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Розробка програмних засобів сполучення 
мікроконтролерної  плати AVR Butterfly з 
пакетом MatLab 

Денисов А.О., Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв  

УДК 53.087: 004.355: 504.064.3 + 612.08  

Представлено опис  програми, написаної в системі  комп'ютерної математики  MATLAB  для 
одержання даних з  універсального цифрового реєстратора на базі демо-платы AVR Butterfly із 
процесором Atmega 169. Ця програма дозволяє одержувати дані з послідовного порту 
комп'ютера, управляти цифровим реєстратором, зберігати дані у файлі й відображати їх у 
вигляді графіка. Запропоновано області можливих застосувань. 

 
Program’s distribution is presented applied for data organization between hardware based on AVR 

Butterfly demo-kit with Atmega 169 processor and personal computer. This program allow to obtain data 
from COM port, manage digital recorder, save data in the file and represent  data on the plot. Some fields 
of possible applications are proposed. 

1. Вступ 
Для одержання  інформації щодо стану фізич-

них і технологічних процесів використовуються  
датчики з використанням  мікроконтролерів, які 
дозволяють перетворити фізичні параметри в  циф-
рові дані для  наступної математичної обробки, 
аналізу й відображення інформації. Обробка цих 
данних лише засобами мікроконтролерів не завжди 
можлива. Для навчальних і дослідницьких цілей 
необхідно було створити систему, що дозволяє до-
сить просто змінювати  вхідні параметри з метою 
використання різних контролерів і протоколів об-
міну і систему обробки й відображення отриманої 
інформації. Була зроблена спроба вивантаження і 
обробки данних мікроконтролера за допомогою 
спеціалізованої системи  комп'ютерної математики 
MATLAB на персональному комп’ютері. 

Система MATLAB фірми Math Works, Іnc. Це, у 
першу чергу, мова програмування високого рівня 
для технічних обчислень із великою кількістю ста-
ндартних пакетов прикладних програм. Типове 
використання MATLAB - це: 

•  математичні обчислення 
•  створення алгоритмів 
•  моделювання 
•  аналіз даних, дослідження й візуалізація 
•  наукова й інженерна графіка 
•  розробка додатків, включаючи створення 

графічного інтерфейсу 
Система MATLAB широко використовується у 

навчальних курсах багатьох компьютерних та ін-

женерно-техничних спеціальностей. Тому можна 
очікувати меншої кількості проблем при  впрова-
дженні відповідного інструментарію для навчаль-
них цілей.   

 
2. Особливості реалізації мікро-контро-

лерного пристроя і його програми 
Використовувалася демо-плата Avr-Buttrfly, 

спеціально розроблена фірмою Atmel, як діючий 
зразок для демонстрації можливості застосування 
мікропроцесорів Avr ATmega-169. Для цієї плати 
фірмою було розроблено спеціальне програмне 
забезпечення, що дозволяє реалізувати функції уні-
версального цифрового реєстратора [1]. 

У якості вихідних даних  цифрового реєстрато-
ра  використовувались наступні характеристики: 

• вбудовані часи-календар для зв'язку вимірів і 
часу. 

• програмувальний темп (частоту) реєстрації 
вимірів, який можна обирати кнопкою на 
Butterfly: від 10 хвилин до 500мксек=2KHz  
(для частоти процесора 1MHz). 

• можливість вибору одного з декількох ана-
логових каналів (максимум 8) реєстрації.  

• фіксація результатів і часу вимірів у флеш-
пам’яті ємністю 4Mbіt - приблизно 400 тис. 
вимірів.  

• розрядність результатів вимірів - 10 біт 
(1024 градацій).  

Час вимірів фіксується на початку кожного бло-
ку даних вимірів з 196 звітів.  
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У флеш-пам’яті організовано кільцевий файл. 
Інформація про записи і їх послідовність зберіга-
ється при вимиканні живлення. 

Формати виводу даних: бінарний; текстовий; 
шостнадцятирічний дамп у текстовому вигляді. 

Сервісний режим для керування записами у 
флеш-памяти з доступом через  термінал по прото-
колі RS-232. 

Режим прямої передачі результатів вимірів за 
протоколом RS-232. 

Швидкість опитування обмежується швидкістю 
передачі по RS-232. Максимальна частота опиту-
вання становить 4KHz. 

Режими передачі даних: прямої передачі даних 
з контролера на комп'ютер без реєстрації у флеш-
пам’яті(режим Dіrect Send to PC); передачі даних з 
флеш-пам’яті реєстратора на комп'ютер (режим 
Send to PC). 

До даного пристрою можна під’єднувати датчи-
ки різноманітного призначення, що формують на 
виході напругу у діапазоні 0-5 вольт, при цьому 
роздільна здатність близько 5 мВ. Передбачається, 
що програма обробки даних реєстратора викону-
ється на комп’ютерах з операційною системою Wi-
ndows з встановленою системою MATLAB. 

 
3. Особливості реалізації интерфейсу у MA-

TLAB 
Система MATLAB містить у собі команди низь-

кого рівня, що дозволяють створити програму, яка 
працює  з складними форматами вхідних даних, і 
повністю редагувати зовнішній вигляд графіка, 
також  при створенні Графічного Користувацького 
Інтерфейсу(Graphіcal User Іnterface, GUІ) для MA-
TLAB-додатків. 

При реалізації програми були викорастані на-
ступні можливості MATLAB: 

1. Функції для роботи з COM-портами комп'ю-
тера. 

2. Фунции відображення отриманих даних у 
вигляді графіка. 

3. Функції формування й керування інтерфей-
сом програми(вікнами вводу-виводу інфор-
мації). 

4. Функції роботи з файлами.  
5. Програма реалізована у вигляді наступних 

процедур і функцій у системі MATLAB: 
ІnіtPort - Функція ініціалізації COM-порту.  
У даній функції ми ініціалізуємо порт, відповід-

но до встановлених параметрів. 
Ініціалізуємо номер порту, швидкість читання 

даних, стопові біти, парність, контроль парності. 
Використовувалися специфічні функції MATLAB: 

port.BaudRate=(speed); -  Встановлюємо значен-
ня швидкості  читання даних  

port.Parity='none'; - Парність 
port.DataBits=8; - Біти даних 
port.StopBits=1; - Стопові біти 
port.FlowControl='none'; - Контроль потоку даних   

port.Timeout=2;    - Встановлюємо таймаут 
fopen(port);    - Відкриваємо порт 
 
ReadPort1 - Функція читання даних у режимі 

передачі даних із флеш-пам’яті в комп'ютер датчи-
ка  й запису їх у файл. 

У цій функції ми читаємо дату відновлення да-
них, відкриваємо файл для запису отриманих да-
них, конвертуємо дані відповідно до протоколу, 
пишемо дані у файл, виводимо дані на графік. 

 Треба зауважити, що кожен пакет даних АЦП 
має розмір 10 біт, тобто 1.25 байт. Дані пакуються  
по 3 вимірювання по 10 біт даних в групу з 4 байтів 
запису.  

Формат запису такий: 3 байта по 8 біт молод-
ших значень та байт запакованих значень по 2 ста-
рших біта цих значень. Дані виводяться сторінками 
по 262 байта. 

Нижче наведено основні функціі, які використо-
вувалися у даній процедурі: 

datetime = fread(port,6,'int8');       - Читаємо дату 
вимірювання; 

data = fread(port,262,'uint8');           - Читаємо 
блок даних з порту розміром 262 байта;  

a=bitshift(bitand(data(i+3),48),4);         - Конверта-
ція даних;  

tmprt(j+1,1)= double(a)+double(data(i)); 
t m pr t ( j+ 2, 1 )= doubl e(bi t sh i f t (bi tan d(da ta

(i+3),12),6))+double(data(i+1));  
tmprt(j+3,1)=double(bitshift(bitand(data(i+3),3),8))

+double(data(i+2));  
fprintf(filedata,'t--%d %d %d \n',tmprt(j-2,1),tmprt

(j-1,1), tmprt(j,1));               - Пишемо дані у  файл  
plot(tmprt,'r','Parent',handles.Axe1,'LineWidth',2, 

'MarkerFaceColor',’r’)      -   Будуємо графік  
 
ReadPort2 - Функція читання даних у режимі 

прямої передачі даних(без реєстрації у флеш-
пам’яті)датчика й запису їх у файл. 

У цій функції ми читаємо дані  з порту, конвер-
туємо їх  відповідно до протоколу, виводимо зна-
чення у вікно на формі програми, й  виводимо дані 
на графік. Наприкінці  функції викликаємо функ-
цію зупинки режиму читання Stop. 

Треба зауважити, що кожен пакет даних АЦП 
має розмір 10 біт, а максимальний размір слова 
обміну по послідовнуму інтерфейсу - 8 біт. Тому 
кожен пакет виміру поділяється на дві порції, кож-
на по 5 біт. До кожної порції додається службова 
інформація, що дозволяє відновити вірну послідов-
ність порцій. 

Основні функціі, які використовувалися у даній 
процедурі : 

[data1,count]=fread(port,2,'int8'); - Отримуємо 
молодші і старші 5 біт в 2 байтах 

data1n=data1(1)-32;                    -  Далі конвертує-
мо дані згідно протоколу пакування  

data2n=data1(2)-64; 
shiftdata=bitshift(data2n,5);            
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rdata=shiftdata+data1n;       
Stop -  Функція зупинки режиму читання.  
Ця функція закриває файли, порт, зупиняє тай-

мер(для режиму Dіrect Send To PC). Очищуємо 
порт і знищуємо дескриптор порту. 

Основні функціі, які використовуваються у да-
ній процедурі: 

fclose(port);           - Закриваємо  порт 
fclose(filedata);    - Закриваємо файл 
delete(port);                       
fclose('all');       - Закриваємо будь-які ще відкри-

ті файли 
 
Висновки 
Продемонстрована принципова можливість 

створення система збору й реєстрації інформації 

для проведення навчальних і дослідницьких робіт 
на базі мікроконтролерного пристрою й системи 
MATLAB. Cистема складається з автономної сис-
теми первинного збору інформації вимірювальних 
датчиків на базі  демо-платы AVR Buttrfly з мікро-
контролером фірми Atmel. Для вторинної обробки 
й відображення інформації використається персо-
нальний комп'ютер з системою комп'ютерної мате-
матики MATLAB.   

Розроблена програма може бути використана з 
навчальною метою, а також як прототип для  роз-
робки подібних систем збору та аналізу даних, 
отриманих з різноманітних датчиків. Ця технологія 
може використовуватися і для роботи з іншими 
типами мікроконтролерів.  
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