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STM32 mikrovezérlők programozása 
ARM Keil környezetben

4. Időzítők – számlálók 3. rész
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 Felhasznált és ajánlott  irodalom

 Joseph Yiu: Cortex-M for Beginners 

 Joseph Yiu: Thee Definnitive Guide To Thee ARM CORTEX-M3 

 Muhammad Ali Mazidi, Shujen Chen,  Eshragh Ghaemi: 
STM32 Arm Programming for Embedded Systems 

 Alexander Tarasov: Курс «Штурмуем STM32» 

 Warren Gay: Beginning STM32 - 
 Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC 

 ARM Keil MDK Gettiing started 

 STM32F103C8 adatlap és termékinfo 

 STM32F103 Family Reference Manual 

https://community.arm.com/developer/ip-products/processors/b/processors-ip-blog/posts/white-paper-cortex-m-for-beginners-an-overview-of-the-arm-cortex-m-processor-family-and-comparison
http://centaur.sch.bme.hu/~holcsik_t/sem/The%20Definitive%20Guide%20to%20the%20ARM%20Cortex-M3.pdf
http://www.microdigitaled.com/ARM/STM_ARM_books.html
http://themagicsmoke.ru/courses/stm32/
https://www.amazon.com/Beginning-STM32-Developing-FreeRTOS-libopencm3/dp/1484236238
http://www2.keil.com/mdk5/install
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8.html
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/59/b9/ba/7f/11/af/43/d5/CD00171190.pdf/files/CD00171190.pdf/jcr:content/translations/en.CD00171190.pdf
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Példaprogramok
 Program05_7c: TIM4 számláló nullázása (Slave Reset Mode)

 Program05_7d: PWM input (periódus és kitöltés mérése) 

 Program05_9: TIM3 encoder módban (LED villogtatás 
frekvenciájának vezérlése encoderrel) 

 Sonar: Távolságmérés HC-SR04 ultrahangos szenzorral 

 A programokhoz felhasznált anyagok:

Muhammad Ali Mazidi, Shujen Chen,  Eshragh Ghaemi: 
STM32 Arm Programming for Embedded Systems 

Alexander Tarasov: Курс «Штурмуем STM32» 

Warren Gay: Beginning STM32 - 
 Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC 

 Szoftvverkörnyzet:  Keil MDK-Lite v5.28 és STM32F1 DFP v2.3.0

http://www.microdigitaled.com/ARM/STM_ARM_books.html
http://themagicsmoke.ru/courses/stm32/
https://www.amazon.com/Beginning-STM32-Developing-FreeRTOS-libopencm3/dp/1484236238
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A kísérleti áramkör
 Az időzítők működését LED-ek villogtatásával tudjuk érzékelhetővé 

tenni, az eredményeket pedig debug módban olvassuk ki

 Az alábbi kapcsolásban egy-egy LED anódját kötöttiEk a PB0, illetve a 
PB1 kivezetésekre. A LED-ek katódjait egy-egy 220 Ω-os 
áramkorlátozó ellenálláson keresztEl a közös pontra (GND) kötjEk.

 Az encoder lábait fel kell húzni és a PA6, ill. PA7 bemenetekre kötjEk  



5Hobbielektronika csoport 2019/2020 Debreceni Megtestesülés Plébánia

Periódusidő mérése
 A Program05_7 programban TIM3 CH3 (PB0) felhasználásával 

négyszögjelet keltettiEnk, s ennek periódusát mértEk Input Capture 
módban, TIM4 CH1 (PB6) felhasználásával (ne felejtsEk el ehhez 
összekötni a PB0 és PB6 kivezetéseket!)

 Most viszont minden felfutó él rögzítésekor töröljEk a TIM4_CNT 
számlálót, ekkor TIM4_CCR1 kiolvasotti értéke a periódusidő lesz.
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A TIMx_SMCR regiszter
 Triggerjel kiválasztására (TI1FP1) és a Reset Mode beállítására 

lesz szEkségEnk

 A TI1FP1 szűrt bemeneti jel felfutó éle triggereli a TIM4 számláló 
törlését. A törlésre a TI1FP1 által indítotti Capture (számláló 
rögzítés) után kerEl sor.

SMS: Slave mode selection
000: Slave mode disabled
001: Encoder mode 1. 
010: Encoder mode 2.
011: Encoder mode 3.
100: Reset Mode
101: Gated Mode
110: Trigger Mode
111: External Clock Mode 1
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Program05_7c/main.c
#include "stm32f10x.h"
int timestamp = 0;

int main(void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN |
                  RCC_APB1ENR_TIM4EN;      // TIM3 és TIM4 engedélyezése
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;      // AFIO órajel engedélyezése
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;      // GPIOB órajel engedélyezése
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM3_REMAP;     // Törli TIM3 REMAP bitjeit
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM4_REMAP;     // Törli TIM4 REMAP bitjeit  
  //--- PB0 konfigurálása T3C3 digitális kimenetként -----------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0|GPIO_CRL_CNF0); // PB0 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE0_0 |        // PB0 pushpull alt. kimenet, max. 50 MHz
                 GPIO_CRL_MODE0_1 |        // CNF: 10  MODE: 11
                 GPIO_CRL_CNF0_1; 
  //--- Timer3 CH3 Output Compare mód konfigurálása ------------
  TIM3->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM3->ARR = 5000 - 1;                    // 5000-ig számlálunk (1000 ms)
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM3->CCMR2 = TIM_CCMR2_IC3F_1 | 
                TIM_CCMR2_IC3F_0 ;         // IC3F=0011 IC3PSC=00 CC3S=00 
  TIM3->CCR3 = 0;                          // Egyezési érték
  TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC3E;             // CH3 kimenet engedélyezése
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló törlése
  TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                // Számlálás indítása
  ...

A program lényegében  ugyanaz, mint az előző
változat, módosítás csak a következő oldalon van.
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Program05_7/main.c  ...folytatás

  //--- PB6 konfigurálása digitális bemenetként ----------------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6|GPIO_CRL_CNF6); // PB6 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_CNF6_0;          // PB6 CNF: 01  MODE: 00 
 
  //--- TIM4 CH1 konfigurálása Input Capture módba --------------
  TIM4->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;   // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM4->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM4->CCMR1 = TIM_CCMR1_CC1S_0;          // Input capture, no filter, no prescaler  
  TIM4->CCER &= TIM_CCER_CC1P;             // CH1 felfutó élre érzékeny
  //--- Slave Reset Mode beállítás (törlés bemeneti jel felfutásakor) ---------
  TIM4->SMCR = TIM_SMCR_TS_2 |             // TS = 101, azaz TI1FP1
               TIM_SMCR_TS_0 |             // trigger kiválasztása
               TIM_SMCR_SMS_2;             // Reset mód beállítás (SMS=100)
  TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC1E;             // CH1 bemenet engedélyezése
  TIM4->CR1  |= TIM_CR1_CEN;               // Számláló indítása

  while (1) {
    while (!(TIM4->SR & TIM_SR_CC1IF));    // Capture eseményre várunk
    timestamp = TIM4->CCR1;                // A kiolvasás törli a jelzöbitet
  }
}

 Csak a megjelölt sorok beszúrása jelent változást a programban

 A nullázás a számláló pillanatnyi értékének rögzítése után történik
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Impulzusszélesség mérése
 Input capture (jelfogás) módban most TIM4 CH1 csatornájával a 

bemenő jel felfutó élének időpontját rögzítjEk, a CH2 csatorna 
segítségével pedig a a lefutó élek időpontját rögzítjEk. 
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Impulzusszélesség mérése
 Tipikus alkalmazások: RC szervó jel fogadása, vagy PWM jel 

ellenőrzése, HC-SR04 szonár jelének feldolgozása, stb.

 A következő mintapélda elsősorban Warren Gay: Beginning STM32 - 
 Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC  
c. könyvére támaszkodik (tim4_pwm_in projekt) 

https://www.amazon.com/Beginning-STM32-Developing-FreeRTOS-libopencm3/dp/1484236238
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TIM4 IC1 és IC2 konfigurálása
 TIM4 IC2 és IC2 bemenetét egyaránt a TI1 bemenethez kell 

rendelni, ehhez a TIM4_CCMR1 regiszter CC1S bitcsoportját 
012-be, a CC2S bitcsoportot pedig 102-be kell állítani

 Minimális szűrést állítunk be (N = 2 ), előszámlálás pedig nem kell

 A TIM4_CCER regiszter CCxP bitjében állíthatjuk be, hogy 
fel- vagy lefutásra fingyelEnk (0: felfutó él), a CCxE bit 1-be 
állításával pedig engedélyezzEk az adotti bemenetet

0      0      0      1       0      0      0      1
 filtering: N = 2        PSC= /1   TI1 input

  0      0      0      1       0      0       1      0
  filtering: N = 2         PSC= /1   TI1 input

    lefutó él:  1       1      felfutó él: 0      1
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Program05_7d/main.c
volatile int cc1if = 0, cc2if = 0, c1count = 0, c2count = 0;
int main(void) {
 ... a program eleje ugyanaz, mint Program05_8/main.c-nak! TIM3 kelti a vizsgálandó jelet 

  //--- TIM4 CH1 és CH2 konfigurálása Input Capture módba --------------
  TIM4->PSC = SystemCoreClock/10000 - 1;     // 10 kHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM4->CNT = 0;                             // Számláló nullázása
  TIM4->CCMR1 = 0x1211;                      // CH1/CH2 TI1 bemenetre, filter=2, no PS 
  TIM4->SMCR = TIM_SMCR_TS_2 |               // Számláló törlése TI1FP1 eseménykor
               TIM_SMCR_TS_0 |               // TI1FP1 trigger kiválasztás (TS=101)
               TIM_SMCR_SMS_2;               // Reset mód beállítás (SMS=100)
  TIM4->CCER &= TIM_CCER_CC1P;               // CH1 felfutó élre érzékeny
  TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC2P;               // CH2 lefutó élre érzékeny
  TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC2E|TIM_CCER_CC1E; // Input Capture engedélyezés
  TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                  // Számlálás engedélyezése
  TIM4->DIER |= TIM_DIER_CC1IE | TIM_DIER_CC2IE; // TIM4 IC1,IC2 interrupt engedélyezése
  NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);                 // NVIC TIM4 megszakítások engedélyezése
  __enable_irq();                            // Megszakítások globális engedélyezése

  while (1) {
    while (!(TIM3->SR & TIM_SR_UIF));        // TIM3 túlcsordulásra várunk
    TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF;                 // Megszakításkérö bit törlése
    printf("cc1if=%u (%u), cc2if=%u (%u)\n",
          (unsigned)cc1if,(unsigned)c1count,
          (unsigned)cc2if,(unsigned)c2count);
  }
}

Kiíratás az SWO kimeneten (PB3)
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Program05_7d/main.c

void TIM4_IRQHandler(void) {               // Megszakítást kiszolgáló eljárás
  int sr = TIM4->SR;                       // Státuszregiszter kiolvasása
  if ( sr & TIM_SR_CC1IF ) {               // Ha CH1 Capture esemény történt
    cc1if = TIM4->CCR1;                    // Periódusidő kiolvasása
    ++c1count;                             // Eseményszámláló léptetés
    TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC1IF;             // Megszakításkérö bit törlése
  }
  if ( sr & TIM_SR_CC2IF ) {               // Ha CH2 Capture esemény történt
    cc2if = TIM4->CCR2;                    // Kitöltés kiolvasása
    ++c2count;                             // Eseményszámláló léptetés
    TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC2IF;             // Megszakításkérö bit törlése
  }
}

 TIM4_SR – a CC1IF, illetve a CC2IF eseményjelzőkre fingyelEnk

 Megszakításkor eltároljuk az időbélyeget és léptetjEk a számlálót, 
illetve töröljEk a jelzőbitet (fölöslegesen töröljEk, hiszen már 
TIM4_CCRn kiolvasása törli a hozzá tartozó CCnIF jelzőbitet!)
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Távolságmérés ultrahangos szenzorral
 A feladat egy, 

legalább 10 µs 
triggerjel keltése az 
RB0 kimeneten, 
majd a 0 – 20 ms 
echo jel (RB6) 
szélességének 
meghatározása

 1 MHz-es órajelet 
használva 1 µs 
felbontással 
dolgozhatunk (a 
timerek előosztója 
ekkor 1/72 lesz) 

Figyelem: A HC-SR04 kártya 5 V-os jelszinttel dolgozik!
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PWM jel előállítása
 TIM3_CCMR2 – a 3. csatornát most PWM 1. Output Compare 

módba konfinguráljuk.

 

 A PB0 (TIM3 CH3) kimenet addig aktív (magas), amíg 
TIM3_CNT számláló értéke kisebb, mint a TIM3_CCR3-ban 
beállítotti összehasonlítási érték

 A periódust a TIM3_ARR regiszterbe írt szám szabja meg

 Megjegyzés: PWM módban fontos, hogy TIM3_ARR és 
TIM3_CCR3 is buffeerelt (preload enable) módban legyen, ezért a 
TIM3_CCMR2 regiszter OC3PE bitje, valamint a TIM3_CR1 
regiszter ARPE bitjét 1-be kell állítani

  0      1      1      0       1      0      0      0
        PWM 1. mode    preload    OC output
                                 enable   
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Sonar/main.c triggerimpulzus keltés
#include "stm32f10x.h"
volatile uint32_t cc1if=0, cc2if=0, c1count = 0, c2count = 0, distance = 0;

int main(void) {
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN |
                  RCC_APB1ENR_TIM4EN;      // TIM3 és TIM4 engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;      // AFIO órajel engedélyezés
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;      // GPIOB órajel engedélyezés
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM3_REMAP;     // Törli TIM3 REMAP bitjeit
  AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_TIM4_REMAP;     // Törli TIM4 REMAP bitjeit  
  //--- PB0 konfigurálása T3C3 digitális kimenetként -----------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0|GPIO_CRL_CNF0); // PB0 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE0_0 |        // PB0 alternate kimenet, max. 50 MHz
                 GPIO_CRL_MODE0_1 |        // CNF: 10  MODE: 11
                 GPIO_CRL_CNF0_1; 
  //--- Timer3 CH3 konfigurálása Output Compare PWM módba ------
  TIM3->PSC = SystemCoreClock/1000000 - 1; // 1 MHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM3->ARR = 50000 - 1;                   // 50000-ig számlálunk (50 ms a periódus)
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM3->CCMR2 = TIM_CCMR2_OC3PE  |         // CC3S = 00 OC3FE=0 OC3PE=1
                TIM_CCMR2_OC3M_1 |         // OC3M=110(PWM1) OC3CE=0 
                TIM_CCMR2_OC3M_2;
  TIM3->CCR3 = 50;                         // Egyezési érték = 50 (50 us jelszélesség)
  TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC3E;             // CH3 kimenet engedélyezése
  TIM3->CNT = 0;                           // Számláló törlése
  TIM3->CR1 |= TIM_CR1_ARPE | TIM_CR1_CEN; // Számláló indítása, ARR buffered módba
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Sonar/main.c impulzusszélesség mérés

  //--- PB6 konfigurálása digitális bemenetként ----------------
  GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE6|GPIO_CRL_CNF6); // PB6 CNF és Mode bitek törlése
  GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_CNF6_0;          // PB6 CNF: 01  MODE: 00 
  __disable_irq();                         // Megszakítások globális letiltása
  //--- TIM4 CH1 és CH2 konfigurálása Input Capture módba --------------
  TIM4->PSC = SystemCoreClock/1000000 - 1; // 1 MHz-re osztjuk le az órajelet
  TIM4->CNT = 0;                           // Számláló nullázása
  TIM4->CCMR1 = 0x1211;                    // CH1/CH2 TI1 bemenetre, filter=2, no PS 
  TIM4->SMCR = TIM_SMCR_TS_2 |             // Számláló törlése TI1FP1 eseménykor

           TIM_SMCR_TS_0 |             // TI1FP1 trigger kiválasztás
           TIM_SMCR_SMS_2;             // Reset mód beállítás

  TIM4->CCER &= TIM_CCER_CC1P;             // CH1 felfutó élre érzékeny
  TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC2P;             // CH2 lefutó élre érzékeny
  TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC2E|TIM_CCER_CC1E; // Input Capture engedélyezés
  TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                // Számlálás engedélyezése
  TIM4->DIER |= TIM_DIER_CC1IE | TIM_DIER_CC2IE; // TIM4 IC1/IC2 interrupt engedélyezés
  NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);               // NVIC TIM4 megszakítások engedélyezése
  __enable_irq();                          // Megszakítások globális engedélyezése

 TIM4 1. és 2. csatornáját hasonló módon konfinguráljuk, mint az 
előző programban, csak 10 kHz helyetti most 1 MHz-re osztjuk le a 
rendszer 72 MHz-es órajelét TIM4_CNT bemenetén

 A TIM4_CNT számlálót nullázzuk minden felfutó élre (TI1FP1)  
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Sonar/main.c megszakítás és kiíratás

  while (1) {
    while (!(TIM3->SR & TIM_SR_UIF));      // Capture eseményre várunk
    TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF;               // Megszakításkérö bit törlése
    distance = (cc2if*17)/1000;
    printf("time =%u us, distance =%u cm\n", cc2if, distance);
  }
}

void TIM4_IRQHandler(void) {               // Megszakítást kiszolgáló eljárás
  int sr = TIM4->SR;                       // Státuszregiszter kiolvasása
  if ( sr & TIM_SR_CC1IF ) {               // Ha CH1 Capture esemény történt
    cc1if = TIM4->CCR1;                    // Periódusidő kiolvasása
    ++c1count;                             // Eseményszámláló léptetés
    TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC1IF;             // Megszakításkérö bit törlése
  }
  if ( sr & TIM_SR_CC2IF ) {               // Ha CH2 Capture esemény történt
    cc2if = TIM4->CCR2;                    // Kitöltés kiolvasása
    ++c2count;                             // Eseményszámláló léptetés
    TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC2IF;             // Megszakításkérö bit törlése
  }
}

 A távolság a distance = time * velocity/2 képlettiel számolható, a 
hangsebességet 340 m/s-nak vesszEk

 A megszakítás kiszolgálása megegyezik az előző programmal
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 A digitális forgásérzékelőket (rotary encoder) mechanikus 
tengelyek fogásírány- és szögelfordulás jeladójaként használják, 
vagy műszer előlapján a forgásjeladót kézzel forgatva egy 
paramétert állíthatunk be vele

 A keltetti jel fázisa a forgásiránytól fEgg, dekódolása lehet szoftvveres 
vagy hardveres
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Program05_9/main.c

#include "stm32f10x.h"
#define MAX_COUNT_VALUE 128
int enc_cnt=250;

int main(void) {
//--- PB1 konfigurálása digitális kimenetként (LED) -----
RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_IOPBEN;     // GPIOB órajel engedélyezés
GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE1|GPIO_CRL_CNF1); // CNF és Mode bitek törlése
GPIOB->CRL |=  GPIO_CRL_MODE1_1;         // PB1 pushpull kimenet, max. 2 MHz

//--- PA6 és PA7 legyen bemenet, alternative funkció, felhúzó ellenállással
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE6;           // PA6 konfigurálása
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF6_0;
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF6_1;           // Mode = 00, CNF = 10 input with pullup
GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR6;             // pull-up
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE7;           // PA7 konfigurálása
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF7_0;
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF7_1;           // Mode = 00, CNF = 10 input with pullup
GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;             // pull-up

 PA6 és PA7 lesznek az encoder bemenetek (TIM3 CH1 és CH2)

 PB1 – GPIO kimenet, a LED vezérlésére (a késleltetést változtatjuk)

 TIM3 Encoder módban hardveresen dekódolja az encoder jeleit

Áramköri rajz a 4. oldalon található
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Timer3 konfigurálása Enkóder módba
 Enkóder bemenetként csak a TI1 és TI2 bemenetek (CH1 és CH2) 

használható 

 Az Enkóder mód beállításához az alábbi konfingurációs lépéseket 
kell elvégezni
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Program05_9/main.c

//--- TIM3 konfigurálása
TIM3->CR1 &= ~TIM_CR1_CMS;        // él-igazított mód, számlálási irány DIR szerint
TIM3->CR1 &= ~TIM_CR1_DIR;        // felfelé számlálunk
TIM3->ARR = MAX_COUNT_VALUE;      // periódus beállítása
TIM3->PSC = 0;                    // nincs előszámlálás
TIM3->SMCR &= ~TIM_SMCR_SMS;      // SMS = 1 Encoder mode 1. 
TIM3->SMCR |= TIM_SMCR_SMS_0;     // Counter counts up/down on TI2FP1 edge 

                                      // depending on TI1FP2 level
TIM3->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_CC1S;   // Csatornabemenet konfigurálása
TIM3->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_CC2S;
TIM3->CCMR1 |= TIM_CCMR1_CC1S_0 | TIM_CCMR1_CC2S_0; //TI1 → CC1, TI2 → CC2
//--- polaritás választás ------------
TIM3->CCER &= ~TIM_CCER_CC1P;     // CH1 felfutó élre érzékeny
TIM3->CCER &= ~TIM_CCER_CC2P;     // CH2 felfutó élre érzékeny
TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;         // Számlálás engedélyezése

    while (1) {
      enc_cnt = TIM3->CNT;
      GPIOB->ODR ^= GPIO_ODR_ODR1;  // PB1 átbillentése
      delay(enc_cnt*10000);
    }
}

 A főprogramban kiolvassuk TIM3 számlálóját és a késleltetési időt 
ezzel arányosnak vesszEk, így a villogás sebességét szabályozzuk
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A PB0 kimenet
TIM3 CH3 
csatornája

Villogtassuk a PB0 
kimenetre kötött LED-et a 
TIM3 időzítő segítségével, 
Output Compare toggle 
módban!  
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