
B3B38LPE, kat. měření, ČVUT , FEL, Praha, 2020 

Velmi málo komentované snímky obratovky v aktivovaném  
„Device manager“ při připojení STM32F042 přes USB 

 

Připojení desky s STM32F042 v režimu BOOT přes USB, Nastavení Win 10, Device 
manager 

Při zapnutí  desky s STM32 v BOOT módu,  (pin. č. 1  na +3,3 V), , USB se objeví STM32 
BOOTLOADER 

 

Kontrola, jaký Driver je použit pro toto zařízení 
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Detaily Driveru 
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Pokus o Up- date driveru (pokud bychom neměli STM32 Bootloader, ale DFuse, pak by se 
musel “ vnutit” správný driver „ STM32 Bootloader). Níže je, jak se projeví STM32F042 v Boot 
módu jako  
„STM Device in DFU Mode“ – ovládač DFU ( obr - pod Win 7). 

 

Pak je třeba  nastavit jiný ovládač –  jako „STM32 Bootloader“. Hledání ovládače- níže. 
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Někdy jsou na počítači po instalcích oba ovládače,musí se pak nastavit,který z nich je pro 
STM32F042 v BOOT režimu aktivní. 

Po hledání up-date driveru za situace, kdy byl použit správný ovládač. 

 

 

 

VCP Diver 
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Níže pro úplnost, co b ymělo být vidět ve správci zařízení, pokud se spustí ZeroeLabViewer 
komunikujíc s VCP ( Virtua Com Port) Dokud se nespustí ( procesor STM32F042 držen v resetu 
tlačítkem), bude vidět: 

 

 

Až se spustí se spustí ZeroeLabViewer, objeví se další zařízení, v tomto případě COM 19, ale 
může to být I jiné číslo. 
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Volba properties pro USB serial (Com 19) 

 

 

 

 

Volba “addvanced” 

Nastavení rychlosti ( bits per second) pro komunikaci s STM32F042 přes USB nemá smysl.( 
Význam ale například má přikomunikaci s deskou NUCLEO F303RE, kde nastavuje rychlost 
UART, v převodníku USB- UART.) 
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Je možno zvolit I jiné číslo Com portu, např. Com2 ( to může být vhodné pro SW,který např 
podporuje COM- porty do nižšího čísla).   Zřízení se napříště ohlásí se stejným, nově  
nastavenýmn číslem COM portu tedy např. COM 2. 
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