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Projekt klawiatury USB HID
Generowanie projektu klawiatury w CubeMX przebiega po-
dobnie jak w przypadku myszy. Jedyna różnica polega na wy-
braniu innej klasy urządzenia – w oknie konfiguracji jako 
Class for FS IP wybieramy Custom Human Interface Device.

Następnie powtarzamy czynności związane z konfigura-
cją taktowania i interfejsu USB opisane przy 
projekcie myszy. Dodatkowo musimy w za-
kładce konfiguracji – Middlewares, USB-DE-
VICE, Parameter Settings ustawić wartość 
stałej USBD_CUSTOM_HID_REPORT_
DESC_SIZE, określającej rozmiar deskryp-
tora raportu, na 61.

Raport stanu klawiatury w naszym projek-
cie ma budowę pokazaną na list. 2. Składa 
się on z ośmiu bajtów. Pierwszy bajt zawiera 
znaczniki stanu klawiszy typu Shift; każdy 
bit reprezentuje stan jednego klawisza. Drugi 
bajt jest pusty. Sześć kolejnych bajtów może 
zawierać kody (numery) naciśniętych klawi-
szy. Wartość 0 w tych bajtach oznacza brak 
naciśniętego klawisza. Jeśli wszystkie klawi-
sze są zwolnione, przesyłanych jest 6 bajtów 
o wartości 0.

Deskryptor raportu oraz funkcje zapew-
niające interakcję programu z urządzeniem 
USB HID są  zawarte w  pliku usbd_cu-
stom_hid_if.c. Znajduje się w  nim tablica 
CUSTOM_HID_ReportDesc_FS, do której na-
leży skopiować zawartość pliku wygenero-
wanego przez program HID Descriptor Tool 
(wybierając w nim opcję zapisu w posatci 
pliku nagłówkowego języka C). Gotowy de-
skryptor raportu klawiatury przedstawiono 
na listingu 4. Należy również zmodyfiko-
wać makro USBD_CUSTOM_HID_REPORT_
DESC_SIZE nadając mu wartość 61.

W pliku usbd_custom_hid_if.c znajduje się również funkcja CU-
STOM_HID_OutEvent_FS, wywoływana z procedury obsługi prze-
rwania interfejsu USB po otrzymaniu raportu wyjściowego od hosta. 
Raport ten służy do sterowania wskaźnikami LED umieszczonymi 
na klawiaturze. W programie przykładowym zielona dioda dostępna 
na płytce Nucleo będzie sygnalizować stan klawisza Caps Lock. 
Domyślnie funkcja CUSTOM_HID_OutEvent_FS przyjmuje 2 ar-
gumenty typu uint8_t: event_idx oraz state. Po przeanalizowaniu 
funkcji obsługujących klasę HID, w szczególności funkcji USBD_
CUSTOM_HID_DataOut zdefiniowanej w pliku usbd_customhid.c, 
widać, że argumenty te to dwa pierwsze bajty deskryptora raportu. 
W celu zapewnienia bardziej uniwersalnej obsługi raportów wyj-
ściowych należy zmodyfikować funkcje CUSTOM_HID_OutEvent_
FS oraz USBD_CUSTOM_HID_DataOut, tak aby druga z nich jako 
argumenty przyjmowała wskaźnik na bufor z raportem oraz jego 
długość. Na potrzeby programu demonstracyjnego nie jest to jednak 
konieczne – wystarczy prawidłowo zinterpretować przekazywane 
argumenty. Ponieważ w przypadku standardowej klawiatury raport 
ma tylko jeden bajt, zawierający stan wskaźników, drugi argument 
funkcji CUSTOM_HID_OutEvent_FS należy zignorować. Stan diody 
Caps Lock jest zapisany na bicie nr 1. Zmodyfikowana funkcja CU-
STOM_HID_OutEvent_FS przedstawiona jest na listingu 5.

Kolejna modyfikacja niezbędna do działania naszego urządzenia 
polega na odkomentowaniu definicji funkcji USBD_CUSTOM_HID_
SendReport_FS. Następnie do pliku  usbd_custom_hid_if.c należy 
dopisać procedurę obsługi przerwanie timera, podobną do tej z pro-
jektu myszy. Po wykryciu naciśnięcia przycisku będzie ona wysyłała 

Listing 5. Funkcja CUSTOM_HID_OutEvent_FS interpretująca raport wyjściowy
static int8_t CUSTOM_HID_OutEvent_FS  (uint8_t event_idx, uint8_t state)
{ 
/* USER CODE BEGIN 6 */ 
    if (event_idx & 2) LED_PORT->BSRR = LED_MSK;
    else LED_PORT->BRR = LED_MSK;
    return 0;
/* USER CODE END 6 */ 
}

Listing 6. Zmiany wprowadzone w pliku usbd_custom_hid_if.c w projekcie klawiatury
/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "stm32l4yy.h"
#include "stm32nucleo64.h"
#define KEY_MOD_LCTRL   0x01
#define KEY_MOD_LSHIFT  0x02
#define KEY_MOD_LALT    0x04
#define KEY_MOD_LMETA   0x08
#define KEY_MOD_RCTRL   0x10
#define KEY_MOD_RSHIFT  0x20
#define KEY_MOD_RALT    0x40
#define KEY_MOD_RMETA   0x80
#define KEY_CAPSLOCK  0x39 
#define KEY_LET(v)  (v - 'A' + 4) // A key - code 4

struct kbd_report {
    uint8_t modifier;
    uint8_t reserved;
    uint8_t key[6];
};
void HAL_SYSTICK_Callback(void)
{
    static const struct kbd_report kreps[5] = {
        {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
        {0, 0, KEY_LET('A'), 0, 0, 0, 0, 0},
        {KEY_MOD_LSHIFT, 0, KEY_LET('B'), 0, 0, 0, 0, 0},
        {KEY_MOD_RALT, 0, KEY_LET('C'), 0, 0, 0, 0, 0},
        {0, 0, KEY_CAPSLOCK, 0, 0, 0, 0, 0},
    };
    static uint8_t phase = 5;
    static uint8_t khist;
    static uint8_t tdiv;
    ++ tdiv;
    if (tdiv % 10 == 0
        && phase == 5
        && (khist = (khist << 1 | BTN_DOWN) & 3) == 1))
        {
            phase = 0;
        }
    if (tdiv == 100)
    {
        tdiv = 0;
        USBD_CUSTOM_HID_SendReport_FS((uint8_t*)&kreps[phase], sizeof(struct kbd_report));
    if (phase < 5)
            ++phase;
        }
    }
}
/* USER CODE END 0 */

kolejno sekwencję pięciu raportów w odstępach 100 ms. Raporty 
te mają następującą zawartość:

• wciśnięty przycisk A,
• wciśnięty przycisk B i lewy Shift,
• wciśnięty przycisk C i prawy Alt,
• wciśnięty przycisk CapsLock,
• brak wciśniętych przycisków.
W wyniku tego, jeżeli przy wybranym układzie klawiatury „Pol-

ski programisty” otworzony zostanie edytor tekstu, to naciśnięcie 
przycisku będzie powodowało wpisywanie na przemian tekstu „aBć” 
i „AbĆ” oraz zmianę stanu klawisza CapsLock sygnalizowaną zmianą 
stanu diody na płytce. Również wciśnięcie CapsLock na standardo-
wej klawiaturze podłączonej do komputera PC spowoduje zmianę 
stanu diody w naszym urządzeniu (listing 6).

Jeśli klawiatura miałaby być obsługiwana przez podsystem BIOS, 
to konieczne jest również zmodyfikowanie pól podklasa I protokół 
w deskryptorze interfejsu – wymaga to zmiany wartości odpowied-
nich bajtów w tablicy USBD_CUSTOM_HID_CfgDesc w następu-
jący sposób:

0x03,  /*bInterfaceClass: HID*/
0x01,  /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
0x01,  /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
Kompletne przykładowe projekty są zawarte w pliku stm32cu-

bemx_hid.zip, dostępnym na serwerze EP.
Julia Kosowska

Grzegorz Mazur
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dokładnej częstotliwości. Nie modyfikując mostków konfiguracyj-
nych na płytce można to uzyskać na dwa sposoby:

1. Korzystając z wewnętrznego nieprecyzyjnego generatora MSI 
synchronizowanego przez generator LSE, używający oscyla-
tora „zegarkowego” 32768 Hz.

2. Korzystając z wewnętrznego nieprecyzyjnego generatora HSI48, 
synchronizowanego przez generator LSE lub przez wzorzec czasu 
SOF interfejsu USB, pochodzący z komputera nadrzędnego.

W opisywanym wcześniej projekcie urządzenia HID z STM32L476 
korzystaliśmy z pierwszego rozwiązania, więc tym razem warto 
przedstawić ostatnią opcję, która umożliwia skonstruowanie urzą-
dzenia USB działającego bez jakiegokolwiek oscylatora kwarcowego.

Tworzenie projektu oprogramowania w CubeMX
Tworzenie projektu rozpoczynamy od uruchomienia CubeMX i wy-
brania opcji New Project z ekranu głównego lub z menu. Następ-
nie wybieramy serię (STM32L4) i typ mikrokontrolera – w naszym 
przypadku jest to STM32L496ZGT (rysunek 1). Podwójne kliknięcie 
na oznaczeniu typu spowoduje otwarcie w głównym oknie programu 
zakładki Pinout (rysunek 2) z widokiem wyprowadzeń mikrokontro-
lera i panelu konfiguracji peryferiów i oprogramowania.

STM32. Urządzenie 
pamięci masowej USB-MSC 
z CubeMX krok po kroku
Środowisko STM32 CubeMX, udostępniane przez ST Microelectronics, umożliwia łatwe tworzenie szkieletów 
oprogramowania dla mikrokontrolerów rodziny STM32, w tym projektów urządzeń USB. W poprzednich arty-
kułach cyklu przedstawiono proces tworzenia urządzeń USB klas CDC i HID. Tym razem zostanie przedstawio-
ne tworzenie urządzeń pamięci masowej, które są widziane przez komputer nadrzędny podobnie do pamięci 
typu Pendrive.

Przedstawiony w artykule przykład bazuje na płytce Nucleo-L496ZG, 
należącej do serii Nucleo-144. Płytki z tej serii są wyposażone w złą-
cze interfejsu USB docelowego mikrokontrolera, a więc uruchomie-
nie urządzenia nie wymaga dokładania płytki ze złączem, jak ma 
to miejsce w przypadku serii płytek Nucleo-64.

Zastosowany na płytce mikrokontroler STM32L496ZG jest najsil-
niejszym modelem w bazowej serii STM32L4. Jest on wyposażony 
w 1 MB pamięci Flash i aż 320 kB pamięci RAM. Wypada nadmienić, 
że w ulepszonej serii STM32L4+ są już dostępne mikrokontrolery 
wyposażone w pamięć RAM o pojemności 640 kB. Przykład utwo-
rzono przy użyciu środowiska Keil MDK-Lite w wersji 5.25.

Taktowanie mikrokontrolera  
na płytce Nucleo-L496ZG
Domyślna konfiguracja sprzętowa płytek Nucleo z mikrokontrole-
rami serii STM32L4 nie umożliwia taktowania mikrokontrolera 
przebiegiem wysokoczęstotliwościowym o precyzyjnej częstotliwo-
ści – na płytce nie znajdziemy ani oscylatora kwarcowego 8 MHz, 
ani doprowadzenia przebiegu 8 MHz z interfejsu ST-Link. Ponieważ 
interfejs USB wymaga taktowania z precyzją nie gorszą od 0,5%, 
niezbędne jest uzyskanie przebiegu zegarowego o odpowiednio 

Rysunek 1. Dialog wyboru mikrokontrolera w CubeMX
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do innych prze-
rwań.

Pozostałe parame-
try konfiguracji mo-
dułów mogą pozostać 
n iezmody f ikowane. 
Na tym kończymy pod-
stawową konfigurację 
zasobów mikrokontro-
lera i  przechodzimy 
do  generowania pro-
jektu oprogramowa-
nia. W tym celu z menu 
CubeMX wybieramy 
opcję Project-Settings. 
Po  otwarciu dialogu 
ustawień projektu, 
w  zakładce Project 
wprowadzamy nazwę 
projektu, wybieramy 
folder projektów (jest 
to  folder, w  którym 
CubeMX utworzy fol-
der projektu, w którym 
znajdzie się plik pro-
jektu CubeMX i foldery 
z plikami źródłowymi 
oprogramowania) oraz 
wybieramy środowisko 
programowania – w na-
szym przypadku jest 
to  Keil MDK-ARM V5 
(rysunek 5).

Konfiguracja peryferiów i taktowania
Po otwarciu zakładki Pionout konfigurujemy kolejno:

• Moduł SYS – Debug: Serial-Wire – w celu zapewnienia moż-
liwości debugowania oprogramowania i ponownego progra-
mowania mikrokontrolera (rysunek 2).

• Moduł USB_OTG_FS – Mode: Device_Only, Activate_VBUS: 
Disable (rysunek 3).

• Moduł RCC: CRS SYNC: CRS SYNC Source USB (rysunek 2).
• Oprogramowanie (MiddleWares) – USB_DEVICE – Class For 

FS IP: Communication Device Class.
Następnie przechodzimy do drugiej zakładki – Clock Configura-

tion, w której konfigurujemy taktowanie mikrokontrolera. Podczas 
uaktywniania tej zakładki pojawi się dialog z pytaniem o automa-
tyczną konfigurację zegara. Jeżeli odpowiemy twierdząco, CubeMX 
zaproponuje konfigurację zegarów, którą powinniśmy zweryfikować 
i ewentualnie skorygować. Nowsze wersje CubeMX konfigurują au-
tomatycznie maksymalną częstotliwość taktowania mikrokontro-
lera i taktowanie USB przez PLLSAI1. W naszym projekcie chcemy 
użyć nieco innej konfiguracji – zmieniamy źródło CLK48 Clock Mux 
na HSI48 (rysunek 4). Po skonfigurowaniu taktowania przechodzimy 
do zakładki Configuration, służącej do ustawienia szczegółów kon-
figuracji sprzętu i oprogramowania. W zakładce tej mamy do wyko-
nania następujące czynności:

• Sprawdzenie i ew. skorygowanie konfiguracji sprzętowej 
modułu USB_FS – po kliknięciu na ikonie modułu, w za-
kładce Parameter Settings ustawiamy opcję VBUS Sensing 
na Disabled.

• Obniżenie priorytetów przerwań (niekonieczne w naszym pro-
jekcia, ale pożyteczne we wszystkich poważnych projektach 
urządzeń z interfejsem USB) – po kliknięciu na ikonie modułu 
NVIC ustawiamy z zakładce NVIC wartość Preemption prio-
rity dla USB OTG FS i SysTick na taką samą wartość, np. 12, 
oznaczającą obniżenie priorytetu przerwania USB w stosunku 

Rysunek 3. Konfiguracja modułu USB_
OTG_FS

Rysunek 2. Konfiguracja modułów RCC 
i SYS

Rysunek 4. Zakładka konfiguracji taktowania Clock Configuration – wybór źródła zegara USB
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nastąpi jego ściągnięcie i zainstalowanie. Następnie zostanie wyge-
nerowany projekt oprogramowania. Można to również uzyskać naci-
skając przycisk generowania kodu w pasku narzędzi lub wybierając 
z menu opcję Project-Generate Code.

Po pomyślnym wygenerowaniu projektu CubeMX zaproponuje 
otwarcie go w wybranym środowisku programowania. Możemy 
od razu skompilować projekt, sprawdzając, że nie ma w nim błę-
dów, jednak przed uruchomieniem oprogramowania musimy jesz-
cze nieco uzupełnić wygenerowany przez CubeMX kod źródłowy, 
w celu nadania programowi potrzebnej funkcjonalności.

Zmiany konfiguracji projektu w MDK-ARM
Przed dalszymi działaniami warto wprowadzić drobne mody-
fikacje w ustawieniach projektu MDK-ARM. W tym celu, przy 
podłączonym interfejsie ST-Link płytki Nucleo, z menu Project 
wybieramy punkt Options for Target..., przechodzimy do zakładki 
Debug i naciskamy przycisk Settings przy konfiguracji ST-Link. 
Następnie, w zakładce Debug ustawiamy częstotliwość roboczą 
ST-Link na 1 MHz, a w zakładce Flash Download zaznaczamy 
opcję Reset and Run.

Niezbędne modyfikacje programu
Wygenerowane przez CubeMX oprogramowanie realizujące funk-
cjonalność urządzenia pamięci masowej jest niemal kompletne. Do 
jego uruchomienia wystarczy dopisać do modułu usbd_storage_if.c 
procedury współpracy z nośnikiem danych. Naszym „nośnikiem” 
będzie pamięć RAM mikrokontrolera.

Korekta inicjowania taktowania 
mikrokontrolera
W kodzie inicjowania taktowania mikrokontrolera generowanym 
przez CubeMX, umieszczonym w pliku main.c, pojawiają się błędy 
zależne od wersji CubeMX. W wersji 4.25 znalazł się błąd w se-
kwencji inicjującej strukturę RCC_OscInitStruct. W kodzie tym 
brakuje linii „RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;”, która powinna 
być umieszczona przed linią „RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 40;”. 
Bez wprowadzenia tej modyfikacji nasze urządzenie nie będzie dzia-
łało (listing 1).

Uzupełnienia plik usbd_storage_if.c
Pliku usbd_storage_if.c jest umieszczony w projekcie w folderze Ap-
plication/User. Modyfikację kodu rozpoczniemy od zdefiniowania 
struktury danych nośnika.

W plikach wygenerowanych przez CubeMX i przewidzianych 
do modyfikacji przez użytkownika umieszczone są pary komentarzy, 
rozpoczynających się od fraz /* USER CODE BEGIN */ i /* USER CODE 
END */. Niestety, dodanie tych komentarzy jest niekiedy błędne – jest 
tak np. w przypadku pliku wygenerowanego przez CubeMX w wersji 
4.25. linia zawierająca definicję liczby sektorów nośnika jest umiesz-
czona poza blokiem edytowalnym przez użytkownika, co powoduje, 
że przy każdym ponownym generowaniu projektu przez CubeMX 
będzie przywracana domyślna liczba sektorów. W celu skupienia 
zmian w małym fragmencie pliku, definicję struktury reprezen-
tującej nośnik umieszczono tuż za definicjami parametrów wolu-
minu pamięci masowej. Parametrowi STORAGE_BLK_NBR nadano 
wartość 512, co odpowiada nośnikowi o 512 sektorach i pojemności 

W drugiej zakładce dialogu Project Settings, Code Generator, mo-
żemy ustawić dodatkowe opcje projektu. Jeśli nie planujemy dalszej 
rozbudowy projektu przy użyciu środowiska CubeMX, wybierając 
opcję Copy only the necessary library files możemy znacząco zmniej-
szyć zajętość pamięci masowej przez pliki projektu (rysunek 6). 
Opcja Set all free pins as analog umożliwia ograniczenie poboru 
mocy i emisji zakłóceń przez mikrokontroler poprzez wyłączenie 
cyfrowych bloków wejścia-wyjścia na nieużywanych wyprowadze-
niach układu.

Po naciśnięciu przycisku OK, o ile wcześniej nie został zainstalo-
wany w CubeMX pakiet obsługi wybranego typu mikrokontrolera, 

Rysunek 6. Dialog ustawień projektu, zakładka Code Generator

Listing 1. Poprawiona fragment procedury inicjowania taktowania 
w pliku main.c
// Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI48|RCC_
OSCILLATORTYPE_MSI;
RCC_OscInitStruct.HSI48State = RCC_HSI48_ON;
RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;
RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_6;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 40;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}

Rysunek 5. Dialog ustawień projektu, zakładka Project

Listing 2. Definicja danych nośnika w pliku usbd_storage_if.c.
#define STORAGE_LUN_NBR                  1
#define STORAGE_BLK_NBR                  512
#define STORAGE_BLK_SIZ                  0x200

/* USER CODE BEGIN PRIVATE_DEFINES */
union mssector_ {
    uint8_t b[512];
};
union mssector_ myvolume[STORAGE_BLK_NBR];
/* USER CODE END PRIVATE_DEFINES */
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256 kB. Dla uproszczenia procedur dostępu 
do nośnika sektor nośnika zdefiniowano jaku 
unię z jednym polem (listing 2).

Dostęp do  nośnika następuje w  dwóch 
funkcjach umieszczonych w  pliku 
sbd_cdc_if.c:

• STORAGE_Read_FS() – wywoływana 
przy odczycie nośnika,

• STORAGE_Write_FS() –  wywoły-
wana przy zapisie nośnika.

Funkcje mają po 4 argumenty: numer jed-
nostki pamięci, adres bufora danych, numer 
pierwszego transmitowanego sektora nośnika 
i liczba transmitowanych sektorów. Opro-
gramowanie bez istotnych modyfikacji kilku 
plików źródłowych może obsługiwać tylko 
jedną jednostkę pamięci masowej. Przy domyślnym ustawieniu pa-
rametrów konfiguracji oprogramowania USB MSC w CubeMX liczba 
transmitowanych bloków jest zawsze równa 1. W praktyce więc uży-
teczne są jedynie dwa pozostałe parametry. Zapewnienie dostępu 
do nośnika wymaga dopisania po jednej instrukcji w obu funkcjach. 
Zmodyfikowaną postać funkcji przedstawia listing 3.

Po wprowadzeniu opisanych powyżej modyfikacji do kodu wyge-
nerowanego przez CubeMX należy skompilować program, a następ-
nie załadować go do mikrokontrolera, naciskając przycisku Load 
w MDK-ARM. Po zaprogramowaniu pamięci Flash i podłączeniu 
drugiego kabla ze złączem microUSB do gniazda umieszczonego 
na dolnej krawędzi płytki Nucleo, nasze urządzenie pamięCi ma-
sowej zostanie rozpoznane przez komputer, który zaproponuje sfor-
matowanie nośnika. Po sformatowaniu nośnika możemy kopiować 
pliku pomiędzy komputerem i naszym urządzeniem.

Listing 3. Funkcje dostępu do nośnika w pliku usbd_storage_if.c.
/**
  * @brief  .
  * @param  lun: .
  * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL
  */
int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
{
     /* USER CODE BEGIN 6 */
    *(union mssector_ *)buf = myvolume[blk_addr];
    return (USBD_OK);
    /* USER CODE END 6 */
}

/**
  * @brief  .
  * @param  lun: .
  * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL
  */
int8_t STORAGE_Write_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
{
    /* USER CODE BEGIN 7 */
    myvolume[blk_addr] = *(union mssector_ *)buf;
    return (USBD_OK);
    /* USER CODE END 7 */
}

Uwaga! Podczas pracy z urządzeniami USB na płytkach Nuc-
leo-144 niezbędne jest podłączenie obu interfejsów USB – ST-Link 
i mikrokontrolera docelowego. Odłączenie kabla USB od interfejsu 
ST-Link i pozostawienie jedynie podłączenia po stronie mikrokon-
trolera może spowodować uszkodzenie układów umieszczonych 
na płytce, w tym mikrokontrolera.

Grzegorz Mazur
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