13) ทํ าการทดสอบผลลั พธ การทํ างานจริ งที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเชื่ อมต อบอร ด
เข าก ับคอมพ ิวเตอร ผ านพอร ต USB โดยใช สาย USB-miniB โดยบอร ดจะได ร ับไฟเลี ้ยงจากพอร ต USB
ด วย จากนั้ นเลื อกเมนู  Flash > Download (หรื อกดปุ ม F8) ตามรู ปที่  3-13

ร ูปที ่ 3-13 แสดงการเล ือกเมน ู Flash > Download เพื ่อน ําไฟล ผลล ัพธ ดาวน โหลดลงสู บอร ด NUCLEO-L053R8

ร ูปที ่ 3-14 แสดงผลล ัพธ การดาวน โหลดไฟล  .hex ลงสู บอร ด NUCLEO-L053R8 เสร ็จสมบ ูรณ 

(3.1.14) เมื ่อการดาวน โหลดไฟล เสร ็จสิ ้นสมบ ูรณ จะ
แสดงข อความที ่แท ็บหน าต าง Output หากไม ม ีข อผ ิดพลาด
จะแสดงข อความในบรรทั ดสุ ดท ายเป น Programming
Done และ Verify OK. ตามร ูปที ่ 3-14

(3.1.15) จากนั ้นกดปุ ม RESET ที ่บอร ด NUCLEO-
L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

ผลล ัพธ ที ่ได ค ือ LED ต ําแหน ง LD2 จะต ิดด ับท ุกๆ
500 มิ ลลิ วิ นาที 



NUCLEO-64 Activity Kit : STM32 19

3.2 ต ัวอย างที ่ 2 สร างไฟล โปรเจ็ กต ส ําหร ับใช งานสว ิตช ที ่ขา PC13 ควบการต ิด/
ดั บของ LED ที่ ต อกั บขา PA5

มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(3.2.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เล ือกเมน ู File > New Project… เพื ่อสร างไฟล โปรเจ ็กต 
ใหม ส ําหร ับ STM32L053 ตามร ูปที ่ 3-15

ร ูปที ่ 3-15 แสดงการเล ือกเมน ู File > New Project…เพื ่อสร างไฟล โปรเจ ็กต ขึ ้นใหม 

(3.2.2) จากนั ้นหน าต างใหม ปรากฏขึ ้นมาส ําหร ับเล ือกเบอร และบอร ดของไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32 ม ีขั ้นตอนย อยตามร ูปที ่ 3-16 ด ังนี ้

(1) คลิ กเลื อกแท็ บ Board Selector

(2) ในหั วข อ Type คลิ กเลื อกรายการ Nucleo64

(3) ที่ หั วข อ Board List ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกรายการบอร ด NUCLEO-L053R8

(4) คลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป
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(3.2.3) จะปรากฏหน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดยโปรแกรม
STM32 CubeMX คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไป ตามรู ปที่  3-17

ร ูปที ่ 3-16 แสดงการเล ือกบอร ด NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรม (ไฟล ร ูปLED_Blink 02.png))

ร ูปที ่ 3-17 แสดงการย ืนย ันใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพื ้นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

(3.2.4) ที่ หั วข อแท็ บ Pinout จะปรากฏหน าต างกํ าหนดคุ ณสมบั ติ การใช งานขาต อใช งานของ
บอร ด NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  3-18

โดยขาพอร ต PA5 ต อก ับ LED ซึ ่งได ก ําหนดให ท ํางานในโหมด GPIO_Output ไว แล ว
ส วนขาพอร ต PC13 ต อกั บสวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ B1 (ปุ มกดสี ฟ าบนบอร ด NUCLEO-L053R8) ซึ่ ง
ได รั บการกํ าหนดให ทํ างานในโหมดอิ นพุ ตไว แล วเช นกั น
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(3.2.5) คล ิกเล ือกแท ็บ Clock Configuration เพื ่อก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด
NUCLEO-L053R8 โดยเล ือกใช งานจากคร ิสตอลภายในโหมด HIS ที ่ความถี ่ 16MHz ตามร ูปที ่ 3-19

ร ูปที ่ 3-18 แสดงต ําแหน งขาและจ ุดต อต างๆ ของบอร ด NUCLEO-L053R8

ร ูปที ่ 3-19 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(3.2.6) เลื อกเมนู  Project > Setting… เพื่ อตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต สํ าหรั บพั ฒนาโปรแกรมให กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053

(3.2.7) จากนั้ นจะปรากฏหน าต าง Project Settings ขึ้ นมาสํ าหรั บกํ าหนดชื่ อโปรเจ็ กต และ
ต ําแหน งการจ ัดเก ็บภายในคอมพ ิวเตอร  รวมถ ึง Toolchain/IDE ที ่ใช ในการพ ัฒนาตามห ัวข อต อไปนี ้
(ดู รู ปที่  3-20 ประกอบ)

(1) Project Name: กํ าหนดเป น Push_Button

(2) Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 

(3) Toolchain/IDE: เลื อกเป น MDK-ARM V5 สํ าหรั บทํ างานร วมกั บ Keil uVision5

(4) เมื่ อกํ าหนดค าแล ว คลิ กปุ ม OK เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-20 แสดงการตั ้งค าไฟล โปรเจ ็กต 
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(3.2.8) จากนั้ นโปรแกรม STM32 CubeMXจะสร างไฟล งานและไลบรารี ต างๆ ที่ เกี่ ยวข อง
ในการสร างโค ดภายในไฟล โปรเจ็ กต ซึ่ งใช เวลาครู หนึ่ ง เมื่ อการทํ างานเสร็ จสมบู รณ จะปรากฏหน า
ต างแจ งเตื อน Code Generation ตามรู ปที่  3-21

(3.2.9) ในกรณี ที่ โปรแกรม STM32 CubeMX ไม ทํ างานสร างไฟล งานให อั ตโนมั ติ  ผู พั ฒนา
สามารถสร างไฟล โปรเจ็ กต ด วยการคลิ กปุ ม Generate Code ด วยตนเองดั งรู ปที่  3-22 หรื อกดคี ย ลั ด
Ctrl+Shift+G (กดคี ย  Ctrl, Shift และ G พร อมกั น)

(3.2.10) จากนั้ นคลิ กปุ ม Open Project โปรแกรม Keil uVision5 จะถู กเรี ยกขึ้ นมาทํ างาน
อั ตโนมั ติ 

(3.2.11) ท ําการคล ิกแตกรากไฟล โปรเจ ็กต  (เครื ่องหมาย+) ที ่ต ําแหน งโฟลเดอร  Push_Button-
และ Application/User จะปรากฏไฟล  main.c ซึ่ งเป นไฟล ควบคุ มการทํ างานหลั ก จากนั้ นเป ดไฟล 
main.c เพื่ อพั ฒนาโปรแกรมเพิ่ มเติ ม ตามรู ปที่  3-23 จากนั้ นคลิ กปุ ม Finish เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-21 แสดงหน าต างแจ งเต ือน Code Generatoin

ร ูปที ่ 3-22 แสดงต ําแหน งของปุ มค ําสั ่ง Generate Code ที ่เมน ูค ําสั ่งของหน าต างโปรแกรม
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ร ูปที ่ 3-23 แสดงการสร างไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของโปรเจ ็กต  Push_Button

(3.2.12) จากนั้ นเพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c โดยตั วอย างนี้ เป นการควบคุ มการติ ด
ดั บของ LED ที่ ขา PA5 จากการกดสวิ ตช ที่ ขา PC13 ตามรู ปที่  3-24

โค ดภาษา C ที่ เพิ่ มเติ มในไฟล  main.c มี ส วนเพ่ิ มเติ มเฉพาะภายในฟ งก ชั่ น main ดั งนี้ 

int main(void)
{

/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration—————————————————————————————*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
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MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13)== 0) // ตรวจสอบว าสวิ ตช ที่ ขา RC13 ถู กกดหรื อไม 
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,1); // ส่ั งให  LED ที่ ขา PA5 ติ ดสว าง
}
else
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,0); // ส่ั งให  LED ที่ ขา PA5 ดั บ
}

/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */

}

ร ูปที ่ 3-24 แสดงการเพิ ่มโค ดลงในไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของโปรเจ ็กต  Push_Button
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(3.2.13) ทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต และดาวน โหลดลงสู บอร ด NUCLEO-L053R8

(3.2.14) กดสวิ ตช  RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

(3.2.15) ทดสอบการทํ างานของโปรแกรม โดยกดที่ สวิ ตช  B1 สั งเกตผลการทํ างานที่  LED
ตํ าแหน ง LD2 ของบอร ด NUCLEO-L053R8

ผลลั พธ ที่ ได คื อ เมื่ อกดสวิ ตช  B1 ทํ าให  LED ตํ าแหน ง LD2 ติ ด และเมื่ อปล อยสวิ ตช 
LED จะดั บ

3.3 ตั วอย างเพิ่ มเติ ม
มี คลิ ปตั วอย างแสดงขั้ นตอนการพั ฒนาโปรแกรมสํ าหรั บบอร ด NUCLEO โดยใช โปรแกรม

CubeMX ใน Youtube หลายตั วอย าง โดยดู ได จากลิ งก นี้ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfExI9i0v1sn-GXGKpH1Rgjta04-30Z6u
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4. ค ุณสมบ ัต ิทางเทคน ิคที ่ส ําค ัญของบอร ดอ ุปกรณ อ ินพ ุตเอาต พ ุต AX-NC64

4.1 ค ุณสมบ ัต ิด านการรองร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
 มี คอนเน็ กเตอร  IDC ตั วเมี ยแถวคู สํ าหรั บรองรั บการติ ดตั้ งบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร 

NUCLEO-L053R8 ของ STMicroelectronics

 บนบอร ดพ ิมพ ชื ่อขาพอร ตมาตรฐานของบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร   NUCLEO-L053R8 ท ําให 
การต อวงจรทํ าได ง ายขึ ้น และลดความผ ิดพลาดของการต อวงจรผ ิด

 รองรั บการจ ายไฟเลี้ ยงทั้ งส งจากพอร ต USB ของบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร   NUCLEO-
L053R8 และจากภาคจ ายไฟของบอร ด AX-NC64 ซึ ่งได ร ับไฟเลี ้ยงมาจากอะแดปเตอร ไฟตรงภายนอก
(บนบอร ดระบุ ไว  7 ถึ ง 9V ในทางปฏิ บั ติ สามารถใช อะแดปเตอร ได ตั้ งแต  5V)

4.2 คุ ณสมบั ติ ด านอุ ปกรณ เอาต พุ ต
 มี  LED แสดงการทํ างานของพอร ต GPIO รวม 3 ตั ว

 มี วงจรขั บลํ าโพงเป ยโซสํ าหรั บขั บสั ญญาณเสี ยง

 มี โมดู ล LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ด พร อมปุ มปรั บความชั ดเจนในการแสดงผล

 มี วงจรขั บ LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด สํ าหรั บแสดงตั วเลข อั กษร สั ญลั กษณ 

4.3 คุ ณสมบั ติ ด านอุ ปกรณ อิ นพุ ต
 มี วงจรสวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ ทํ างานที่ ลอจิ ก “0” จํ านวน 4 ตั ว

 ม ีต ัวเข ารห ัสหร ือเอ ็นโค ดเดอร แบบก านหม ุน

 ม ีวงจรฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงใช ไอซ ี DS1307 พร อมแบตเตอรี ่ส ํารองส ําหร ับร ักษาค าเวลา

 ต ิดตั ้งต ัวตรวจจ ับความเร ง 3 แกนเบอร  ADXL335 ให เอาต พ ุตเป นแรงด ันไฟตรง 3 ช องตาม
สํ าหรั บแกน X, Y และ Z
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ร ูปที ่ 4-1 หน าตาของ AX-NC64 บอร ดอ ุปกรณ อ ินพ ุตเอาต พ ุตส ําหร ับบอร ดไมโครคอนโทรลเลร 
STM32 รุ น  NUCLEO-L053R8 ออกแบบและผล ิตโดย INEX (www.inex.co.th) จากประเทศไทย

ร ูปที ่ 4-2  แสดงการต ิดตั ้งบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 รุ น  NUCLEO-L053R8 เข าก ับบอร ดอ ุปกรณ 
อ ินพ ุตเอาต พ ุต AX-NC64
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ร ูปที ่ 4-3 แสดงแบบของบอร ด AX-NC64 เมื ่อต ิดตั ้งบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 รุ น  NUCLEO-L053R8
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ร ูปที ่ 4-4 วงจรของบอร ดอ ินพ ุตเอาต พ ุต AX-NC64 ส ําหร ับบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 รุ น  NUCLEO-
L053R8
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5. การสร างและผนวกไฟล ไลบราร ีสํ าหรั บไฟล โปรเจ ็กต ของบอร ด
NUCLEO-L053R8 ที่ พั ฒนาด วย Keil uVision5 IDE

เมื ่อน ําบอร ด NUCLEO-L053R8 มาต ิดตั ้งเข าก ับบอร ดอ ินพ ุตเอาต พ ุต AX-NC64 ทํ าให ขาพอร ต
ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 ถ ูกต อเข าก ับอ ุปกรณ อ ินพ ุตเอาต พ ุตที ่หลากหลาย เพื ่อให การ
เขี ยนโปรแกรมไม เกิ ดความซั บซ อนและยาวมากเกิ นไป ทางเลื อกหนึ่ งที่ นิ ยมทํ าคื อ การสร างไฟล 
ไลบราร ีส ําหร ับการต ิดต อก ับอ ุปกรณ ต างๆ ในหั วข อจ ึงขอแนะนํ าการสร างไฟล ไลบราร ีเพื ่อควบค ุมการ
ท ํางานของ LED ที ่ต อก ับขาพอร ต PC10 ถ ึง 12 และการผนวกไฟล ไลบราร ีเข าก ับไฟล โปรเจ ็กต หล ัก

5.1 ตั วอย างการสร างไฟล ไลบราร ีควบค ุมการติ ด/ดั บของ LED ที ่ต อกั บขาพอร ต
PC10 ถึ ง 12

5.1.1 สร างและผนวกไฟล ไลบรารี 

ตั วอย างนี้ เป นการสร างไฟล โปรเจ็ กต ที่ ชื่ อว า LED_Library ซึ่ งเรี ยกใช งานฟ งชั่ นจากไฟล 
ไลบรารี ที่ ชื่ อว า led.h มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(5.1.1.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เล ือกเมน ู File > New Project… เพื่ อสร างไฟล 
โปรเจ็ กต สํ าหรั บ STM32L053 ตั้ งชื่ อโปรเจ็ กต เป น LED_Library จนกระทั่ งได ไฟล โปรเจ็ กต ของ
โปรแกรม Keil uVision5 IDE ที่ พร อมพั ฒนา (ดู การสร างไฟล โปรเจ็ กต จากหั วข อที่  3) ตามรู ปที่  5-1

ร ูปที ่ 5-1 แสดงไฟล โปรเจ ็กต  LED_Library ที ่พร อมพั ฒนาโปรแกรม
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(5.1.1.2) เลื อกเมนู  File > New.. เพื่ อสร างไฟล เอกสารใหม ตามรู ปที่  5-2

ร ูปที ่ 5-2 แสดงการเล ือกสร างไฟล เอกสารใหม ของโปรเจ ็กต  LED_Library

(5.1.1.3) จะปรากฏหน าต างไฟล เอกสารใหม ขึ้ นมาสํ าหรั บเพิ่ มซอร สโค ดตามรู ปที่  5-3

ร ูปที ่ 5-3 แสดงหน าต างไฟล เอกสารใหม เพ่ื อเตร ียมสร างเป นไฟล ไลบราร ี
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(5.1.1.4) เพิ่ มโค ดเข าไปยั งไฟล เอกสารดั งกล าว ตามรู ปที่  5-4 สํ าหรั บการสร างไฟล ไลบรารี 
เพื่ อควบคุ มการทํ างานของฮาร ดแวร  จะต องทราบถึ งการต อวงจรของไมโครคอนโทรลเลอร ด วย
โดยในกรณี นี้ เป นการสร างไลบรารี เพื่ อควบคุ ม LED ที่ ขาพอร ต PC10 ถึ ง PC12 ของไมโคร
คอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที่ ต อกั บอุ ปกรณ อิ นพุ ตเอาต พุ ตภายนอก
บนบอร ด AX-NC64 ซึ่ งมี วงจรดั งรู ปที่  5-5

ร ูปที ่ 5-4 แสดงโค ดของไลบราร ีที ่สร างขึ ้นเพ่ื อควบค ุม LED ตํ าแหน ง PC10 ถ ึง PC12
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ร ูปที ่ 5-5 วงจรเชื ่อมต อ LED บนบอร ด AX-NC64 ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด
NUCLEO-L053R8

ซอร สโค ดของไฟล ไลบรารี  led.h มี ดั งนี้ 

voidled_init() // ฟ งก ชั่ นกํ าหนดการทํ างานพอร ต C เป นเอาต พุ ต เพื่ อขั บ LED
{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

}
voidled_on(unsigned char pos) // ฟ งก ชั่ นส่ั งให  LED ติ ดสว าง
{

if(pos==0) // LED PC10
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10,1); // LED ON
}
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if(pos==1) // LED PC11
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_11,1); // LED ON
}
if(pos==2) // LED PC12
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_12,1); // LED ON
}

}
voidled_off(unsigned char pos)
{

if(pos==0) // LED PC10
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10,0); // LED ON
}
if(pos==1) // LED PC11
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_11,0); // LED ON
}
if(pos==2) // LED PC12
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_12,0); // LED ON
}

}
voidled_toggle(unsigned char pos)
{

if(pos==0) // LED PC10
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_10); // LED Toggle
}
if(pos==1) // LED PC11
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_11); // LED Toggle
}
if(pos==2) // LED PC12
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_12); // LED Toggle
}

}
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(5.1.1.5) บั นทึ กไฟล  โดยเลื อกเมนู  File > Save ตามรู ปที่  5-6

(5.1.1.6) ตั้ งชื่ อไฟล เป น led.h จะถู กจั ดเก็ บไว ในโฟลเดอร  Inc ภายในไฟล โปรเจ็ กต 
LED_Library ตามรู ปที่  5-7

(5.1.1.7) จากนั้ นทํ าการผนวกไลบรารี  led.h เข ามายั งไฟล โปรเจ็ กต  โดยคลิ กเมาส ปุ มขวา
ตํ าแหน งรากของรายการ Application/User แล วเลื อกรายการ Add Existing File to Group
‘Application/User’… ตามรู ปที่  5-8

ร ูปที ่ 5-6 แสดงการเล ือกเมน ู File > Save เพ่ื อบ ันท ึกชื ่อไฟล ไลบราร ี (ไฟล ร ูปLED_Library05.png))

ร ูปที ่ 5-7 ไฟล  led.h ถ ูกเก ็บไว ที ่ต ําแหน งโฟลเดอร  Inc

รู ปที่  5-8 แสดงการผนวกไลบรารี  led.h
เข ามาย ังไฟล โปรเจ ็กต 
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(5.1.1.8) จะปรากฏหน าต างการเลื อกไฟล ตามรู ปที่  5-9

(5.1.1.9) จากนั ้นคล ิกปุ มเลื ่อนพาธขึ ้นไป 1 ชั ้น เพื ่อไปยั งโฟลเดอร  Inc ของโปรเจ ็กต  ตามร ูปที ่
5-10

(5.1.1.10) จะพบโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ็ กต ตามรู ปที่  5-11 ให เข าไปยั งโฟลเดอร นี้ 

(5.1.1.11) ที่ ตํ าแหน ง Files of type: เลื อกหั วข อ All files (*.*) เพื่ อให มองเห็ นไฟล นามสกุ ล
ต างๆ ภายในโฟลเดอร  Inc ตามรู ปที่  5-12

ร ูปที ่ 5-9 แสดงหน าต างการเล ือกไฟล ไลบราร ีส ําหร ับ
ผนวกเข ามาไปในไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 5-10  แสดงการเข าถ ึงโฟลเดอร  Inc ของไฟล 
โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 5-11 แสดงโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 

รู ปท่ี  5-12 แสดงการค นหาไฟล  led.h ภายใน
โฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 
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(5.1.1.12) ผู พั ฒนาจะเห็ นไฟล  led.h ทํ าการคลิ กเลื อก แล วคลิ กปุ ม Add จากนั้ นจึ งคลิ กปุ ม
Close เพื่ อป ดหน าต างนี้  ตามรู ปที่  5-13

(5.1.1.13) จากนั ้นไฟล ไลบราร ี led.h จะถ ูกด ึงเข ามาใช งานภายในไฟล โปรเจ ็กต  ตามร ูปที ่ 5-14

5.1.2 เกี่ ยวกั บไฟล ไลบรารี  led.h

ไฟล ไลบรารี  led.h สนั บสนุ นฟ งก ชั่ นการใช งานดั งนี้ 

5.1.2.1 ฟ งก ชั่ น led_init()

ทํ าหน าที่ กํ าหนดค าเริ่ มต นให พอร ต PC10 5 ถึ ง PC12 ให ทํ างานเป นพอร ตเอาต พุ ตดิ จิ ทั ลเพื่ อ
ขั บ LED ทั้ ง 3 ดวง ควรเรี ยกใช งานในตอนต นของโปรแกรมก อนการขั บ LED

ตั วอย างที่  5-1

led_init(); // กํ าหนดค าเริ่ มต นเพื่ อให ไลบรารี  led.h ขั บ LED ได ถู กต อง

5.1.2.2 ฟ งก ชั่ น led_on(unsigned char pos)

ทํ าหน าที่ ขั บ LED ที่ ตํ าแหน งพอร ต PC10 ถึ ง PC12 ให ติ ดสว าง

พารามิ เตอร 

pos คื อตํ าแหน งของ LED ที่ ต องการให ติ ดสว าง โดยกํ าหนดดั งน้ี 

0 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ติ ด

1 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 ติ ด

2 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ติ ด

ร ูปที ่ 5-13 แสดงขั ้นตอนการผนวกไฟล ไลบราร ี led.h
เข าไปในโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 5-14 แสดงไฟล ไลบราร ี led.h เมื ่อได รั บการ
ผนวกเข ามาภายในไฟล โปรเจ ็กต 
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ตั วอย างที่  5-2
led_on(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ติ ดสว าง
led_on(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 ติ ดสว าง
led_on(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ติ ดสว าง

5.1.2.3 ฟ งก ชั่ น led_off(unsigned char pos)

ทํ าหน าที่ ดั บหรื อป ดการทํ างานของ LED ที่ ตํ าแหน งพอร ต PC10 ถึ ง PC12

พารามิ เตอร 

pos คื อตํ าแหน งของ LED ที่ ต องการดั บ โดยกํ าหนดดั งน้ี 

0 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ดั บ

1 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 ดั บ

2 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ดั บ

ตั วอย างที่  5-3

led_off(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ดั บ

led_off(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 ดั บ

led_off(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ดั บ

5.1.2.4 ฟ งก ชั่ น led_toggle(unsigned char pos)

ทํ าหน าที่ ขั บ LED ที่ ตํ าแหน งพอร ต PC10 ถึ ง PC12 ให กลั บสถานะ

พารามิ เตอร 

pos คื อตํ าแหน งของ LED ที่ ต องการควบคุ ม โดยกํ าหนดดั งน้ี 

0 : สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 กลั บสถานะการทํ างาน

1 : สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 กลั บสถานะการทํ างาน

2 : สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 กลั บสถานะการทํ างาน

ตั วอย างที่  5-4

led_toggle(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 กลั บสถานะการติ ดดั บ

led_toggle(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 กลั บสถานะการติ ดดั บ

led_toggle(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 กลั บสถานะการติ ดดั บ
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5.2 พั ฒนาโค ดหลั ก

หลั งจากผนวกไฟล ไลบรารี  led.h แล ว ถั ดไปเป นการเพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c
โดยตั วอย างนี้ เป นการทดสอบเรี ยกใช งานฟ งก ชั่ นควบคุ มการติ ด/ดั บของ LED ที่ ขาพอร ต PC10 ถึ ง
PC12 โดยแบ งเป น 3 ส วนตามรู ปที่  5-15

ร ูปที ่ 5-15 แสดงค ําสั ่งผนวกไฟล ไลบราร ี led.h เข ามาย ังไฟล  main.c และการเร ียกใช งานฟ งก ชั ่น led_init
ทดสอบฟ งก ชั ่นควบค ุม LED ทั ้ง 3 ดวงภายในฟ งก ชั ่น main
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โค ดที ่เพิ ่มเต ิมภายในไฟล  main.c เฉพาะส วนตอนต นของโปรแกรม และเฉพาะภายในฟ งก ชั ่น
main มี ดั งนี้  (ส วนอื่ นๆ ละไว ในฐานที่ เข าใจ)

#include “main.h”
#include “stm32l0xx_hal.h”
#include “led.h” // ผนวกไลบรารี  led.h

/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ————————————————————————————*/
UART_HandleTypeDef huart2;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ————————————————————————————*/

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes ———————————————————————*/
voidSystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes ———————————————————————*/
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
/**
  * @brief  The application entry point.
  *
  * @retvalNone
  */
int main(void)
{

HAL_Init();
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
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/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
led_init(); // กํ าหนดให พอร ต PC10 ถึ ง PC12 ทํ างานเป นพอร ตเอาต พุ ตเพื่ อขั บ LED
while (1)
{

led_on(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ติ ดสว าง
led_on(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC1 ติ ดสว าง
led_on(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ติ ดสว าง
HAL_Delay(2000); // หน วงเวลา 2 วิ นาที 
led_off(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ดั บ
led_off(1); // สั่ งให  LED ตํ าแหน ง PC11ดั บ
led_off(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ดั บ
HAL_Delay(2000); // หน วงเวลา 2 วิ นาที 
for(inti=0;i<10;i++) // ลู ปสํ าหรั บการกลั บสถานะการติ ด/ดั บของ LED
{

led_toggle(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 กลั บสถานะการติ ด/ดั บ
led_toggle(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 กลั บสถานะการติ ด/ดั บ
led_toggle(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 กลั บสถานะการติ ด/ดั บ
HAL_Delay(200); // หน วงเวลา 2 วิ นาที 

}
}

}

จากนั้ นทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต  ถ าหากมี ข อผิ ดพลาดต องแก ไขให เรี ยบร อยเสี ยก อน จึ ง
ทํ าการสร างไฟล ผลลั พธ ได สํ าเร็ จ (ไฟล ผลลั พธ คื อ ไฟล นามสกุ ล*.hex สํ าหรั บนํ าไปดาวน โหลดลง
บอร ด NUCLEO-L053R8) โดยเลื อกเมนู  Project > Build Target (หรื อกดคี ย ลั ด F7) หากภายใน
โปรแกรมไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ ที่ หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ งข อความเป น “0 Error”

ลํ าด ับต อไปเป นการทดสอบผลล ัพธ การท ํางานจริ งที ่บอร ด NUCLEO-L053R8 โดยให ผู พ ัฒนา
ทํ าการเชื่ อมต อบอร ดดั บคอมพิ วเตอร ผ านทางพอร ต USB จากนั้ นทํ าการดาวน โหลดไฟล  โดยเลื อก
เมนู  Flash > Download (หรื อกดปุ ม F8)

เมื่ อดาวน โหลดเสร็ จสิ้ น กดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

ผลลั พธ ที่ ได คื อ LED ตํ าแหน ง ทั้ ง 3 ดวงเริ่ มต นจะติ ดสว างนาน ประมาณ 2 วิ นาที 
และดั บลงประมาณ 2 วิ นาที  จากนั้ นติ ด/ดั บสลั บกั นทุ กๆ 200 มิ ลลิ วิ นาที  5 รอบ โดยใน 1 รอบ ติ ดส
ว าง 200 มิ ลลิ วิ นาที และดั บ 200 มิ ลลิ วิ นาที 
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6. ตั วอย างการติ ดต อโมดู ล LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ดของบอร ด
NUCLEO-L053R8 ผ านบอร ด AX-NC64

ส ําหร ับต ัวอย างนี ้เป นการสร างไฟล โปรเจ ็กต ที ่ชื ่อว า LCD_Libraryโดยเป นการเร ียกใช ฟ งก ชั ่น
จากไลบรารี ที่ ชื่ อว า lcd.h

6.1 เริ ่มต นด วยการสร างไฟล ไลบราร ีควบค ุมการแสดงผลของโมด ูล LCD16x2
(6.1.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เลื อกเมนู  File > New Project… เพื่ อสร างไฟล 

โปรเจ ็กต ใหม  ตั ้งชื ่อไฟล โปรเจ ็กต เป น LCD_Library จนกระทั ่งได ไฟล โปรเจ ็กต ของโปรแกรม Keil
uVision5 IDE ที่ พร อมพั ฒนา (ดู การสร างไฟล โปรเจ็ กต จากตั วอย างก อนหน านี้ ) ตามรู ปที่  6-1

ร ูปที ่ 6-1 แสดงไฟล โปรเจ ็กต  LCD_Library ที ่พร อมพ ัฒนาโปรแกรม
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(6.1.2) เลื อกเมน ู File > New.. เพื่ อสร างไฟล เอกสารใหม ตามรู ปที่  6-2

(6.1.3) จะปรากฏหน าต างไฟล เอกสารใหม ขึ้ นมาสํ าหรั บเพิ่ มโค ดตามรู ปที่  6-3

ร ูปที ่ 6-2 แสดงการสร างไฟล เอกสารใหม เพื ่อเตร ียมสร างเป นไฟล ไลบราร ี

ร ูปที ่ 6-3 แสดงหน าต างไฟล เอกสารใหม เพื ่อเตร ียมสร างเป นไฟล ไลบราร ี
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(6.1.4) เพิ่ มโค ดเข าไปยั งไฟล เอกสารดั งกล าว ตามรู ปที่  6-4 โดยโค ดของไฟล ไลบรารี ที่ เขี ยน
ขึ้ นนี้ ต องสั มพั นธ กั บวงจรเชื่ อมต อระหว างขาพอร ตของ STM32L053R8 บนบอร ด NUCLEO-
L053R8 และโมดู ล LCD บนบอร ด AX-NC64 ดั งรู ปที่  6-5

ร ูปที ่ 6-4 แสดงซอร สโค ดของไฟล ไลบราร ีที ่สร างขึ ้นเพื ่อควบค ุมการแสดงผลของโมด ูล LCD 16x2
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รู ปที่  6-5 วงจรเชื่ อมต อโมดู ล LCD 16x2
ของบอร ด NUCELO-L053R8 บนบอร ด AX-NC64
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ซอร สโค ดของไฟล ไลบรารี  lcd.h มี ดั งนี้ 

#include “stm32l0xx_hal.h” // ผนวกไลบรารี  HAL
#ifndef __LCD_H__
#define __LCD_H__
#define RS(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB0 ตามค า x (ต อกั บขา RS ของโมดู ล LCD)
#define EN(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_2,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB2 ตามค า x (ต อเข าขา E ของโมดู ล LCD)
#define D4(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB4 ตามค า x (ต อเข าขา D4 ของโมดู ล LCD)
#define D5(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB5 ตามค า x (ต อเข าขา D5 ของโมดู ล LCD)
#define D6(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB6 ตามค า x (ต อเข าขา D6 ของโมดู ล LCD)
#define D7(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB7 ตามค า x (ต อเข าขา D7 ของโมดู ล LCD)
voidlcd_GPIO_Init(void)
// ฟ งก ชั่ นกํ าหนดการทํ างานของกลุ มพอร ต PBx สํ าหรั บเชื่ อมต อกั บขาของมดู ล LCD
{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|
GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
// คํ าส่ั งบรรทั ดนี้ ต องพิ มพ ต อเนื่ องอยู บนบรรทั ดเดี ยวกั น
/*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB2 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4 |GPIO_PIN_5|GPI
O_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8; // ค ําส่ั งบรรท ัดนี ้ต องพ ิมพ ต อเนื ่องอยู บนบรรท ัดเด ียวก ัน
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

}
voidlcd_blacklight(char on) // ฟ งก ชั่ นเป ด/ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,on);
}
void lcd_setBit(char data_bit) // ฟ งก ชั่ นกํ าหนดค าข อมู ลบิ ตย อยสํ าหรั บส งไปยั งโมดู ล LCD
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{
if(data_bit&1)

D4(1);
else

D4(0);
if(data_bit&2)

D5(1);
else

D5(0);
if(data_bit&4)

D6(1);
else

D6(0);
if(data_bit&8)

D7(1);
else

D7(0);
}
void lcd_command(char a) // ฟ งก ชั่ นส งคํ าส่ั งไปยั งโมดู ล LCD
{

RS(0);
lcd_setBit(a);
EN(1);
HAL_Delay(2); // ปรั บค าหน วงเวลาที่ เหมาะสมสํ าหรั บโมดู ล LCD
EN(0);

}
void lcd_clear() // ฟ งก ชั่ นเคลี ยร ข อความโมดู ล LCD
{

lcd_command(0);
lcd_command(1);

}
void lcd_cursor(char a,char b) // ฟ งก ชั่ นกํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร การแสดงผลโมดู ล LCD
{

chartemp,z,y;
if(a==1)
{

temp = 0x80+b - 1;
z = temp>>4;
y = temp &0x0F;
lcd_command(z);
lcd_command(y);

}
else if(a==2)
{

temp = 0xC0+b - 1;
z = temp>>4;
y = temp &0x0F;
lcd_command(z);
lcd_command(y);

}
}
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voidlcd_init() // ฟ งก ชั่ นกํ าหนดการเริ่ มต นทํ างานของโมดู ล LCD
{

lcd_GPIO_Init();
lcd_setBit(0x00);
HAL_Delay(1);
lcd_command(0x03);
HAL_Delay(5);
lcd_command(0x03);
HAL_Delay(11);
lcd_command(0x03);
lcd_command(0x02);
lcd_command(0x02);
lcd_command(0x08);
lcd_command(0x00);
lcd_command(0x0C);
lcd_command(0x00);
lcd_command(0x06);
lcd_clear();

}
voidlcd_putc(char data) // ฟ งก ชั่ นส งอั กขระ 1 ตั วไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD
{

charLower_Nibble,Upper_Nibble;
Lower_Nibble = data&0x0F;
Upper_Nibble = data&0xF0;
RS(1);
lcd_setBit(Upper_Nibble>>4);
EN(1);
HAL_Delay(1);
EN(0);
lcd_setBit(Lower_Nibble);
EN(1);
HAL_Delay(1);
EN(0);

}
voidlcd_puts(char *a) // ฟ งก ชั่ นส งสายอั กขระไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD
{

while(*a)
{

lcd_putc(*a++);
}

}
#endif
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(6.1.5) ทํ าการบั นทึ กไฟล  โดยเลื อกเมนู  File > Save ตามรู ปที่  6-6

(6.1.6) จากนั้ นตั้ งชื่ อไฟล เป น lcd.h ซึ่ งถู กจั ดเก็ บไว ในโฟลเดอร  Inc ภายในไฟล โปรเจ็ กต 
LCD_Library ตามรู ปที่  6-7

ร ูปที ่ 6-6 แสดงการเล ือกเมน ู File > Save เพื ่อบ ันท ึกชื ่อไฟล ไลบราร ี

ร ูปที ่ 6-7 แสดงการจ ัดเก ็บไฟล ไลบราร ี lcd.h ไว ในโฟลเดอร  Inc

รู ปที่  6-8 แสดงการเตรี ยมผนวกไลบรารี  lcd.h
เข าไปในไฟล โปรเจ ็กต 

(6.1.7) ผนวกไลบรารี  lcd.h เข ามาไปใน
ไฟล โปรเจ็ กต  โดยคลิ กเมาส ปุ มขวาที่ ตํ าแหน ง
รากรายการ Application/User แล วเลื อกรายการ
Add Existing File to Group ‘Application/
User’… ตามรู ปที่  6-8
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(6.1.8) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างการเลื อกไฟล ตามรู ปที่  6-9

(6.1.9) คล ิกปุ มเลื ่อนพาธขึ ้นไป 1 ชั ้นเพื ่อไปย ังโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต ตามร ูปที ่ 6-10

(6.1.10) จะพบโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ็ กต ตามรู ปที่  6-11 ให คลิ กเข าไปยั งโฟลเดอร นี้ 

(6.1.11) ที่ ตํ าแหน ง Files of type: เลื อกหั วข อ All files (*.*) เพื่ อให มองเห็ นไฟล นามสกุ ล
ต างๆ ภายในโฟลเดอร  Inc  ตามรู ปที่  6-12

รู ปที่  6-9 แสดงหน าต างการเลื อกไฟล ไลบรารี ที่ 
ต องการผนวกเข าไปในไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 6-10 แสดงการเข าถ ึงโฟลเดอร  Inc ของไฟล 
โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 6-11 แสดงโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 

รู ปที่  6-12 แสดงการค นหาไฟล  lcd.h ภายใน
โฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 
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(6.1.12) ผู พั ฒนาจะเห็ นไฟล  lcd.h ให คลิ กเลื อก แล วคลิ กปุ ม Add จากนั้ นคลิ กปุ ม Close เพื่ อ
ป ดหน าต างนี้  ตามรู ปที่  6-13

(6.1.13) จากนั้ นไฟล ไลบรารี  lcd.h จะถู กดึ งเข ามาใช งานภายในไฟล โปรเจ็ กต  ตามรู ปที่  6-14

6.2 เกี่ ยวกั บไฟล ไลบรารี  lcd.h
มี ฟ งก ชั่ นการใช งานที่ สํ าคั ญดั งนี้ 

6.2.1 ฟ งก ชั่ น lcd_init()

ท ําหน าที ่ก ําหนดค าเริ ่มต นให ขาพอร ตที ่เป นเอาต พ ุตเพื ่อต ิดต อก ับโมด ูล LCD ควรเร ียกใช งาน
ในตอนต นของโปรแกรมก อนการส งคํ าสั่ งแสดงข อความต างๆ

ตั วอย างที่  6-1

lcd_init(); // กํ าหนดค าเริ่ มต นเพื่ อให โมดู ล LCDทํ างานได ถู กต อง

6.2.2 ฟ งก ชั่ น lcd_clear()

ทํ าหน าที่ เคลี ยร ข อความการแสดงผลที่ โมดู ล LCD

ตั วอย างที่  6-2

lcd_clear(); // ล างข อความการแสดงผลที่ โมดู ล LCD

ร ูปที ่ 6-13 แสดงขั ้นตอนการผนวกไฟล ไลบราร ี lcd.h
เข าไปในโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 6-14 แสดงไฟล ไลบราร ี lcd.h เมื ่ออยู ภายใน
ไฟล โปรเจ ็กต แล ว
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6.2.3.ฟ งก ชั่ น void lcd_cursor(char a,char b)

ทํ าหน าที่ กํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร การแสดงผลที่ โมดู ล LCD

พาราม ิเตอร 

a คื อตํ าแหน งของแถวหรื อตํ าแหน งบรรทั ดของการแสดงผลที่ โมดู ล LCD  กํ าหนดได ดั งนี้ 

๐ เป น 1 : ก ําหนดให เคอร เซอร อยู ที ่บรรท ัดแรกหร ือบรรท ัดบน

๐ เป น 2  : ก ําหนดให เคอร เซอร อยู ที ่บรรท ัดที ่สองหร ือบรรท ัดล าง

b คื อตํ าแหน งของหลั กของการแสดงผลที่ โมดู ล LCD มี ค า 1 ถึ ง 16 กํ าหนดได ดั งนี้ 

๐ เป น 1 : ก ําหนดให เคอร เซอร อยู ที ่ต ําแหน งซ ายส ุดของบรรท ัด

๐ เป น 16 : ก ําหนดให เคอร เซอร อยู ที ่ต ําแหน งขวาส ุดของบรรท ัด

ตั วอย างที่  6-3

lcd_cursor(1,1); // สั่ งให เคอร เซอร เริ่ มต นที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดทที่ หนึ่ ง

led_on(2,1); // สั่ งให เคอร เซอร เริ่ มต นที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดที่ สอง

6.2.4 ฟ งก ชั่ น void lcd_blacklight(char on)

ใช ควบคุ มการเป ด/ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

พาราม ิเตอร 

on คื อค าข อมู ลควบคุ มการเป ด/ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD กํ าหนดได ดั งนี้ 

๐ เป น “0” : สั่ งป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

๐ เป น “1” : สั่ งเป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

ตั วอย างที่  6-4

lcd_blacklight(0); // ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

lcd_blacklight(1); // เป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

6.2.6.ฟ งก ชั่ น void lcd_putc(char data)

ทํ าหน าที่ ส งอั กขระ 1 ตั วไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

พาราม ิเตอร 

data คื อข อมู ลอั กขระท่ี ส งไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

ตั วอย างที่  6-5

lcd_putc(‘a’); // ส งอั กขระ ‘a’ ไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD
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6.2.6 ฟ งก ชั่ น void lcd_puts(char *a)

ทํ าหน าที่ ส งอั กขระ 1 ตั วไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

พาราม ิเตอร 

a คื อพอยน เตอร ที่ ชี้ ข อมู ลสายอั กขระท่ี จะส งไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

ตั วอย างที่  6-6

lcd_puts(“Hello World”); // ส งสายอั กขระ ‘Hello World’ ไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

6.3 สร างโค ดหล ัก
(6.3.1) เมื่ อผนวกไฟล ไลบรารี แล ว ลํ าดั บต อไปเป นการเพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c

โดยตั วอย างนี้ เป นการทดสอบเรี ยกใช งานฟ งก ชั่ นควบคุ มการแสดงผลที่ โมดู ล LCD แบ งเป น 3 ส วน
ตามรู ปที่  6-15 และ 6-16

ร ูปที ่ 6-15 แสดงค ําสั ่งผนวกไฟล ไลบราร ี lcd.h เข ามาย ังไฟล main.c และการเร ียกใช งานฟ งก ชั ่น lcd_init
และทดสอบฟ งก ชั ่นควบค ุมโมด ูล LCD ภายในฟ งก ชั ่น main
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(6.3.2) โค ดที ่เพิ ่มเต ิมภายในไฟล  main.c เฉพาะส วนตอนต นของโปรแกรม และเฉพาะภายใน
ฟ งก ชั่ น main มี ดั งนี้  (ส วนอ่ื นๆละไว ในฐานที่ เข าใจ)

#include “main.h”
#include “stm32l0xx_hal.h”
#include “lcd.h” // ผนวกไลบรารี  lcd.h

/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ————————————————————————————*/

UART_HandleTypeDef huart2;
/* USER CODE BEGIN PV */

/* Private variables ————————————————————————————*/
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes ———————————————————————*/
voidSystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes ———————————————————————*/

/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  *
  * @retvalNone
  */
int main(void)
{

HAL_Init();
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SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */

/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
charstr[20]; // กํ าหนดตั วแปรอาเลย สํ าหรั บเก็ บข อม ูลการแปลงสายอั กขระ
unsignedint count=0; // กํ าหนดตั วแปรเก็ บค าการนั บ
lcd_init(); // กํ าหนดการเริ่ มต นทํ างานของโมดู ล LCD
lcd_blacklight(0); // ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD
lcd_cursor(1,1); // กํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร ที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดบนของโมดู ล LCD
lcd_puts(“LCD Test!”); // แสดงข อความ “LCD Test!”
lcd_cursor(2,1); // กํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร ที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดล างของโมดู ล LCD
lcd_puts(“AX-NC64”); // แสดงข อความ “AX-NC64”
HAL_Delay(2000); // หน วงเวลา 2 วิ นาที 
lcd_blacklight(1); // เป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD
while (1)
{

sprintf(str,”Count: %d  “,count++);
// แปลงค าการน ับของต ัวแปร count แล วเก ็บเป นสายอั กขระลงในต ัวแปร str
lcd_cursor(2,1); // กํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร ที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดล างของโมดู ล LCD
lcd_puts(str); // แสดงค าการนั บที่ โมดู ล LCD
HAL_Delay(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที 

}
}

(6.3.3) จากนั้ นทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต  เมื่ อได ไฟล ผลลั พธ เป นไฟล นามสกุ ล .hex นํ าไป
ดาวน โหลดลงบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเลื อกเมนู  Project > Build Target (หรื อกดคี ย ลั ด F7)
หากไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ ที่ หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ งข อความเป น “0 Error”

(6.2.4) ทํ าการทดสอบผลลั พธ การทํ างานจริ งที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเชื่ อมต อบอร ด
เข ากั บพอร ต USB ของคอมพิ วเตอร  จากนั้ นเลื อกเมนู  Flash > Download (หรื อกดปุ ม F8)
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(6.2.5) เมื่ อการดาวน โหลดเสร็ จสิ้ นลง กดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั น
โปรแกรม

ผลลั พธ ที่ ได คื อ โมดู ล LCD แสดงข อความดั งนี้ นาน 2 วิ นาที 

LCD Test!

AX-NC64

จากนั ้นไฟส องหล ังของโมด ูล LCD จะถ ูกเป ดขึ ้น และการแสดงผลจะเปลี ่ยนเป นด ังนี ้
LCD Test!

Count:xx

โดยค าการนั บที่  Count: จะเพิ่ มขึ้ นอย างต อเนื่ อง

 (1) ต อกั บคอมพิ วเตอร ผ านพอร ต USB (3) ด ูผลการท ํางานที ่จอแสดงผลของโมด ูล LCD

 (2) หลั งจากดาวน โหลดโค ด กดสวิ ตช  RESET
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7. ตั วอย างการแสดงผลที่  LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ดสํ าหรั บ STM32L053
บนบอร ด AX-NC64

ในตั วอย างนี้ นํ าเสนอแนวทางและโปรแกรมตั วอย างสํ าหรั บแสดงผลรู ปภาพพ้ื นฐานที่  LED
ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด บนบอร ด AX-NC64 ซึ่ งเชื่ อมต อกั บไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053
บนบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยอาศั ยการอิ นเตอร รั ปต ของไทเมอร  6 ทุ กๆ คาบเวลา 2.6 มิ ลลิ วิ นาที 
โดยประมาณเพ่ื อปรั บปรุ งหรื อปรั บเปลี่ ยนการแสดงผลของ LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด

7.1 การทํ างานของวงจรขั บ LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด
ในรู ปที่  7-1 แสดงวงจรเฉพาะในส วนของการขั บ LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด ซึ่ งมี การทํ างาน

ดั งนี้ 

(1) ไมโครคอนโทรลเลอร ส งส ัญญาณมาย ังไอซ ี 4017 เพื ่อท ําให เป นวงจรน ับ 8 ตามจ ังหวะ
ของส ัญญาณนาฬ ิกา  R_CLK ที ่ส งมาที ่ไอซ ี 4017  เมื ่อส ัญญาณล ูกที ่ 1 เข ามา ท ําให เอาต พ ุต Y1 ของ
ไอซ ี 4017 เป นลอจ ิก “1” ส งให ไอซ ี MIC2981 ซึ ่งเป นไอซ ีข ับโหลดกระแสไฟฟ าส ูง ท ําให ที ่ขา OUT1
ของไอซ ี MIC2981 เป น “1” ด วย ท ําให  LED 8 ดวงที ่ขา ROW0  พร อมแสดงผล

(2) LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ดจะแสดงผลในคอลั ม ใด จะเกิ ดจากการการกํ าหนดข อมู ล
มาจากไมโครคอนโทรลเลอร ผ านไอซ ีช ิปต ร ีจ ิสเตอร เบอร  74HC595 เอาต พ ุตของไอซ ี 74HC595 จะต อ
กั บขาแคโทดร วมของ LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด หากขาใดได รั บลอจิ ก “0” ก็ จะทํ าให  LED ใน
ตํ าแหน งที่ ได ลอจิ ก “1” จากขาเอาต พุ ตของไอซี  MIC2981 ติ ดสว าง

(3) จั งหวะของการสแกนทั้ งในแนวแถว (ROW) และหลั ก (COL) สํ าคั ญมาก เพื่ อทํ าให 
LED แสดงผลนิ่ งที่ สุ ด โดยไม เกิ ดการกะพริ บในกรณี ที่ ไม ได สั่ งให กะพริ บ

7.2 สร างไฟล โปรเจ็ กต ทดสอบการแสดงผลของ LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ดบน
บอร ด AX-NC64 ที่ ต อกั บบอร ด NUCLEO-L053R8

มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(7.2.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เล ือกเมน ู File > New Project  เพื ่อสร างไฟล โปรเจ ็กต 
ใหม  ตั ้งชื ่อไฟล โปรเจ ็กต เป น Dotmatrix_Basic จนกระทั ่งได ไฟล โปรเจ ็กต ของโปรแกรม Keil uVision5
IDE ที ่พร อมพ ัฒนา (ด ูขั ้นตอนการสร างไฟล โปรเจ ็กต จากต ัวอย างก อนหน านี ้) ตามร ูปที ่ 7-2
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ร ูปที ่ 7-1 แสดงวงจรของส วนข ับ LED ดอตเมตร ิกซ  8x8 จ ุด
ของบอร ด AX-NC64 ที่ ต อกั บบอร ด NUCLEO-L053R8
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(7.2.2) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างใหม ขึ้ นมาสํ าหรั บเลื อกรหั สเบอร และบอร ดในตระกู ล
STM32 สํ าหรั บการพั ฒนาโดยมี ขั้ นตอนย อยตามรู ปที่  7-3 ดั งนี้ 

(1) คลิ กเลื อกแท็ บ Board Selector

(2) หั วข อ Type เลื อกรายการหั วข อเป น Nucleo64

(3) หั วข อ Board List ให ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกรายการบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8

(4) คลิ กปุ ม Next

ร ูปที ่ 7-2 แสดงการเล ือกเมน ู File > New Project…ส ําหร ับสร างไฟล โปรเจ ็กต ขึ ้นใหม 

ร ูปที ่ 7-3 แสดงการเล ือกรายการบอร ดพ ัฒนา NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรม
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(7.2.3) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดย
โปรแกรม STM32 CubeMX คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไป ตามรู ปที่  7-4

(7.2.4) ที่ แท็ บ Pinout ปรากฏหน าต างผั งการกํ าหนดคุ ณสมบั ติ การใช งานขาพอร ตต างๆ
ของบอร ด NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  7-5

ร ูปที ่ 7-4 แสดงการย ืนย ันการใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพื ้นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

ร ูปที ่ 7-5 แสดงผ ังต ําแหน งขาพอร ตของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(7.2.5) จากนั้ นคลิ กเลื อกแท็ บ Clock Configuration จะปรากฏหน าต างผั งการกํ าหนด
คุ ณสมบั ติ สั ญญาณนาฬิ กาของบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเลื อกใช งานจากคริ สตอลภายในโหมด
HSI โดยกํ าหนดใช งานที่ ความถ ี่  16MHz ตามรู ปที่  7-6

ร ูปที ่ 7-6 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(7.2.6) คล ิกเลื อกแท็ บ Configuration แล วเลื อกหั วข อ TIM6 (Timer6) โดยคลิ กเครื่ องหมาย
ถู กด านหน ารายการ Activated เพื่ อเป ดใช งาน Timer6 จากนั้ นในหั วข อ Control จะปรากฏรายการ
บล็ อกรายการ TIM6 ที่ ผู พั ฒนาสามารถเข าไปปรั บแต งค าได  ให ผู พั ฒนาคลิ กเข าไปเพื่ อตั้ งค าการ
ใช งานตามรู ปที่  7-7

ร ูปที ่ 7-7 แสดงแท ็บConfiguration

(7.2.7) หน าต าง TIM6 Configuration
ปรากฏขึ ้นมา ท ําการตั ้งค าการใช งาน Timer6
ตามร ูปที ่ 7-8  โดยที่ 

๐ Prescaler (PSC-16 bits value)
กํ าหนดค าเป น 256

๐ Couter Mode ก ําหนดเป น Up
หมายถึ ง กํ าหนดให นั บขึ้ น

๐ Counter Period(AutoReload
Register - 16 bits value) กํ าหนดค าเป น 80
นั่ นคื อ กํ าหนดช วงการนั บเป น 80 ติ๊ ก หรื อ
80 จั งหวะ (เมื่ อนั บขึ้ นจนครบจะวนกลั บไป
เริ่ มต นที่  0 ใหม อั ตโนมั ติ )

ร ูปที ่ 7-8 แสดงหน าต าง TIM6Configuration ส ําหร ับตั ้งค า
Timer6
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(7.2.9) เลื อกเมนู  Project>Setting… เพื่ อตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต สํ าหรั บการพั ฒนา STM32L053
Necleo-64

จากนั้ นจะปรากฏหน าต าง Project Settings ขึ้ นมาสํ าหรั บกํ าหนดชื่ อโปรเจ็ กต และ
ต ําแหน งการจ ัดเก ็บลงภายในคอมพ ิวเตอร รวมถ ึง Toolchain/IDE ที ่ใช ในการพ ัฒนาตามห ัวข อต อไปนี ้
ตามรู ปที่  7-10

๐ Project Name: กํ าหนดเป น Dotmatrix_Basic

๐ Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต  (ผู พั ฒนา
กํ าหนดเอง)

๐ Toolchain/IDE: เล ือกเป น MDK-ARM V5 ส ําหร ับเชื ่อมโยงใช งานร วมก ับ Keil uVision5
IDE

จากนั้ นคลิ กปุ ม OK เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

(7.2.8) ถั ดมาทํ าการเลื อกแท็ บ
NVICSettings แล วคลิ กเลื อก Enable
ใ น หั ว ข อ ร า ย ก า ร  TIM6 global
interrupt and DAC1/DAC2 underrun
error interrupts เพื่ อเป ดความสามารถ
การสร างสั ญญาณอิ นเตอร รั ปต ของ
Timer6 ตามรู ปที่  7-9

ร ูปที ่ 7-9 แสดงหน าต างรายละเอ ียดของข อแท ็บ NVICSettings
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ร ูปที ่ 7-10 แสดงการก ําหนดรายละเอ ียดของไฟล โปรเจ ็กต 
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(7.2.10) จากนั ้นโปรแกรม STM32 CubeMX จะท ําการสร างไฟล งานและไลบราร ีต างๆ ที ่เกี ่ยว
ข องในการสร างโค ดของไฟล โปรเจ็ กต  ซึ่ งอาจใช เวลาครู หนึ่ ง โดยจะแสดงความคื บหน าต างๆ
จนกระทั่ งการทํ างานเสร็ จสมบู รณ  ปรากฏหน าต าง Code Generatoin ตามรู ปที่  7-11

ร ูปที ่ 7-11 แสดงหน าต าง Code Generatoin

(7.2.11) จากนั้ นทํ าการเป ดไฟล  main.c ซึ่ งเป นไฟล ควบคุ มการทํ างานหลั กตามรู ปที่  7-12

(7.2.12) เพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c โดยตั วอย างนี้ เป นการควบคุ มการแสดงผลที่ 
LED ดอตเมตริ กซ บนบอร ด AX-NC64 ตามข อมู ลที่ ผู พั ฒนาเป นผู กํ าหนด

ร ูปที ่ 7-12 แสดงไฟล โปรแกรมหล ัก main.cของโปรเจ ็กต  Dotmatrix_Basic
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โค ดที่ เพิ่ มเติ มในไฟล  main.c มี รายละเอี ยดดั งนี้ 

#include “main.h”
#include “stm32l0xx_hal.h”

#define SHIFT_CLOCK_1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,1)
#define SHIFT_CLOCK_0 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,0)

#define SHIFT_LATCH_1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_6,1)
#define SHIFT_LATCH_0 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_6,0)

#define SHIFT_DATA_1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,1)
#define SHIFT_DATA_0 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_4,0)

uint8_t dot_matrix_data[8] = {0}; // ตั วแปรเก็ บข อม ูลการแสดงDotmatrix8 ไบต 
//=============== ข อม ูลร ูปภาพห ัวใจ ==================//
uint8_t IMG_HEART[] =

{0x00,
0x36,
0x49,
0x41,
0x41,
0x22,
0x14,
0x08};

void shiftData595(uint8_t _shiftdata) //ฟ งก ชั ่นเลื ่อนข อมู ลไอซี  74HC595
{

uint16_ti=8;
uint8_t temp;
temp = _shiftdata;
while(i>0)
{

if((temp & 0x01)==0)
{

SHIFT_DATA_1;
}
else
{

SHIFT_DATA_0;
}
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temp = temp>>1;
SHIFT_CLOCK_1;
SHIFT_CLOCK_0;
i - - ;

}
}
void latch595() // ฟ งก ชั่ นแลตข อมู ลไอซี  74HC595
{

SHIFT_LATCH_1;
SHIFT_LATCH_0;

}
voidrow_reset() // ฟ งก ชั่ นรี เซตข อมู ลแถวไอซี  CD4017
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2,0);

}
voidrow_clk() // ฟ งก ชั่ นกํ าเนิ ดสั ญญาณนาฬิ กาสํ าหรั บไอซี  CD4017
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,0);

}
voiddot_matrix_show(uint8_t * ptr) // ฟ งก ชั่ นนํ าข อมู ลภาพไปแสดงที่  LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด
{

for(inti=0;i<8;i++) // Load dot matrix data to scan display
{

dot_matrix_data[i] = ptr[i];
}

}
voiddot_matrix_update(uint8_t * ptr) //ฟ งก ชั่ นปรั บปรุ งการแสดงผลที่  LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด

// ทํ างานภายในฟ งก ชั ่นตอบสนองอิ นเตอรั ปต ของ Timer6
{

row_reset();
shiftData595(0x00); // clear Old data
latch595();
for(inti=0;i<8;i++)
{

row_clk();
shiftData595(*ptr++);
latch595();
shiftData595(0x00); // clear Old data
latch595();

}
row_reset();

}
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/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ————————————————————————————*/
TIM_HandleTypeDef htim6;

UART_HandleTypeDef huart2;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ————————————————————————————*/

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes ———————————————————————*/
voidSystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_TIM6_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes ———————————————————————*/

/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  *
  * @retvalNone
  */
voidHAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
// ฟ งก ชั่ นตอบสนองอิ นเตอร รั ปต ของ Timer6 ทุ กๆ 2.6 มิ ลลิ วิ นาที โดยประมาณ
{

dot_matrix_update(&dot_matrix_data[0]); // เร ียกฟ งก ชั ่นปร ับปร ุงการแสดงผล LED ดอตเมตร ิกซ  8x8 จุ ด
}
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int main(void)
{

HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
MX_TIM6_Init();
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6); // เริ่ มต นการทํ างานของอิ นเตอร รั ปต  Timer6
dot_matrix_show(IMG_HEART); // แสดงรู ปภาพหั วใจที่  LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด
while (1)
{
}

}
/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retvalNone
  */
voidSystemClock_Config(void)
{

RCC_OscInitTypeDefRCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDefRCC_ClkInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDefPeriphClkInit;

/**Configure the main internal regulator output voltage
   */

__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
*/
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
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    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    */

RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART2;
PeriphClkInit.Usart2ClockSelection = RCC_USART2CLKSOURCE_PCLK1;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

    /**Configure the Systick interrupt time
    */

HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
    /**Configure the Systick
    */

HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);

}

/* TIM6 init function */
static void MX_TIM6_Init(void)
{

TIM_MasterConfigTypeDefsMasterConfig;
htim6.Instance = TIM6;
htim6.Init.Prescaler = 256; // (Prescaler = 256 , 1 Tick = 16 us)
htim6.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim6.Init.Period = 80;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim6) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
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sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6, &sMasterConfig) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

}

/* USART2 init function */
static void MX_USART2_UART_Init(void)
{

huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

}

/** Configure pins as
* Analog

   * Input
* Output
* EVENT_OUT
* EXTI

*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
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/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5

                          |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

/*Configure GPIO pins : PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC10 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5

                          |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_10;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

/*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */
/**

* @brief  This function is executed in case of error occurrence.
* @param  file: The file name as string.
* @param  line: The line in file as a number.
* @retvalNone

*/
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void _Error_Handler(char *file, int line)
{

/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
{
}
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */

}
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**

* @brief  Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param  file: pointer to the source file name
* @param  line: assert_param error line source number
* @retvalNone

*/
voidassert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{

/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,

tex: printf(“Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n”, file, line) */
/* USER CODE END 6 */

}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/**

* @}
*/
/**

* @}
*/
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

(7.2.13) จากนั ้นท ําการ Build โปรเจ ็กต  เพื ่อสร างไฟล ผลล ัพธ นามสก ุล .hex ส ําหร ับน ําไปดาวน 
โหลดลงบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเล ือกเมน ู Project > Build Target (กดค ีย ล ัด F7) จากนั ้น หาก
โปรแกรมไม เก ิดข อผ ิดพลาดใดๆ ที ่หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ งข อความเป น “0 Error”
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(7.2.14) จากนั้ นทํ าการทดสอบผลลั พธ การทํ างานจริ งที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเชื่ อม
ต อบอร ด NUCLEO-L053R8 กั บคอมพิ วเตอร ผ านพอร ต USB จากนั้ นเลื อกเมนู  Flash > Download
(กดปุ ม F8)

(7.2.15) เมื่ อการดาวน โหลดเสร็ จสิ้ นสมบู รณ จะแสดงข อความที่ แท็ บหน าต าง Output โดย
ถ าไม พบข อผิ ดพลาดใดๆ จะแสดงข อในบรรทั ดสุ ดท ายเป น Programming Done และ Verify OK

(7.2.16) จากนั้ นกดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

ผลลั พธ ที่ ได คื อที่  LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ดบนบอร ด AX-NC64 แสดงผลเป นรู ปหั วใจ
ตามข อมู ลภาพ IMG_HEART จากคํ าสั่ ง dot_matrix_show(IMG_HEART); ภายในฟ งก ชั่ น
main โดยการกํ าหนดข อมู ลภาพที่ ต องการแสดงผลที่  LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ดบนบอร ด AX-NC64
ทํ าได โดยผ านฟ งก ชั่ น dot_matrix_show จากนั้ นกํ าหนดข อมู ลภาพของอะเรย ขนาด 8 ไบต  ส ง
เป นค าอะกิ วเมนต ไปยั งฟ งก ชั่ นนี้  โดยเที ยบเคี ยงตํ าแหน งข อมู ลภาพเป น LED 8x8 ดั งนี้ 
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ถ าต องการให  LED ตํ าแหน งใดติ ดสว างต องกํ าหนดค าตํ าแหน งบิ ตนั้ นให มี ค าเป นลอจิ ก
“1” ส วนตํ าแหน งใดกํ าหนดค าเป น “0” ก็ จะดั บ ซึ่ งเมื่ อกํ าหนดข อมู ลจนครบ 64 ดวง (64 บิ ต) จะได 
ข อม ูลออกมาด ังนี้ 

ดั งนั้ นจึ งนํ ามาสร างเป นข อมู ลภาพ 64บิ ต ได ดั งนี้ 

uint8_t IMG_HEART[] = {0x00,

0x36,

0x49,

0x41,

0x41,

0x22,

0x14,

0x08};
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8. ตั วอย างการสร างไฟล โปรเจ็ กต และฟ งก ชั่ นกํ าเนิ ดเสี ยงอย างง าย
ความสามารถหนึ่ งที่ ไมโครคอนโทรลเลอร ทํ าได และมี การใช งานอยู เสมอคื อ การกํ าเนิ ด

สั ญญาณเส ียงเพื่ อข ับออกทางลํ าโพง สํ าหร ับบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  NUCLEO-L053R8 ก็ ทํ าได 
เช นกั น ในที่ นี้ มี การต อผ านวงจรขั บเสี ยงบนบอร ด AX-NC64 ดั งแสดงวงจรในรู ปที่  8-1

การพั ฒนาโปรแกรมเพื ่อกํ าเน ิดส ัญญาณเส ียงส ําหร ับบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  NUCLEO-
L053R8 มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX จากนั้ นเลื อกเมนู  File > New Project… เพื่ อสร างไฟล 
โปรเจ็ กต สํ าหรั บพั ฒนาโปรแกรมให แก  STM32L053 ตามรู ปที่  8-2

(2) จะปรากฏหน าต างใหม ขึ้ นมาสํ าหรั บเลื อกรหั สเบอร และบอร ดในตระกู ล STM32 โดยมี 
ขั้ นตอนย อยตามรู ปที่  8-3 ดั งนี้ 

(2.1) คลิ กเลื อกหั วข อ Board Selector

(2.2) หั วข อ Type เลื อกรายการ Nucleo64

(2.3) หั วข อ Board List ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกรายการบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8

(2.4) คลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

LED-R PC10

PC12

VDD

BOOT0

NC

NC

PA13

PA14

PA15

PB7

PC13

PC14

PC15

PH0

PH1

VLCD

PC2

PC3

LED-B

GND

D7

R_RST

R_CLK

LED-GPC11

PD2

E5V

NC

RESET

+3.3V

+5V

Vin

PA0

PA1

PA4

PB0

PC1

PC0

GND

PULSE_B

GND

IOREF

GND

NC

OUT_X

OUT_Y

OUT_Z

RS

PULSE_A

PC9

PB8

PB9

AVDD

PA6

PA7

PB6

PA9

PA8

PB10

PB4

PB5

PB3

PA10

PA2

PA3

CTRS

SW3

PC8

PC6

PC5

NC

PA11

PB12

PB11

PB1

PB14

PB13

PC4

GND

PA12

C_DT

GND

PA5

BUZ

SW1

D6

PC7

SW2

SCL

D4

D5

SW4

C_LD

C_CLK

U5V

SDA

PB2 EN

RW

PB15

AGND

NC

NC

K1
NUCLEO64
PORT1

K2
NUCLEO64
PORT2

NUCLEO64-L053R8 PORT

R15
1k

Q1
BC547

BUZ

+5V

D2
1N4148

SP1
PIEZO

Piezo speaker driver

ร ูปที ่ 8-1 วงจรข ับเส ียงออกทางล ําโพงส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053R8 บนบอร ด NUCLEO-
L053R8 ที ่ต อก ับบอร ด AX-NC64
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ร ูปที ่ 8-2 แสดงการเล ือกเมน ู File>New Project…ส ําหร ับการสร างผ ังโปรเจ ็กต ขึ ้นมาใหม 

ร ูปที ่ 8-3 แสดงการเล ือกรายการบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8ส ําหร ับพั ฒนาโปรแกรม
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(4) หน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX
ปรากฏขึ้ นมา คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไป ตามรู ปที่  8-4

(5) ที่ แท็ บ Pinout จะปรากฏหน าต างแสดงผั งการกํ าหนดคุ ณสมบั ติ ขาพอร ตต างๆ ของบอร ด
NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  8-5 โดยกํ าหนดให ขา PA6 ทํ างานเป นเอาต พุ ต เพื่ อนํ าไปต อกั บวงจรขั บ
เสี ยงผ านล ําโพงเป ยโซ

ร ูปที ่ 8-4 แสดงการย ืนย ันการใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพ้ื นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

ร ูปที ่ 8-5 แสดงผ ังตํ าแหน งขาพอร ตของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(6) คลิ กเลื อกแท็ บ Clock Configuration จะปรากฏหน าต างกํ าหนดคุ ณสมบั ติ สั ญญาณ
นาฬิ กาของบอร ด NUCLEO-L053R8 ขึ้ นมา เลื อกใช งานจากคริ สตอลภายในโหมด HSI ความถี่ 
16MHz ตามรู ปที่  8-6

(7) เลื อกเมนู  Project > Setting… เพื่ อตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต สํ าหรั บการพั ฒนา STM32L053
Nucleo-64

จากนั้ นจะปรากฏหน าต าง Project Settings ขึ้ นมาสํ าหรั บกํ าหนดชื่ อโปรเจ็ กต และ
ตํ าแหน งการจั ดเก็ บลงภายในคอมพิ วเตอร  รวมถึ ง Toolchain/IDE ที่ ใช ในการพั ฒนาดั งนี้ 

๐ Project Name: กํ าหนดเป น Sound_Basic

๐ Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 

๐ Toolchain/IDE: เล ือกเป น MDK-ARM V5 ส ําหร ับเชื ่อมโยงใช งานร วมก ับ Keil uVision5 IDE

จากนั้ นคลิ กปุ ม OK

ร ูปที ่ 8-6 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(8) จากนั้ นโปรแกรม STM32 CubeMX จะทํ าการสร างไฟล งานและไลบรารี ต างๆ ที่ เกี่ ยว
ข องในการสร างโค ดของไฟล โปรเจ ็กต  โดยมี การแสดงความค ืบหน าต างๆ จนกระทั ่งการท ํางานเสร ็จ
สมบู รณ  จะปรากฏหน าต าง Code Generation ตามรู ปที่  8-8

ร ูปที ่ 8-7 แสดงการก ําหนดรายละเอ ียดของไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 8-8 แสดงหน าต าง Code Generation
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(9) จากนั้ นคล ิกแตกรากไฟล โปรเจ ็กต  (เครื ่องหมาย+) ที ่ตํ าแหน งโฟลเดอร  Sound_Basic และ
Application/User จะปรากฏไฟล  main.c ซึ ่งเป นไฟล ควบคุ มการทํ างานหล ัก ทํ าการเป ดไฟล  main.c
เพื่ อพั ฒนาโปรแกรมเพิ่ มเติ ม ตามรู ปที่  8-9

(10) เพิ ่มโค ดที ่ไฟล โปรแกรมหล ัก main.c โดยต ัวอย างนี ้เป นการก ําเน ิดเส ียงจากฟ งก ชั ่น beep ด ังนี ้

void beep() // ฟ งก ชั่ นกํ าเนิ ดเสี ยงอย างง าย
{

for(int i=0;i<100;i++) // ลู ปกํ าเนิ ดเสี ยง 100 รอบย อย
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_6); // กลั บสถานะสั ญญาณพิ น PA6 เพื่ อกํ าเนิ ดเสี ยง
HAL_Delay(1); // หน วงเวลาเพื่ อให เกิ ดจั งหวะสั ญญาณเสี ยง

}
}
int main(void)
{

HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();

ร ูปที ่ 8-9 แสดงการสร างไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Sound_Basic
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while (1)
{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13)== 0) // สวิ ตช  B1 ถู กกดหรื อไม 
{

beep(); // เรี ยกฟ งก ชั่ นกํ าเนิ ดเสี ยง
}

}
}

(11) จากนั้ นทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต และดาวน โหลดลงสู บอร ด NUCLEO-L053R8 ที่ ติ ด
ตั้ งเข ากั บบอร ดอิ นพุ ตเอาต พุ ต AX-NC64

(12) กดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

(13) ทดสอบการทํ างานโดยกดสวิ ตช  B1

ส ัญญาณเส ียง “ติ ๊ด” จะถู กกํ าเน ิดขึ ้นและข ับให ได ย ินจากลํ าโพงเป ยโซบนบอร ด AX-NC64
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9. ต ัวอย างการสร างไฟล โปรเจ ็กต เพื ่ออ านค าจากสว ิตช เพื ่อควบค ุม
การต ิด/ด ับของ LED

ตั วอย างต อไปนี้ เป นการติ ดต อกั บอุ ปกรณ ภายนอกของพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ตของไมโคร
คอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที่ เชื่ อมต อบอร ด AX-NC64 โดยอ านค า
จากการกดสวิ ตช ที่ ต อกั บขาพอร ต PA7 ถึ ง PA10 เพื่ อนํ าไปควบคุ มการทํ างานของ LED ที่ ต อกั บขา
พอร ต PC10 ถึ ง PC12 ซึ่ งมี วงจรเชื่ อมต อแสดงในรู ปที่  9-1

สํ าหรั บขั้ นตอนการพั ฒนาโปรแกรมมี ดั งนี้ 

(1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เลื อกเมนู  File > New Project… เพื่ อสร างไฟล โปรเจ็ กต 
ใหม สํ าหรั บพั ฒนาโปรแกรมให แก  STM32L053 Nucleo-64 ตามรู ปที่  9-2

(2) จะปรากฏหน าต างสํ าหรั บเลื อกรหั สเบอร และบอร ดในตระกู ล STM32 ขึ้ นมา โดยมี ขั้ น
ตอนย อยตามรู ปที่  9-3 ดั งนี้ 
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ร ูปที ่ 9-1 วงจรเชื ่อมต อสว ิตช กดต ิดปล อยด ับและ LED ส ําหร ับการทดลองอ านค าอ ินพ ุตจากสว ิตช และข ับ
LED ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053R8 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที่ เชื่ อมต อกั บบอร ด AX-
NC64
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ร ูปที ่ 9-2 แสดงการเล ือกเมน ู File>New Project…ส ําหร ับสร างไฟล โปรเจ ็กต ใหม 

ร ูปที ่ 9-3 แสดงการเล ือกรายการบอร ดพ ัฒนา NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรม
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(2.1) คลิ กเลื อกแท็ บ Board Selector

(2.2) ที่ หั วข อ Type คลิ กเลื อกรายการเป น Nucleo64

(2.3) ที่ หั วข อ Board List ให ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกรายการบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8

(2.4) คลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

(3) จากนั้ นปรากฏหน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดยโปรแกรม
STM32 CubeMX คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไป ตามรู ปที่  9-4

ร ูปที ่ 9-4 แสดงการย ืนย ันการใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพื ้นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

รู ปที่  9-5 แสดงตํ าแหน งขาพอร ตต างๆ ของบอร ด NUCLEO-L053R8 ที่ เชื่ อมต อกั บอุ ปกรณ ภายนอก
ในการทดสอบอ านค าอ ินพ ุตและข ับอ ุปกรณ เอาต พ ุต
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(4) ที่ แท็ บ Pinout จะปรากฏหน าต างแสดงการกํ าหนดคุ ณสมบั ติ เพื่ อใช งานขาพอร ตต างๆ
ของบอร ด NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  9-5 โดยกํ าหนดให ขาพอร ต PA7 ถึ ง PA10 ทํ างานในโหมด
อิ นพุ ตเนื่ องจากต อใช งานกั บสวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ ส วนขาพอร ต PC10 ถึ ง PC12 ได รั บการกํ าหนด
ให ทํ างานในโหมดเอาต พุ ตเนื่ องจากต อใช งานกั บ LED เพื่ อแสดงผลของการกดสวิ ตช 

(5) เล ือกแท ็บ Clock Configuration จะปรากฏหน าต างก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของ
บอร ด NUCLEO-L053R8 เลื อกใช งานคริ สตอลภายในโหมด HSI ความถี่  16 MHz ตามรู ปที่  9-6

(6) จากนั้ นเลื อกเมนู  Project > Setting… เพื่ อตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต 

หน าต าง Project Settings ปรากฏขึ ้นมาส ําหร ับก ําหนดชื ่อไฟล โปรเจ ็กต และต ําแหน งการ
จั ดเก็ บลงภายในคอมพิ วเตอร  รวมถึ ง Toolchain/IDE ที่ ใช ในการพั ฒนา

๐ Project Name: กํ าหนดเป น Input_Switch

๐ Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 

๐ Toolchain/IDE: เล ือกเป น MDK-ARM V5 ส ําหร ับเชื ่อมโยงใช งานร วมก ับ Keil uVision5

จากนั้ นคลิ กปุ ม OK เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 9-6 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(7) จากนั ้นโปรแกรม STM32 CubeMX สร างไฟล งานและไลบราร ีต างๆ ที ่เกี ่ยวข อง เมื ่อเสร ็จ
สมบู รณ จะปรากฏหน าต าง Code Generation เพื่ อแจ งการทํ างานตามรู ปที่  9-8

ร ูปที ่ 9-7 แสดงการก ําหนดรายละเอ ียดของไฟล โปรเจ ็กต  Input_Switch

ร ูปที ่ 9-8 แสดงหน าต าง Code Generation
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ร ูปที ่ 9-9 แสดงการสร างไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Input_Switch

(8) คลิ กแตกรากไฟล โปรเจ็ กต  (เครื่ องหมาย+) ที่ ตํ าแหน งโฟลเดอร  Input_Switch และ
Application/User จะปรากฏไฟล  main.c ซึ่ งเป นไฟล ควบคุ มการทํ างานหลั ก ทํ าการเป ดไฟล  main.c
เพื่ อพั ฒนาโปรแกรมเพิ่ มเติ ม ตามรู ปที่  9-9

(9) จากนั ้นเพิ ่มโค ดที ่ไฟล โปรแกรมหล ัก main.c โดยต ัวอย างนี ้เป นการควบค ุมการต ิด/ด ับของ
LED ที่ ขาพอร ต PC10 ถึ ง PC12จากการกดสวิ ตช ที่ ขาพอร ต PA7 ถึ ง PA9 ตามลํ าดั บ และเมื่ อกด
สวิ ตช ที่ ขาพอร ต PA10 จะเป นการสั่ งดั บ LED ทั้ ง 3 ดวงพร อมกั น

โค ดที่ เพิ่ มเติ มในไฟล  main.c มี ดั งนี้ 

int main(void)
{

HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
while (1)
{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_7) == 0) // สวิ ตช ที่ ขาพอร ต PA7 ถู กกดหรื อไม ?
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{
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_10); // กลั บสถานะ LED ที่ ขาพอร ต PC10
HAL_Delay(200); // หน วงเวลา 0.2 วิ นาที โดยประมาณ

}
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_8) == 0) // สวิ ตช ที่ ขาพอร ต PA8 ถู กกดหรื อไม ?
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_11); // กลั บสถานะ LED ที่ ขาพอร ต PC11
HAL_Delay(200); // หน วงเวลา 0.2 วิ นาที โดยประมาณ

}
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_9) == 0) // สวิ ตช ที่ ขาพอร ต PA9 ถู กกดหรื อไม ?
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_12); // กลั บสถานะ LED ที่ ขาพอร ต PC12
HAL_Delay(200); // หน วงเวลา 0.2 วิ นาที โดยประมาณ

}
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_10) == 0) // สวิ ตช ที่ ขาพอร ต PA10 ถู กกดหรื อไม ?
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10,0); // กลั บสถานะ LED ที่ ขาพอร ต PC10
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_11,0); // กลั บสถานะ LED ที่ ขาพอร ต PC11
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_12,0); // กลั บสถานะ LED ที่ ขาพอร ต PC12
HAL_Delay(200); // หน วงเวลา 0.2 วิ นาที โดยประมาณ

}
}

}

(10) จากนั้ นทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต และดาวน โหลดลงสู บอร ด NUCLEO-L053R8

(11) กดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

(12) ทดสอบการทํ างานของโปรแกรมดั งนี้ 

(12.1) กดและปล อยสวิ ตช ที่ ต อกั บขาพอร ต PA7 และทํ าซํ้ า

ผลลั พธ ที่ ได คื อ LED ที่ ขาพอร ต PC10 จะกลั บสถานะการติ ด/ดั บ

(12.2) กดและปล อยสวิ ตช ที่ ต อกั บขาพอร ต PA8 และทํ าซํ้ า

ผลลั พธ ที่ ได คื อ LED ที่ ขาพอร ต PC11 จะกลั บสถานะการติ ด/ดั บ

(12.3) กดและปล อยสวิ ตช ที่ ต อกั บขาพอร ต PA9 และทํ าซํ้ า

ผลลั พธ ที่ ได คื อ LED ที่ ขาพอร ต PC12 จะกลั บสถานะการติ ด/ดั บ

(12.4) กดและปล อยสวิ ตช ที่ ต อกั บขาพอร ต PA10

ผลลั พธ ที่ ได คื อ LED ที่ ขาพอร ต PC10 ถึ ง PC12 จะดั บทุ กดวง
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10. ตั วอย างการใช งาน STM32L053 เช่ื อมต อกั บสวิ ตช หมุ นเข ารหั สหรื อ
Encoder

สํ าหรั บตั วอย างนี้ เป นการสร างไฟล โปรเจ็ กต ที่ ชื่ อว า Encoder_Basic เพื่ อทดสอบอ านค าทิ ศ
ทางและต ําแหน งการหม ุนของแกนสว ิตช เข ารห ัสหร ือเอ ็นโค ดเดอร  (Encoder) มาแสดงที ่โมด ูล LCD

10.1 วงจรเชื ่อมต อสว ิตช เข ารห ัสของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053
บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที่ เชื่ อมต อบอร ด AX-NC64

แสดงในรู ปที่  10-1 โดยสั ญญาณ PULSE_A จากสวิ ตช เข ารหั สเบอร  EC12E จะถู กต อกั บขา
พอร ต PC0 ส วนสั ญญาณ PULSE_B ต อกั บขาพอร ต PC1 ส วนการแสดงผลของการทํ างานจะใช โม
ดู ล LCD ขนาด 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ด

10.2 ขั ้นตอนการพ ัฒนาไฟล โปรเจ็ กต 

10.2.1 สร างไฟล โปรเจ็ กต ใหม 

(1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เลื อกเมนู  File > New Project… เพื่ อสร างไฟล โปรเจ็ กต 
ใหม สํ าหรั บ STM32L053 ตามรู ปที่  10-2

(2) จะปรากฏหน าต างสํ าหรั บเลื อกรหั ส เบอร  และบอร ดในตระกู ล STM32 โดยมี ขั้ นตอน
ย อยแสดงตามรู ปที่  10-3 ดั งนี้ 

ร ูปที ่ 10-1 วงจรเชื ่อมต อสว ิตช เข ารห ัสและโมด ูล LCD ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด
NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับบอร ด AX-NC64
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(2.1) คลิ กเลื อกแท็ บ Board Selector

(2.2) ในหั วข อ Type คลิ กเลื อกรายการเป น Nucleo64

(2.3) ในหั วข อ Board List ให ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกรายการบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8

(2.4) จากนั้ นคลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 10-2 แสดงการเล ือกเมน ู File > New Project… ส ําหร ับสร างไฟล โปรเจ ็กต ใหม 

ร ูปที ่ 10-3 แสดงการเล ือกรายการบอร ดพ ัฒนา NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรม
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(3) จากนั้ นหน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดยโปรแกรม STM32
CubeMX จะปรากฏขึ้ นมา คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไปตามรู ปที่  10-4

(4) ที่ แท็ บ Pinout จะปรากฏหน าต างกํ าหนดคุ ณสมบั ติ การใช งานขาพอร ตต างๆ ของบอร ด
NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  10-5 กํ าหนดขาพอร ต PC0 ทํ าหน าท่ี เป น GPIO_EXTI0 เพื่ อรั บสั ญญาณ
อ ินเตอร ร ัปต จากภายนอกช อง 0 และขาพอร ต PC1 ท ําหน าที ่เป น GPIO_Input เพื ่อตรวจจ ับการเปลี ่ยน
แปลงส ัญญาณอ ินพ ุตจากการหม ุนแกนสว ิตช เข ารห ัส โดยล ําด ับการเก ิดขึ ้นของส ัญญาณพ ัลส จากการ
หม ุนแกนของสว ิตช เข ารห ัสจะเป นต ัวบอกว า ม ีการหม ุนในท ิศทางตามเข ็มนาฬ ิกาหร ือทวนเข ็นาฬ ิกา

ร ูปที ่ 10-4 แสดงการใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพื ้นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

ร ูปที ่ 10-5 แสดงผ ังต ําแหน งการก ําหนดหน าที ่ของขาพอร ต PC0 และ PC1ในการเชื ่อมต อก ับสว ิตช เข ารห ัส
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ร ูปที ่ 10-6 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8

ร ูปที ่ 10-7 แสดงห ัวข อแท ็บ Configuration เพื ่อท ําการตั ้งค าภายในบล ็อก GPIO
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(5) จากนั้ นเลื อกแท็ บ Clock Configuration จะปรากฏหน าต างกํ าหนดคุ ณสมบั ติ สั ญญาณ
นาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8 ในที ่นี ้เล ือกใช คร ิสตอลภายในโหมด HSI ความถี ่ 16MHz ตามร ูป
ที่  10-6

(6) จากนั้ นคลิ กเลื อกแท็ บ Configuration แล วคลิ กเลื อกบล็ อก GPIO เพื่ อเข าไปปรั บแต ง
รายละเอี ยดตามรู ปที่  10-7

(7) เลื อกแท็ บ GPIO แล วคลิ กเลื อกรายการ PC0 ทํ าการตั้ งค าการใช งานขาพอร ต PC0 เป น
External Interrupt Mode with Rising/Falling edge trigger detection ทั้ งนี้ เพื่ อให ขาพอร ต PC0 ตอบ
สนองสั ญญาณอิ นเตอร รั ปต ได ทั้ งแบบแอกตี ฟด วยสั ญญาณขอบขาลงและขอบขาขึ้ น ตามรู ปที่  10-8

(8) เลื อกหั วข อ NVICSettings แล วคลิ กเลื อก Enable ในรายการ EXIT line 0 and line 1
interrupts เพื่ อเป ดความสามารถการตอบสนองต อสั ญญาณอิ นเตอร รั ปต จากภายนอกตามรู ปที่  10-9

ร ูปที ่ 10-8 แสดงหน าต างรายละเอ ียดของแท ็บ GPIO
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ร ูปที ่ 10-9 แสดงรายละเอ ียดของแท ็บ NVICSettings

(9) จากนั้ นเลื อกเมนู  Project > Setting… เพื่ อตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต 

หน าต าง Project Settings แสดงขึ้ นมา ทํ าการกํ าหนดชื่ อไฟล โปรเจ็ กต และตํ าแหน งการ
จั ดเก็ บลงภายในคอมพิ วเตอร  รวมถึ ง Toolchain/IDE ที่ ใช ในการพั ฒนาตามรู ปที่  10-10 ดั งนี้ 

๐ หั วข อ Project Name: กํ าหนดเป น Encoder_Basic

๐ หั วข อ Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 

๐ หั วข อ Toolchain/IDE: เลื อกเป น MDK-ARM V5 สํ าหรั บเชื่ อมโยงใช งานร วมกั บ Keil
uVision5 IDE

จากนั้ นคลิ กปุ ม OK เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

(10) จากนั ้นโปรแกรม STM32 CubeMX จะท ําการสร างไฟล งานและไลบราร ีหล ักที ่เกี ่ยวข อง
ในการสร างโค ดภายในไฟล โปรเจ ็กต  เมื ่อเสร ็จสมบ ูรณ จะปรากฏหน าต าง Code Generation แจ งให 
ทราบตามรู ปที่  10-11
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ร ูปที ่ 10-10 แสดงการก ําหนดรายละเอ ียดของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic

ร ูปที ่ 10-11 แสดงหน าต าง Code Generation
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10.2.2 ผนวกไฟล ไลบรารี 

(11) เป ดไฟล  main.c ซึ่ งเป นไฟล ควบคุ มการทํ างานหลั กเพื่ อทํ าการพั ฒนาโปรแกรมเพิ่ มเติ ม
ตามรู ปที่  10-12

(12) ทํ าการคั ดลอกไฟล ไลบรารี  lcd.h ที่ เคยแนะนํ าตั วอย างการสร างไว ก อนหน านี้ เข ามายั ง
โฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ็ กต  Encoder_Basic ตามรู ปที่  10-13

ร ูปที ่ 10-12 แสดงไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic

ร ูปที ่ 10-13 แสดงไฟล ไลบราร ี lcd.h ที ่ที ่ค ัดลอกมาย ังโฟลเดอร  Inc ของโปรเจ ็กต  Encoder_Basic
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(13) จากนั้ นทํ าการผนวกไลบรารี  lcd.h เข ามายั งไฟล โปรเจ็ กต  โดยคลิ กเมาส ปุ มขวาที่ 
ต ําแหน งรากรายการ Application/User แล วเล ือกรายการ Add Existing File to Group ‘Application/
User’… ตามรู ปที่  10-14

(14) จะปรากฏหน าต างการเลื อกไฟล ตามรู ปที่  10-15

ร ูปที ่ 10-14 แสดงการผนวกไลบราร ี lcd.h เข ามาย ังไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic

ร ูปที ่ 10-15 แสดงหน าต างส ําหร ับเล ือกไฟล ไลบราร ี
เข ามาผนวกย ังไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic

ร ูปที ่ 10-16 แสดงการก ําหนดรายละเอ ียดของไฟล 
โปรเจ ็กต 
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(15) คลิ กปุ มเลื่ อนพาธขึ้ นไป 1 ชั้ นเพื่ อไปยั งโฟลเดอร  Inc ของโปรเจ็ กต  ตามรู ปที่  10-16

(16) จากนั้ นจะพบโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ็ กต  ตามรู ปที่  10-17 ให เข าไปยั งโฟลเดอร นี้ 

(17) ที่ ตํ าแหน ง Files of type: เลื อกหั วข อ All files (*.*) เพื่ อให มองเห็ นไฟล นามสกุ ลต างๆ
ภายในโฟลเดอร  Inc ตามรู ปที่  10-18

(18) จากนั้ นผู พั ฒนาจะมองเห็ นไฟล  lcd.h ให คลิ กเลื อก แล วคลิ กปุ ม Add จากนั้ นคลิ กปุ ม
Close เพื่ อป ดหน าต างนี้ ตามรู ปที่  10-19

(19) ไฟล ไลบรารี  lcd.h จะถู กดึ งเข ามาใช งานภายในไฟล โปรเจ็ กต  Encdoer_Basic ตามรู ป
ที่  10-20

ร ูปที ่ 10-17 แสดงโฟลเดอร  Inc ของโปรเจ ็กต 

รู ปที่  10-18 แสดงการค นหาไฟล  lcd.h ภายใน
โฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic

รู ปที่  10-19 แสดงขั้ นตอนการค นหาไฟล ไลบรารี 
lcd.h ภายในโฟลเดอร  Inc ของโปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 10-20 แสดงไฟล ไลบราร ี lcd.h ที ่ถ ูกน ําเข ามา
ใช ภายในไฟล โปรเจ ็กต 
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10.2.3 สร างไฟล โปรแกรมหลั ก

(20) เพิ ่มโค ดที ่ไฟล โปรแกรมหล ัก main.c โดยต ัวอย างนี ้เป นการอ านค าการน ับสะสมตามท ิศ
ทางการหม ุนของแกนสว ิตช เข ารห ัส โดยการน ับจะเพิ ่มขึ ้นครั ้งละหนึ ่งเมื ่อแกนของสว ิตช เข ารห ัสถ ูก
หมุ นในทิ ศทางตามเข็ มนาฬิ กา ในทางกลั บกั น ค าการนั บจะลดลงครั้ งละหนึ่ ง 1 ค า เมื่ อแกนของ
สวิ ตช เข ารหั สถู กหมุ นในทิ ศทางทวนเข็ มนาฬิ กา โค ดภายในไฟล  main.c แสดงในโปรแกรมที่  10-1

#include “main.h”
#include “stm32l0xx_hal.h”
#include “lcd.h”
UART_HandleTypeDef huart2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
unsigned long encoder_count=0; // กํ าหนดตั วแปรเก็ บค าการนั บสะสม
int encoder_direction = 0; // กํ าหนดตั วแปรเก็ บค าสถานะทิ ศทางในการหมุ นแกนสวิ ตช เข ารหั สล าสุ ด

// มี ค าเป น 1 เมื่ อหมุ นแกนสวิ ตช เข ารหั สในทิ ศทางตามเข็ มนาฬิ กา
// มี ค าเป น -1 เมื่ อหมุ นแกนสวิ ตช เข ารหั สในทิ ศทางทวนเข็ มนาฬิ กา

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
// ฟ งก ชั ่นตอบสนองอิ นเตอร ร ัปต ภายนอกของขาพอร ตPC0
{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_1)!= HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_0))
{

encoder_count++; // เพิ่ มค าการนั บสะสม
encoder_direction = 1; // เก็ บค าสถานะทิ ศทางการหมุ นล าสุ ดเป นหมุ นตามเข็ มนาฬิ กา

}
else
{

encoder_count—; // ลดค าการนั บสะสม
encoder_direction = -1; // เก็ บค าสถานะทิ ศทางการหมุ นล าสุ ดเป นหมุ นทวนเข็ มนาฬิ กา
}

}
int main(void)
{

HAL_Init();
SystemClock_Config();

โปรแกรมที ่ 10-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic ส ําหร ับอ านค าจากการหม ุนสว ิตช เข ารห ัส
ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อบอร ด AX-NC64 (ม ีต อ)
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โปรแกรมที ่ 10-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic ส ําหร ับอ านค าจากการหม ุนสว ิตช เข ารห ัส
ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อบอร ด AX-NC64 (ม ีต อ)

MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
lcd_init();
char str[20];
while (1)
{

// แสดงค าการนั บสะสมในการหมุ นแกนสวิ ตช เข ารหั ส
lcd_cursor(1,1);
sprintf(str,”Count: %ld   “,encoder_count);
lcd_puts(str);

}
}
/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{

RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;

    /**Configure the main internal regulator output voltage
    */

__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    */

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
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โปรแกรมที ่ 10-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic ส ําหร ับอ านค าจากการหม ุนสว ิตช เข ารห ัส
ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อบอร ด AX-NC64 (ม ีต อ)

 /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
*/
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK

                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART2;
PeriphClkInit.Usart2ClockSelection = RCC_USART2CLKSOURCE_PCLK1;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

    /**Configure the Systick interrupt time
    */

HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
/**Configure the Systick
*/
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);

}
/* USART2 init function */
static void MX_USART2_UART_Init(void)
{

huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
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โปรแกรมที ่ 10-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic ส ําหร ับอ านค าจากการหม ุนสว ิตช เข ารห ัส
ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อบอร ด AX-NC64 (ม ีต อ)

huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

}
/** Configure pins as

* Analog
   * Input
   * Output
   * EVENT_OUT
   * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 /* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
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โปรแกรมที ่ 10-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic ส ําหร ับอ านค าจากการหม ุนสว ิตช เข ารห ัส
ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อบอร ด AX-NC64 (ม ีต อ)

/*Configure GPIO pin : PC0 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PC1 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* EXTI interrupt init*/
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn);

}
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */

/**
* @brief  This function is executed in case of error occurrence.
* @param  file: The file name as string.
* @param  line: The line in file as a number.
* @retval None

*/
void _Error_Handler(char *file, int line)
{

/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
{}
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */

}
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โปรแกรมที ่ 10-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  Encoder_Basic ส ําหร ับอ านค าจากการหม ุนสว ิตช เข ารห ัส
ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อบอร ด AX-NC64 (จบ)

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**

* @brief  Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param  file: pointer to the source file name
* @param  line: assert_param error line source number
* @retval None

*/
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{

/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,

tex: printf(“Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n”, file, line) */
/* USER CODE END 6 */

}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

10.3 สร างไฟล ผลล ัพธ และทดสอบการท ํางาน
(10.3.1) หลั งจากเพิ่ มโค ดลงในโปรแกรมหลั ก main.c แล ว ทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต  เพื่ อ

สร างไฟล ผลลั พธ  .hex สํ าหรั บนํ าไปดาวน โหลดลงบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเลื อกเมนู  Project
> Build Target (กดคี ย ลั ด F7) หากไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ ที่ หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ ง
ข อความเป น “0 Error”

(10.3.2) ทดสอบผลลั พธ การทํ างานจริ งที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเชื่ อมต อบอร ดเข ากั บ
คอมพิ วเตอร ผ านพอร ต USB เลื อกเมนู  Flash > Download(กดปุ ม F8) เพื่ อดาวน โหลดไฟล ผลลั พธ 
ลงในบอร ด NUCLEO-L053R8

(10.3.3) กดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

ผลลั พธ ที่ ได คื อ ที่ หน าจอ LCD แสดงค าการนั บเริ่ มต นเป น 0

Count:0
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(10.3.4) หม ุนแกนสว ิตช เข ารห ัสในท ิศทางตามเข ็มนาฬ ิกาช าๆ ส ังเกตผลการท ํางานที ่โมด ูล LCD

ค าการนั บสะสมที่ บรรทั ดบนของโมดู ล LCD จะเพิ่ มขึ้ นหนึ่ งค าอย างต อเนื่ อง

Count:1
A

C

B

Count:0

Count:5
A

C

B

Count:4

(10.3.5) หม ุนแกนสว ิตช เข ารห ัสในท ิศทางทวนเข ็มนาฬ ิกาช าๆ ส ังเกตผลการท ํางานที ่โมด ูล LCD

ค าการนั บสะสมที่ บรรทั ดบนของโมดู ล LCD จะลดลงหนึ่ งค าอย างต อเนื่ อง หากตํ่ ากว า
0 ก็ จะแสดงค าติ ดลบต อไปอย างต อเนื่ อง

Count:2
A

C

B

Count:3

Count:-1
A

C

B

Count:0
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11. การใช งาน STM32L053 กั บตั วตรวจจั บความเร ง 3 แกน
สํ าหรั บต ัวอย างนี้ เป นการสร างโปรเจ็ กต ที่ ชื ่อว า ADXL_Sensor_Basic เพื ่อต ิดต ออ านค าจาก

โมดู ลตั วตรวจจั บความเร ง 3 แกนเบอร  ADXL335 โดย ADXL335 ให ผลการทํ างานเป นแรงดั น
ไฟตรง 3 ช อง แต ละช องเปลี่ ยนแปลงตามค าของความเร งที่ เกิ ดขึ้ นและตรวจจั บได  ย านแรงดั น
เอาต พุ ต คื อ 0 ถึ ง +3.3V ดั งนั ้นไมโครคอนโทรลเลอร ที ่นํ ามาเชื่ อมต อด วยจะต องมี อ ินพุ ตร ับสั ญญาณ
แอนะล ็อก เพื่ อทํ าการแปลงสั ญญาณแอนะล็ อกเป นดิ จิ ทั ล ได ข อมู ลค าความเร งในแต ละแกน แล วนํ า
ไปแสดงผลหรื อทํ าประโยชน อื ่นใดต อไป

สํ าหรั บในตั วอย างนี้  STM32L053 จะอ านค าความเร งในแต ละแกน (X, Y และ Z) ที่ ส งมายั ง
อิ นพุ ตแอนะล็ อกที่ ขาพอร ต PA0, PA1 และ PA4 ตามลํ าดั บ จากนั้ น STM32L053 จะทํ าการแปลง
แรงดั นไฟตรงที่ ได จากโมดู ลตั วตรวจจั บเป นข อมู ลดิ จิ ทั ลด วยวงจรแปลงสั ญญาณแอนะล็ อกเป นดิ จิ 
ทั ลความละเอี ยด 12 บิ ตภายในตั วไมโครคอนโทรลเลอร  จากนั้ นนํ าข อมู ลที่ ได ไปแสดงผลที่ โมดู ล
LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ด ดั งแสดงวงจรเชื่ อมต อในรู ปที่  11-1 ซึ่ งทั้ งหมดมี การเชื่ อมต อไว แล วบน
บอร ดNUCLEO-L053R8 และบอร ดทดลอง AX-NC64

ร ูปที ่ 11-1 วงจรเชื ่อมต อไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 ก ับโมด ูลต ัวตรวจจ ับความเร ง 3 แกนเบอร 
ADXL335 และโมด ูล LCD 16 ต ัวอ ักษร 2 บรรท ัดบนบอร ดทดลอง AX-NC64
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11.1 เกี่ ยวกั บโมดู ลตั วตรวจจั บความเร ง ADXL335

ม ีหน าตาและค ุณสมบ ัต ิทางเทคน ิคโดยสร ุปแสดงในร ูปที ่ 11-2 ประกอบด วย ต ัวตรวจจ ับความ
เร ง 3 แกนเบอร  ADXL335 ที ่พ ัฒนาขึ ้นจากเทคโนโลย ี MEMS (MicroElectroMechanical System) หร ือ
เทคโนโลย ีอ ุปกรณ กลไกไฟฟ าขนาดเล ็กมาก โดย Analog Device ม ีบล ็อกไดอะแกรมแสดงการท ํางาน
ตามร ูปที ่ 11-3 ประกอบด วยต ัวตรวจจ ับความเร ง 3 แกนที่ ส งผลการตรวจจ ับมาย ังวงจรขยายส ัญญาณ
จากนั ้นส งต อไปย ังวงจรด ีมอด ูเลชั ่นเพื ่อแยกส ัญญาณของความเร งในแต ละแกนออกจากก ัน แล วส งไป
ย ังวงจรขยายส ัญญาณ ก อนส งออกไปย ังเอาต พ ุต X, Y และ Z ต อไป

ADXL335 ทํ างานด วยไฟเลี ้ยง +3.3V เพื ่อความสะดวกในการใช งานก ับไมโครคอนโทรลเลอร 
ที ่หลากหลายได  ผู ผล ิตจ ึงเพิ ่มวงจรควบค ุมไฟเลี ้ยงคงที ่ 3.3V เข าไปด วย ทํ าให โมด ูล ADXL335 ต ัวนี ้
จ ึงรองร ับไฟเลี ้ยงในย าน +3 ถ ึง +5V ได 

คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ คที่ สํ าคั ญ
๐ ใช ตั วตรวจจั บความเร ง  3 แกนเบอร  ADXL335 จาก Analog Deivce

๐ ตรวจจั บความเร งได  ฑ3G

แรงดั นไฟตรงเอาต พ ุตที ่ไฟเลี ้ยง 3.3V

ที่ ความเร ง -3G ให แรงดั นไฟฟ าเอาต พุ ต 0V

ที่ ความเร ง +3G ให แรงดั นไฟฟ าเอาต พุ ต 3.3V

๐ มี วงจรควบคุ มไฟเลี้ ยงคงที่  3.3V ในตั ว

๐ ใช ไฟเลี้ ยง +3 ถึ ง +5V กิ นกระแสไฟฟ า 350mA

๐ ให เอาต พุ ตเป นแรงดั นไฟตรง 3 ช อง สํ าหรั บความเร งในแกน X, Y และ Z
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ร ูปที ่ 11-2 หน าตาและค ุณสมบ ัต ิทางเทคน ิคที ่ส ําค ัญของโมด ูลต ัวตรวจจ ับความเร ง 3 แกนเบอร  ADXL335

ร ูปที ่ 11-3 บล ็อกไดอะแกรมการท ํางานของต ัวตรวจจ ับความเร ง 3 แกนเบอร  ADXL335
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11.2 ขั้ นตอนการพั ฒนาโค ดเพื ่ออ านค าจากโมดู ลตรวจจั บความเร ง ADXL335

(1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เลื อกเมนู  File > New Project… เพื่ อสร างไฟล โปรเจ็ กต 
ใหม  ตามรู ปที่  11-4

(2) หน าต างสํ าหรั บเลื อกรหั ส เบอร  และบอร ดในตระกู ล STM32 ปรากฏขึ้ นมา ทํ าการเลื อก
บอร ด โดยมี ขั้ นตอนย อยตามรู ปที่  11-5 ดั งนี้ 

ร ูปที ่ 11-4 แสดงการเล ือกเมน ู File > New Project… เพ่ื อสร างไฟล โปรเจ ็กต ใหม 

ร ูปที ่ 11-5 แสดงการเล ือกรายการบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพั ฒนาโปรแกรม
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(2.1) เลื อกแท็ บ Board Selector

(2.2) หั วข อ Type คลิ กเลื อกรายการเป น Nucleo64

(2.3) หั วข อ Board List ให ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกรายการบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8

จากนั้ นคลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

(3) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดยโปรแกรม
STM32 CubeMXโดยให คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไป ตามรู ปที่  11-6

ร ูปที ่ 11-6 แสดงการย ืนย ันที ่จะใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพ้ื นฐานที ่ถ ูกกํ าหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

ร ูปที ่ 11-7 แสดงการก ําหนดให ขาพอร ต PA0, PA1 และ PA4 เป นอ ินพุ ตแอนะล ็อกเพ่ื อใช ในไฟล โปรเจ ็กต 
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(4) ที่ แท็ บ Pinout จะปรากฏหน าต างกํ าหนดคุ ณสมบั ติ การใช งานขาพอร ตต างๆ ของบอร ด
NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  11-7 ทํ าการกํ าหนดการทํ างานของขาพอร ตดั งนี้ 

๐ กํ าหนดให ขาพอร ต PA0 เป น ADC_IN0 (อิ นพุ ตแอนะล็ อกช อง 0) ต อกั บขาเอาต พุ ต
ความเร งแกน X ของ ADXL335

๐ กํ าหนดให ขาพอร ต PA1 เป น ADC_IN1 (อิ นพุ ตแอนะล็ อกช อง 1) ต อกั บขาเอาต พุ ต
ความเร งแกน Y ของ ADXL335

๐ กํ าหนดให ขาพอร ต PA4 เป น ADC_IN4 (อิ นพุ ตแอนะล็ อกช อง 4) ต อกั บขาเอาต พุ ต
ความเร งแกน Z ของ ADXL335

(5) คลิ กเลื อกแท็ บ Clock Configuration จะปรากฏหน าต างสํ าหรั บกํ าหนดคุ ณสมบั ติ 
สั ญญาณนาฬิ กาของบอร ด NUCLEO-L053R8 เลื อกใช งานจากคริ สตอลภายในโหมด HSI ความถี่ 
16MHz  ตามรู ปที่  11-8

ร ูปที ่ 11-8 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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ร ูปที ่ 11-9 แสดงบล ็อกก ําหนดค ุณสมบ ัต ิการท ํางานของโมด ูลอ านส ัญญาณแอนะล ็อก

(6) คลิ กเลื อกแท็ บ Configuration จะปรากฏหน าต างกํ าหนดคุ ณสมบั ติ การทํ างานของโมดู 
ลอ านสั ญญาณแอนะล ็อกตามรู ปที่  11-9 จากนั้ นคลิ กที ่บล็ อกนี ้เพื ่อเข าไปกํ าหนดค ุณสมบ ัติ การท ํางาน

(7) จากนั้ นจะปรากฏหน าต าง ADC Configuration ขึ้ นมา เลื อกแท็ บ Parameter Settings
จากนั้ นเลื อกให  Discontinuous Conversion Mode เป น Enable ตามรู ปที่  11-10

(8) เลื อกเมนู  Project>Setting… เพื่ อตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต 

หน าต าง Project Settings แสดงขึ้ นมา ทํ าการกํ าหนดชื่ อและตํ าแหน งการจั ดเก็ บลงภาย
ในคอมพิ วเตอร  รวมถึ ง Toolchain/IDE ที่ ใช ในการพั ฒนาดั งรู ปที่  11-11

๐ Project Name: กํ าหนดเป น ADXL_Sensor_Basic

๐ Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 

๐ Toolchain/IDE: เล ือกเป น MDK-ARM V5 ส ําหร ับเชื ่อมโยงใช งานร วมก ับ Keil uVision5

จากนั้ นคลิ กปุ ม OK
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ร ูปที ่ 11-10 แสดงหน าต าง ADC Configuration ส ําหร ับก ําหนดโหมดการท ํางานของโมด ูลแปลงส ัญญาณ
แอนะล ็อกเป นด ิจ ิท ัลของ STM32L053
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ร ูปที ่ 11-11 แสดงการกํ าหนดรายละเอ ียดของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic
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(9) จากนั ้นโปรแกรม STM32 CubeMX จะท ําการสร างไฟล งานและไลบราร ีต างๆ ที ่เกี ่ยวข อง
เมื ่อการท ํางานเสร ็จสมบ ูรณ จะปรากฏหน าต าง Code Generation เพื ่อแจ งการท ํางานตามร ูปที ่ 11-12

(10) จากนั้ นเป ดไฟล  main.c ซึ่ งเป นไฟล ควบคุ มการทํ างานหลั กตามรู ปที่  11-13

(11) ค ัดลอกไฟล ไลบราร ี lcd.h ที ่แนะน ําต ัวอย างการสร างไว ก อนหน านี ้เข ามาย ังโฟลเดอร  Inc
ของไฟล โปรเจ็ กต  ADXL_Sensor_Basic  ตามรู ปที่  11-14

ร ูปที ่ 11-12 แสดงหน าต าง Code Generation แจ งสถานะการสร างโค ด

ร ูปที ่ 11-13 แสดงไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic

ร ูปที ่ 11-14 แสดงไฟล ไลบราร ี lcd.h
ที ่ค ัดลอกเข ามาย ังโฟลเดอร  Inc ของ
ไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic
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(12) ท ําการผนวกไลบราร ี lcd.h เข ามาย ังไฟล โปรเจ ็กต  โดยคล ิกเมาส ปุ มขวาต ําแหน งรากรายการ
Application/User แล วเล ือกรายการ Add Existing File to Group ‘Application/User’… ตามร ูปที ่ 11-15

(13) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างการเลื อกไฟล ตามรู ปที่  11-16

(14) คล ิกปุ มเลื ่อนพาธขึ ้นไป 1 ช้ั นเพื ่อไปย ังโฟลเดอร  Inc  ของไฟล โปรเจ ็กต  ตามร ูปที ่ 11-17

ร ูปที ่ 11-15 แสดงการผนวกไลบราร ี lcd.h เข ามาย ังไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic

รู ปที่  11-16 แสดงหน าต างสํ าหรั บเล ือกไฟล เพ่ื อ
ผนวกเข าไปในไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 11-17 แสดงการเข าถ ึงโฟลเดอร  Inc ของไฟล 
โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic
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(15) จากนั้ นจะพบโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ็ กต  ADXL_Sensor_Basic ตามรู ปที่  11-18
ให เข าไปยั งโฟลเดอร นี้ 

(16) ที่ ตํ าแหน ง Files of type: เลื อกหั วข อ All files (*.*) ตามรู ปที่  11-19

(17) จากนั ้นผู พ ัฒนาจะพบไฟล  lcd.h ให คลิ กเลื อก แล วคลิ กปุ ม Add จากนั ้นจ ึงคลิ กปุ ม Close
เพื่ อป ดหน าต างนี้  ตามรู ปที่  11-20

ร ูปที ่ 11-18 แสดงโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 
ADXL_Sensor_Basic

รู ปที่  11-19 แสดงการค นหาไฟล  lcd.h ภายใน
โฟลเดอร  Inc  ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic

ร ูปที ่ 11-20 แสดงขั ้นตอนการค นหาไฟล ไลบราร ี lcd.h ภายในโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ็ กต  ADXL_
Sensor_Basic
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(18) จากนั้ นไฟล ไลบรารี  lcd.h จะถู กดึ งเข ามาใช งานภายในผั งโปรเจ็ กต  ตามรู ปที่  11-21

(19) ทํ าการเพิ่ มโค ดที่ โปรแกรมหลั ก main.c โดยตั วอย างนี้ เป นอ านค าความเร งทั้ ง 3 แกนใน
รู ปแบบค าของข อมู ลดิ จิ ทั ลที่ ได มาจากการแปลงสั ญญาณแอนะล็ อกเป นดิ จิ ทั ลความละเอี ยด 12
บิ ตมาแสดงผลที่ โมดู ล LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ด

ร ูปที ่ 11-21 แสดงไฟล ไลบราร ี lcd.h ที ่ถ ูกด ึงเข ามา ใช งานภายในไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic

โปรแกรมที ่ 11-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับบอร ด AX-NC64 เพ่ื ออ านค าความเร ง 3 แกน
จากโมด ูล ADXL335 (ม ีต อ)

#include “main.h”
#include “stm32l0xx_hal.h”
#include “lcd.h”

ADC_HandleTypeDefhadc;
uint32_t adc0,adc1,adc4;
ADC_ChannelConfTypeDefsConfig;
UART_HandleTypeDef huart2;

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
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static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_ADC_Init(void);

int main(void)
{

HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
MX_ADC_Init();
char str[20];
lcd_init();
while (1)
{

//====== อ านค าแอนะล็ อกช อง 0 สํ าหรั บค าความเร งในแนวแกน X ======//
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc,&sConfig);
HAL_ADC_Start(&hadc);
if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,5) == HAL_OK)
{

adc0 = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
}
//====== อ านค าแอนะล็ อกช อง 1 สํ าหรั บค าความเร งในแนวแกน Y ======//
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc,&sConfig);
HAL_ADC_Start(&hadc);
if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,5) == HAL_OK)
{

adc1 = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
}
//====== อ านค าแอนะล็ อกช อง 4 สํ าหรั บค าความเร งในแนวแกน Z ======//
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc,&sConfig);
HAL_ADC_Start(&hadc);
if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,5) == HAL_OK)
{

adc4 = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
}

โปรแกรมที ่ 11-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับบอร ด AX-NC64 เพ่ื ออ านค าความเร ง 3 แกน
จากโมด ูล ADXL335 (ม ีต อ)
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โปรแกรมที ่ 11-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับบอร ด AX-NC64 เพ่ื ออ านค าความเร ง 3 แกน
จากโมด ูล ADXL335 (ม ีต อ)

//============= Show Acceleration data for X and Y axis ========//
lcd_cursor(1,1);
sprintf(str,”X=%d,Y=%d    “,adc0,adc1);
lcd_puts(str);
//============= Show Acceleration data for Z axis ========//
lcd_cursor(2,1);
sprintf(str,”Z=%d   “,adc4);
lcd_puts(str);
HAL_Delay(200);

}
}

/**
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
*/

void SystemClock_Config(void)
{

RCC_OscInitTypeDefRCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDefRCC_ClkInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDefPeriphClkInit;

    /**Configure the main internal regulator output voltage
*/
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
*/
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    */

RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
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โปรแกรมที ่ 11-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับบอร ด AX-NC64 เพ่ื ออ านค าความเร ง 3 แกน
จากโมด ูล ADXL335 (ม ีต อ)

RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART2;
PeriphClkInit.Usart2ClockSelection = RCC_USART2CLKSOURCE_PCLK1;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

/**Configure the Systick interrupt time
*/
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

/**Configure the Systick
   */

HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);

}

/* ADC init function */
static void MX_ADC_Init(void)
{

ADC_ChannelConfTypeDefsConfig;
/**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)

    */
hadc.Instance = ADC1;
hadc.Init.OversamplingMode = DISABLE;
hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV1;
hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
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โปรแกรมที ่ 11-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับบอร ด AX-NC64 เพ่ื ออ านค าความเร ง 3 แกน
จากโมด ูล ADXL335 (ม ีต อ)

hadc.Init.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc.Init.DiscontinuousConvMode = ENABLE;
hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
hadc.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
hadc.Init.LowPowerFrequencyMode = DISABLE;
hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

/**Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
    */

sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

/**Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
    */

sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
/**Configure for the selected ADC regular channel to be converted.

    */
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

}
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โปรแกรมที ่ 11-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับบอร ด AX-NC64 เพ่ื ออ านค าความเร ง 3 แกน
จากโมด ูล ADXL335 (ม ีต อ)

/* USART2 init function */
static void MX_USART2_UART_Init(void)
{

huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

}
/** Configure pins as

* Analog
* Input
* Output
* EVENT_OUT
* EXTI

*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();

  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
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โปรแกรมที ่ 11-1 ไฟล  main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  ADXL_Sensor_Basic ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับบอร ด AX-NC64 เพ่ื ออ านค าความเร ง 3 แกน
จากโมด ูล ADXL335 (จบ)

/*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

}
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
/**

* @brief  This function is executed in case of error occurrence.
* @param  file: The file name as string.
* @param  line: The line in file as a number.
* @retval None
*/

void _Error_Handler(char *file, int line)
{

/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
{}
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */

}
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**

* @brief  Reports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @param  file: pointer to the source file name
* @param  line: assert_param error line source number
* @retval None
*/

void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{

/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf(“Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n”, file, line) */
/* USER CODE END 6 */

}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
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(20) ทํ าการ Build โปรเจ็ กต  เพื่ อสร างไฟล ผลลั พธ นามสกุ ล .hex สํ าหรั บนํ าไปดาวน โหลด
ลงบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเลื อกเมนู  Project > Build Target (กดคี ย ลั ด F7)

(21) ทํ าการดาวน โหลดโค ดไปยั งบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเล ือกเมน ู Flash > Download
(กดปุ ม F8)

(22) จากนั้ นกดปุ ม RESET ที่ บอร ดNUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม แล วทํ าการเอี ยง
บอร ด AX-NC64 ไปมา เพื่ อดู การเปลี่ ยนแปลง

โปรแกรมจะวนอ านค าความเร งทั้ ง 3 แกนมาแสดงที่ โมดู ล LCD ทุ กๆ 0.2 วิ นาที  โดยมี 
รู ปแบบการแสดงผลดั งนี้ 

X=xxxx, Y=yyyy

Z=zzzz

โดยที่ 

xxxx คื อค าความเร งแกน X

yyyy คื อค าความเร งแกน Y

zzzz คื อค าความเร งแกน Z

11.3 ค ําอธิ บายเพิ ่มเติ มของผลลั พธ จากการทํ างานของโมด ูลตรวจจ ับความเร ง
ADXL335

 บนบอร ด AX-NC64 ติ ดตั้ งโมดู ลตั วตรวจจั บ ADXL335 ที่ มุ มล างด านขวา โดยจะมี เครื่ อง
หมายกํ าก ับทิ ศทางของความเร งแต ละแกนดั งร ูปที ่ 11-22 จ ึงขออธ ิบายเพิ ่มเต ิมเกี ่ยวก ับผลล ัพธ ที ่ได จาก
การทดสอบ เพื่ อให เข าใจถึ งการทํ างานของตั วตรวจจั บแบบนี้ เพิ่ มขึ้ น

11.3.1 เกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงความเร งแกน X

ทิ ศทางเว็ กเตอร ของความเร งแกน X จะชี้ ไปด านซ ายมื อ ให สั งเกตค าที่ อ านได เมื่ อวางบอร ด
อยู ในแนวระนาบ ควรม ีค าอยู ในช วง 20xx ถ ึง 21xx (เท ียบจากผลล ัพธ ของผู เข ียน) ถ าท ําการเอ ียงบอร ด
ไปด านซ ายหรื อขวาจะส งผลให แกน X ทํ ามุ มกั บทิ ศของความเร งจากแรงโน มถ วงโลก (ซ่ึ งมี ทิ ศทาง
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ในแนวดิ่ งพุ งเข าหาจ ุดศู นย กลางของโลก) ถ าหากทํ าการเอี ยงบอร ดไปจนกระทั่ งเว ็กเตอร ของแกน X
ชี้ ไปในทางเดี ยวกั บทิ ศทางความเร งของแรงโน มถ วงโลก (ชี้ ดิ่ งลงพื้ น) จะทํ าให อ านค าได ตํ่ าที่ สุ ด
จากการทดสอบได ค าประมาณ 17xx


X=20xx, Y=20yy

Z=25zz




X=17xx, Y=yyyy

Z=zzzz

ร ูปที ่ 11-22 ต ําแหน งการต ิดตั ้งโมด ูลต ัวตรวจจ ับ ADXL335 บนบอร ด AX-NC64
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ในทางกล ับก ัน หากเอ ียงบอร ดจนกระทั ่งเว ็กเตอร ของแกน X ชี ้สวนทางก ับท ิศทางความเร งของ
แรงโน มถ วงโลก (ชี ้ขึ ้นตั ้งฉากก ับพื ้น) จะทํ าให อ านค าได ส ูงส ุด จากการทดสอบค ือประมาณ 25xx




X=25xx, Y=yyyy

Z=zzzz

11.3.2 เกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงค าความเร งแกนY

ท ิศทางเว ็กเตอร ของความเร งแกน  Y จะชี ้ในท ิศทางลง ให ส ังเกตค าเมื ่อวางบอร ดในแนวระนาบ
จะอ านค าได ราว  20xx (เท ียบจากผลล ัพธ ของผู เข ียน) หากทํ าการเอ ียงบอร ดไปจนกระทั ่งเว ็กเตอร ของ
แกน Y ช้ี ไปในทางเด ียวก ับท ิศทางความเร งของแรงโน มถ วงโลก (ชี ้ดิ ่งลงพื ้น) จะท ําให อ านค าได ตํ ่าส ุด
ค ือ 16xx ถ ึง 17xx ในทางกล ับก ัน เมื ่อเอ ียงบอร ดไปจนกระทั ่งเว ็กเตอร ของแกน Y ชี ้สวนทางก ับท ิศทาง
ความเร งของแรงโน มถ วงโลก (ชี ้ขึ ้นตั ้งฉากก ับพื ้น) จะท ําให อ านค าได ส ูงส ุด ประมาณ 24xx





X=****, Y=17xx

Z=****

ADXL335








X=****, Y=24xx

Z=****

ADXL335




ADXL335


X=20xx, Y=20yy

Z=25zz
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11.3.3 การเปลี่ ยนแปลงค าความเร งแกนZ

ทิ ศทางเว็ กเตอร ของความเร งแกน Z จะชี้ พุ งเข าหาแบบตั้ งฉากกั บตั วบอร ด (แทนด วย
สั ญลั กษณ กากบาท) ให สั งเกตค าเมื่ อวางบอร ดในแนวระนาบ จะได ค าในช วง 25xx ซึ่ งเป นค าสู งสุ ด
(เที ยบจากผลลั พธ ของผู เขี ยน) เนื่ องจากทิ ศทางเว ็กเตอร ของแกน Z ชี้ ในทิ ศทางเดี ยวกั บความเร งของ
แรงโน มถ วงโลกพอดี  (ซึ่ งมี ทิ ศทางในแนวดิ่ งพึ่ งเข าหาจุ ดศู นย กลางของโลก)



X=20xx, Y=20yy

Z=25zz

ADXL335

หากทํ าการควํ่ าหน าบอร ดลงกั บโต ะจะส งผลให เว็ กเตอร ของแกน Z ชี้ สวนทางกั บทิ ศทาง
ความเร งของแรงโน มถ วงโลก (ช้ี ขึ้ นตั้ งฉากกั บพื้ น) ทํ าให อ านค าได ตํ่ าสุ ด จากการทดสอบคื อ 16xx
ถึ ง 17xx



X=****, Y=****

Z=16xx
ADXL335
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12. การใช งาน STM32L053 กั บไอซี ฐานเวลานาฬิ กาจริ ง
สํ าหรั บตั วอย างนี้ เป นการสร างไฟล โปรเจ็ กต ที ่ชื่ อว า RTC_Basic เพื่ อทดสอบเขี ยนและอ าน

ค าเวลาก ับไอซี ฐานเวลานาฬากจร ิงหร ือร ีลไทม คล ็อก (real-time clock : RTC) เบอร  DS1307 โดยต ิดต อ
ผ านทางบั ส I2C

12.1 วงจรทดสอบการต ิดต อก ับไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงของบอร ด NUCLEO-
L053R8

แสดงวงจรในร ูปที ่ 12-1 เป นการต ิดต อระหว างไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด
NUCLEO-L053R8 ที่ เชื่ อมต อกั บวงจรของไอซี ฐานเวลานาฬิ กาจริ งบนบอร ด AX-NC64 และโมดู ล
LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ด ซึ่ งใช ในการแสดงผลค าของเวลา

LED-R PC10

PC12

VDD

BOOT0

NC

NC

PA13

PA14

PA15

PB7

PC13

PC14

PC15

PH0

PH1

VLCD

PC2

PC3

LED-B

GND

D7

R_RST

R_CLK

LED-GPC11

PD2

E5V

NC

RESET

+3.3V

+5V

Vin

PA0

PA1

PA4

PB0

PC1

PC0

GND

PULSE_B

GND

IOREF

GND

NC

OUT_X

OUT_Y

OUT_Z

RS

PULSE_A

PC9

PB8

PB9

AVDD

PA6

PA7

PB6

PA9

PA8

PB10

PB4

PB5

PB3

PA10

PA2

PA3

CTRS

SW3

PC8

PC6

PC5

NC

PA11

PB12

PB11

PB1

PB14

PB13

PC4

GND

PA12

C_DT

GND

PA5

BUZ

SW1

D6

PC7

SW2

SCL

D4

D5

SW4

C_LD

C_CLK

U5V

SDA

PB2 EN

RW

PB15

AGND

NC

NC

K1
NUCLEO64
PORT1

K2
NUCLEO64
PORT2

NUCLEO64-L053R8 PORT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+5V

VR1
LCD

+5V R
S

R
W

E
N

D
4

D
5

D
6

D
7

+5V

R13
1k

R14
1k

Q1
BC547

CTRS

16x2 LCD module

+5V

8

6

5

1

C12
15pF

C13
15pF

2

SCL

SDA

3

4

BATT1
3V

XTAL1
32.768kHz

+VB

IC5
DS1307

R24
4.7k

R25
4.7k

SCL

SDA

Real-time Clock

รู ปที่  12-1 วงจรเชื่ อมต อไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 กั บวงจร
ของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด AX-NC64 และโมด ูล LCD 16 ต ัวอ ักษร 2 บรรท ัด
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12.2 การสร างไฟล โปรเจ ็กต เพื ่อต ิดต อก ับไอซี ฐานเวลานาฬิ กาจริ งของบอร ด
NUCLEO-L053R8

แบ งเป น 3 ส วนคื อ

1. สร างไฟล โปรเจ็ กต ใหม 

2. ผนวกไฟล ไลบรารี  lcd.h เพื่ อใช ในการแสดงผลการทํ างาน

3. เขี ยนโค ดของโปรแกรมหลั กที่ มี ฟ งก ชั่ นสํ าหรั บการติ ดต อกั บไอซี  DS1307

12.2.1 สร างไฟล โปรเจ็ กต ใหม 

(1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เลื อกเมน ู File > New Project… ตามรู ปที่  12-2

(2) หน าต างเล ือกบอร ดส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรมแสดงขึ ้นมา ม ีขั ้นตอนการเล ือกตามร ูปที ่ 12-3
ดั งนี้ 

(2.1) เลื อกแท็ บ Board Selector

(2.2) หั วข อ Type เลื อกรายการ Nucleo64

(2.3) หั วข อ Board List ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8

จากนั้ นคลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 12-2 แสดงการเล ือกเมน ู File > New Project…เพ่ื อสร างไฟล โปรเจ ็กต ใหม 
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(3) หน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดยโปรแกรม STM32 Cube MX
แสดงขึ้ นมา คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไปตามรู ปที่  12-4

(4) ที่ แท ็บ Pinout ปรากฏหน าต างกํ าหนดคุ ณสมบ ัติ การใช งานขาพอร ตของบอร ด NUCLEO-
L053R8 ตามรู ปที่  12-5 ทํ าการกํ าหนดให ขาพอร ต PB10 ทํ าหน าที่ เป นขา SCL ของบั ส I2C หรื อ
I2C2_SCL และขาพอร ต PB11 เป นขา SDA ของบั ส I2C หรื อ I2C2_SDA ในทางปฏิ บั ติ เมื่ อเลื อก
ขาใดขาหนึ่ งแล ว อี กขาที่ เหลื อจะถู กกํ าหนดหน าที่ ให อั ตโนมั ติ 

ร ูปที ่ 12-3 แสดงการเล ือกบอร ด NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพั ฒนาโปรแกรม

ร ูปที ่ 12-4 แสดงการย ืนย ันใช ค ุณสมบ ัต ิพ้ื นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX ในการพั ฒนา
โปรแกรม
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ร ูปที ่ 12-5 แสดงต ําแหน งขาพอร ตของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 เมื ่อก ําหนดให ขา PB10 ท ําหน าที ่
เป น I2C2_SCL และขา PB11 ท ําหน าที ่เป น I2C2_SDA เพ่ื อต ิดต อก ับอ ุปกรณ  ภายนอกผ านบ ัส I2C

ร ูปที ่ 12-6 การก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(5) คล ิกเล ือกแท ็บ Clock Configuration จะปรากฏหน าต างก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกา
ของบอร ด NUCLEO-L053R8 เล ือกใช งานจากคร ิสตอลภายในโหมด HSI ความถี ่ 16MHz ตามร ูปที ่ 12-6

(6) จากนั้ นเลื อกเมนู  Project > Setting… เพื่ อตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต 

หน าต าง Project Settings แสดงขึ้ นมา ทํ าการกํ าหนดชื่ อและตํ าแหน งการจั ดเก็ บ รวม
ถึ ง Toolchain/IDE ที่ ใช ในการพั ฒนาตามรู ปที่  12-7

๐ Project Name: กํ าหนดเป น RTC_Basic

๐ Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 

๐ Toolchain/IDE: เล ือกเป น MDK-ARM V5 สํ าหร ับเชื ่อมโยงใช งานร วมก ับ Keil uVision5

จากนั้ นคลิ กปุ ม OK

ร ูปที ่ 12-7 การก ําหนดรายละเอ ียดของไฟล โปรเจ ็กต 
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(7) จากนั้ นโปรแกรม STM32 CubeMX จะทํ าการสร างไฟล งานและไลบรารี ที่ เกี่ ยวข อง เมื่ 
เสร็ จสมบู รณ จะปรากฏหน าต าง Code Generation เพื่ อแจ งการทํ างานดั งรู ปที่  12-8

ร ูปที ่ 12-8 แสดงหน าต าง Code Generation

12.2.2 ผนวกไฟล ไลบรารี  lcd.h

(8) เป ดไฟล  main.c ซึ่ งเป นไฟล ควบคุ มการทํ างานหลั ก เพื่ อทํ าการพั ฒนาโปรแกรมเพิ่ มเติ ม
ตามรู ปที่  12-9

(9) คั ดลอกไฟล ไลบรารี  lcd.h ที่ สร างไว ก อนหน านี้ เข ามายั งโฟลเดอร  Inc  ของไฟล โปรเจ็ ก
ต  RTC_Basic ตามรู ปที่  12-10

ร ูปที ่ 12-9 แสดงไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic
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(10) ผนวกไฟล ไลบราร ี lcd.h เข ามายั งผ ังโปรเจ็ กต  โดยคล ิกเมาส ปุ มขวาตํ าแหน งรากรายการ
Application/User แล วเลื อกรายการ Add Existing File to Group ‘Application/User’… ตามรู ปที่  12-11

(11) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างการเลื อกไฟล ตามรู ปที่  12-12

ร ูปที ่ 12-10 แสดงไฟล ไลบราร ี lcd.h ที ่ค ัดลอกเข ามาย ังโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต RTC_Basic

ร ูปที ่ 12-11 แสดงการผนวกไลบราร ี lcd.h เข ามาย ังไฟล โปรเจ ็กต 
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(12) คล ิกปุ มเลื ่อนพาธขึ ้นไป 1 ชั ้นเพื ่อไปย ังโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต  ตามร ูปที ่ 12-13

(13) จะพบโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ตามร ูปที ่ 12-14 ให เข าไปในโฟลเดอร นี ้

(14) ที่ ตํ าแหน ง Files of type: เล ือกหั วข อ All files (*.*) เพื ่อให มองเห็ นไฟล ภายในโฟลเดอร 
Inc ตามรู ปที่  12-15

(15) เมื่ อเห็ นไฟล  lcd.h ให คลิ กเลื อก แล วคลิ กปุ ม Add ตามด วยปุ ม Close เพื่ อป ดหน าต างนี้ 
ตามรู ปที่  12-16

(16) ไฟล ไลบราร ี lcd.h จะถ ูกด ึงเข ามาใช งานภายในไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ตามร ูปที ่ 12-17

ร ูปที ่ 12-12 แสดงหน าต างเล ือกไฟล ไลบราร ีส ําหร ับ
ผนวกเข ามาย ังไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 12-13 แสดงการเข าถ ึงโฟลเดอร  Inc ของไฟล 
โปรเจ ็กต  RTC_Basic

ร ูปที ่ 12-14 แสดงโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 
RTC_Basic

ร ูปที ่ 12-15 การค นหาไฟล  lcd.h ภายในโฟลเดอร 
Inc  ของไฟล โปรเจ ็กต 
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ร ูปที ่ 12-16 แสดงขั ้นตอนการผนวกไฟล ไลบราร ี lcd.h เข ามาในโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic

ร ูปที ่ 12-17 แสดงไฟล ไลบราร ี lcd.h ที ่ถ ูกด ึงเข ามาใช งานภายในไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic
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12.2.3 เขี ยนโค ดของโปรแกรมหลั กที่ มี ฟ งก ชั่ นสํ าหรั บการติ ดต อกั บไอซี  DS1307

(17) เพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั กmain.c โดยตั วอย างนี้ เป นการเขี ยน/อ านข อมู ลเวลากั บไอ
ซี  DS1307 ผ านบั ส I2C ดั งแสดงในโปรแกรมที่  12-1

(18) ทํ าการบั นทึ กไฟล  แล วเตรี ยมเข าสู ขั้ นตอนการสร างไฟล ผลลั พธ 

โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอั กษร 2 บรรท ัด (ม ีต อ)

#include “main.h”
#include “stm32l0xx_hal.h”
#include “lcd.h”

#define BCD2BIN(val) (((val)&15) + ((val)>>4)*10)
#define BIN2BCD(val) ((((val)/10)<<4) + (val)%10)
#define DS1307_ADDR (0x68 << 1) // นิ ยามค าแอดเดรสของไอซี  DS1307

I2C_HandleTypeDef hi2c2;
UART_HandleTypeDef huart2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_I2C2_Init(void);
uint8_t ds1307_get_sec() // ฟ งก ชั่ นอ านค าเวลาหลั กวิ นาที จากไอซี  DS1307
{

uint8_t tm = 0x00;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, &tm, 1, 50);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, DS1307_ADDR|0x01, &tm, 1, 50);
return(BCD2BIN(tm & 0x7F));

}
uint8_t ds1307_get_min() // ฟ งก ชั่ นอ านค าเวลาหลั กนาที จากไอซี  DS1307
{

uint8_t tm = 0x01;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, &tm, 1, 50);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, DS1307_ADDR|0x01, &tm, 1, 50);
return(BCD2BIN(tm & 0x7F));

}
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โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอั กษร 2 บรรท ัด (ม ีต อ)

uint8_t ds1307_get_hour() // ฟ งก ชั่ นอ านค าเวลาหลั กชั่ วโมงจากไอซี  DS1307
{

uint8_t tm = 0x02;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, &tm, 1, 50);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, DS1307_ADDR|0x01, &tm, 1, 50);
return(BCD2BIN(tm & 0x3F));

}
uint8_t ds1307_get_day() // ฟ งก ชั่ นอ านค าวั นในสั ปดาห จากไอซี  DS1307
{

uint8_t tm = 0x03;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, &tm, 1, 50);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, DS1307_ADDR|0x01, &tm, 1, 50);
return(BCD2BIN(tm & 0x07));

}
uint8_t ds1307_get_date() // ฟ งก ชั่ นอ านค าวั นที่ จากไอซี  DS1307
{

uint8_t tm = 0x04;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, &tm, 1, 50);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, DS1307_ADDR|0x01, &tm, 1, 50);
return(BCD2BIN(tm & 0x3F));

}
uint8_t ds1307_get_month() // ฟ งก ชั่ นอ านค าเดื อนจากไอซี  DS1307
{

uint8_t tm = 0x05;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, &tm, 1, 50);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, DS1307_ADDR|0x01, &tm, 1, 50);
return(BCD2BIN(tm & 0x1F));

}
uint8_t ds1307_get_year() // ฟ งก ชั่ นอ านค าป จากไอซี  DS1307
{

uint8_t tm = 0x06;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, &tm, 1, 50);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, DS1307_ADDR|0x01, &tm, 1, 50);
return(BCD2BIN(tm));

}
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โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอั กษร 2 บรรท ัด (ม ีต อ)

void ds1307_set_sec(uint8_t tm) // ฟ งก ชั่ นตั้ งค าเวลาในหลั กวิ นาที ไปยั งไอซี  DS1307
{

uint8_t dat[2];
dat[0] = 0x00;
dat[1] = BIN2BCD(tm) & 0x7F;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, dat, 2, 50);

}
void ds1307_set_min(uint8_t tm) // ฟ งก ชั่ นตั้ งค าเวลาในหลั กนาที ไปยั งไอซี  DS1307
{

uint8_t dat[2];
dat[0] = 0x01;
dat[1] = BIN2BCD(tm) & 0x7F;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, dat, 2, 50);

}
void ds1307_set_hour(uint8_t tm) // ฟ งก ชั่ นตั ้งค าเวลาในหลั กชั่ วโมงไปย ังไอซี  DS1307
{

uint8_t dat[2];
dat[0] = 0x02;
dat[1] = BIN2BCD(tm) & 0x3F;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, dat, 2, 50);

}
void ds1307_set_day(uint8_t tm) // ฟ งก ชั่ นตั้ งค าวั นในสั ปดาห ไปยั งไอซี  DS1307
{

uint8_t dat[2];
dat[0] = 0x03;
dat[1] = BIN2BCD(tm) & 0x07;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, dat, 2, 50);

}
void ds1307_set_date(uint8_t tm) // ฟ งก ชั่ นตั้ งค าวั นที่ ไปยั งไอซี  DS1307
{

uint8_t dat[2];
dat[0] = 0x04;
dat[1] = BIN2BCD(tm) & 0x3F;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, dat, 2, 50);

}
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โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอั กษร 2 บรรท ัด (ม ีต อ)

void ds1307_set_month(uint8_t tm) // ฟ งก ชั่ นตั้ งค าเดื อนไปยั งไอซี  DS1307
{

uint8_t dat[2];
dat[0] = 0x05;
dat[1] = BIN2BCD(tm) & 0x1F;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, dat, 2, 50);

}
void ds1307_set_year(uint8_t tm) // ฟ งก ชั่ นตั้ งค าป ไปยั งไอซี  DS1307
{

uint8_t dat[2];
dat[0] = 0x06;
dat[1] = BIN2BCD(tm);
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c2, DS1307_ADDR, dat, 2, 50);

}
int main(void)
{

HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
MX_I2C2_Init();
lcd_init();
char str[20];
//====== Set Time 11:25:00 =======//
ds1307_set_hour(11); // ตั้ งค าเวลาหลั กชั่ วโมงเป น 11 นาฬิ กา
ds1307_set_min(25); // ตั้ งค าเวลาหลั กนาที เป น 25 นาที 
ds1307_set_sec(0); // ตั้ งค าเวลาหลั กวิ นาที เป น 0 วิ นาที 
//====== Set Date 11/3/2020 =======//
ds1307_set_date(11); // ตั้ งค าวั นที่ เป น 11
ds1307_set_month(3); // ตั้ งค าเดื อนเป น 3 (เดื อนมี นาคม)
ds1307_set_year(20); // ตั้ งค าป เป น ค.ศ 2020 (ใช ตั วเลข 2 หลั กหลั ง)
while (1)
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โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอั กษร 2 บรรท ัด (ม ีต อ)

{
//====== Get Date show at LCD line 1 =======//
lcd_cursor(1,1); // กํ าหนดเคอร เซอร ไปยั งบรรทั ดแรก
// แสดงผล วั นที่ /เดื อน/ป 
sprintf(str,”%d/%d/%d    “,ds1307_get_date(),ds1307_get_month(),ds1307_get_year()+2000);
lcd_puts(str);
//====== Get Time show at LCD line 2 =======//
lcd_cursor(2,1); // กํ าหนดเคอร เซอร ไปยั งบรรทั ดแรก
// แสดงผล ชั่ วโมง/นาที /วิ นาที 
sprintf(str,”%d:%d:%d    “,ds1307_get_hour(),ds1307_get_min(),ds1307_get_sec());
lcd_puts(str);
HAL_Delay(200); // หน วงเวลา 0.2 วิ นาที 

}
}
void SystemClock_Config(void)
{

RCC_OscInitTypeDefRCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDefRCC_ClkInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDefPeriphClkInit;
/**Configure the main internal regulator output voltage
  */
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks

    */
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
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โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอั กษร 2 บรรท ัด (ม ีต อ)

    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    */

RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART2;
PeriphClkInit.Usart2ClockSelection = RCC_USART2CLKSOURCE_PCLK1;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
/**Configure the Systick interrupt time

    */
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
/**Configure the Systick

    */
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);

}
/* I2C2 init function */
static void MX_I2C2_Init(void)
{

hi2c2.Instance = I2C2;
hi2c2.Init.Timing = 0x00000708;
hi2c2.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c2.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
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โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอั กษร 2 บรรท ัด (ม ีต อ)

hi2c2.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c2.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c2.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
hi2c2.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c2.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
if (HAL_I2C_Init(&hi2c2) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
/**Configure Analogue filter

    */
if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c2, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
/**Configure Digital filter

    */
if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c2, 0) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

}
/* USART2 init function */
static void MX_USART2_UART_Init(void)
{

huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
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โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอั กษร 2 บรรท ัด (ม ีต อ)

if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
{

_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

}
/** Configure pins as

* Analog
* Input
* Output
* EVENT_OUT
* EXTI

*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

}
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โปรแกรมที ่ 12-1 ไฟล  main.c ซึ ่งเป นโปรแกรมหล ักของไฟล โปรเจ ็กต  RTC_Basic ส ําหร ับ ไมโครคอนโทรล
เลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที ่เชื ่อมต อก ับวงจรของไอซ ีฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงบนบอร ด
AX-NC64 และแสดงผลด วยโมด ูล LCD 16 ต ัวอ ักษร 2 บรรท ัด (จบ)

/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
/**

* @brief  This function is executed in case of error occurrence.
* @param  file: The file name as string.
* @param  line: The line in file as a number.
* @retval None

  */
void _Error_Handler(char *file, int line)
{

/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
{ }
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */

}
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**

* @brief  Reports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @param  file: pointer to the source file name
* @param  line: assert_param error line source number
* @retval None

  */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{

/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf(“Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n”, file, line) */
/* USER CODE END 6 */

}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
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12.3 สร างไฟล ผลลั พธ และทดสอบการทํ างาน

มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(1) ทํ าการ Build โปรเจ็ กต  ให ได ไฟล ผลลั พธ นามสกุ ล .hex สํ าหรั บดาวน โหลดลงบอร ด
NUCLEO-L053R8 โดยเลื อกเมนู  Project > Build Target (กดคี ย ลั ด F7) หากไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ
ที่ หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ งข อความเป น “0 Error”

(2) ดาวน โหลดไฟล ผลลั พธ ไปยั งบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเล ือกเมน ู Flash > Download
(กดปุ ม F8)

(3) เมื่ อดาวน โหลดเสร็ จสมบู รณ  ที่ หน าต าง Output แสดงข อความในบรรทั ดสุ ดท ายเป น
Programming Done. และ Verify OK.

(4) กดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

ผลลั พธ ที่ ได คื อ ที่ จอแสดงผลโมดู ล LCD แสดงค าเวลาตามที่ ตั้ งไว ในโปรแกรม จากนั้ น
เวลาจะเริ่ มเดิ น โดยวั นที่ ถู กกํ าหนดให เป น 11 มี นาคม 2020 เวลาเริ่ มต นเป น 11 นาฬิ กา 25 นาที  0
วิ นาที 
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จากนั ้นโปรแกรมจะวนอ านค าเวลามาแสดงผลที ่โมดู ล LCD ท ุกๆ 0.2 วิ นาท ีโดยประมาณ
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