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Лабораторно упражнение №1

Развойна платка Olimexino-328. 
Изследване на аналогови и дискретни сигнали

Цел: 
1. Запознаване с възможностите на развойна платка Olimexino-328 с процесор 

ATmega328P
2. Запознаване развойната среда Arduino IDE
3. Изследване на аналогово-цифровото преобразуване на сигналите

Теоретична постановка: 
1. Olimexino-328. Възможности, функционалност, интерфейс
2. Инсталиране на развойната платка и Arduino IDE
3. Програмиране. Работа с Arduino IDE

Задачи: 
1. Конфигуриране на схема за целите на изследването - подаване на изменящо 

се напрeжение (0-5V) към аналогов вход A0
2. Създаване на програма на C/C++ за четене на аналоговия вход и извеждане 

на прочетените стойности през терминал, свързан към сериен порт. Срав-
няване на подаваните (аналогови) и извежданите (дискретни) стойности на 
сигнала 

3. Модифициране на програмата от задача 2, така че подаваният през A0 сигнал 
да задава честотата на мигане на светодиода LED2 (свързан фабрично към 
цифровия канал D13
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1. Olimexino-328. Възможности, функционалност, интерфейс

Развойната платка OLIMEXINO-328 разполага с богата периферия и изчислителни възможности (благода-
рение на процесора ATmega328P). Тя се свързва към персонален компютър чрез USB кабел (USB-А към 
USB-B). Той осигурява и програмирането й. Следва

Фиг. 1. Olimexino-328 - поглед отгоре

Фиг. 2. Olimexino-328 - поглед отдолу
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1.1. Reset

Развойната платка OLIMEXINO-328 разполага с верига за нулиране (reset) R12 (4.7kΩ), R13 (330Ω), SD5 
(1N4148), C7 (4.7nF), C8(100nF), джъмпер USB_RST, ATmega328P pin29 (PC6/3RESET/PCINT14) и RST бутон.

1.2.  Честота (Clocks)

Кварцовият кристал Q1 16 MHz е свързан към пин 7 (XTAL1) и пин 8 (XTAL2) на ATmega328P. 

1.3. Захранване

OLIMEXINO-328 има следните възможности да бъде захранена:

- външно захранване (9-30) VDC.

- от USB +5V 

- Li-ion батерия 3.7V 

1.4. UEXT конектор

UEXT конекторът се използва за добавянето на допълнителни мо-
дули към OLIMEXINO-328. Повечето Olimex модули (MOD-XXXX) 
могат лесно да бъдат включени към развойната платформа с цел 
разширяване на интерфейса. 

Pin # Signal name

1 VCC

2 GND

3 D1(TXD)

4 D0(RXD)

5 A5(SCL)

6 A4(SDA)

7 D12(MISO)

8 D11(MOSI)

9 D13(SCK/LED1)

10 UEXT_#CS

1.5. PWR_J конектор

Универсален 2.5mm конектор. Платката 
може да бъде захранена със стойности 
между 6 и 16 V @ 1.5A (максимално).  

Pin # Signal name

1 Power Input

2 GND
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1.6. CON1 - захранващ блок

Pin # Signal name

1 RESET

2 +3.3V

3 +5V

4 GND

5 GND

6 VIN

1.7. CON2 - аналогов блок

Pin # Signal name

1 A0

2 A1

3 A2

4 A3

5 A4(SDA)

6 A5(SCL)

1.8. CON3 - цифров (дискретен) блок

Pin # Signal name

1 D0 (RXD)

2 D1 (TXD)

3 D2 (BUT)

4 D3

5 D4

6 D5

7 D6

8 D7

Забележка: Кондензатор C12 е свързан с D2 и паралелно на BUT. Той може да е причина за нежалани 
филтриращи свойства в някои случаи - например при използване на RF модул към D2 е необходимо 
отстраняване на C12. 
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1.9. CON4 - цифров (дискретен) блок

Pin # Signal name

1 D8

2 D9

3 D10 (#SS)

4 D11 (MOSI)

5 D12 (MISO)

6 D13 (SCK/LED1)

7 GND

8 AREF

1.10. LIPO_BAT конектор за батерия

Когато OLIMEXINO-328 е предназначен за  
работа като самостоятелно устройство/
приложение (stand-alone).

Pin # Signal name

1 VBAT

2 GND

1.11. mini USB конектор

Нужен при програмирането и за-
хранването на платката през пер-
сонален компютър.

Pin # Signal name

1 +5V_VBUS 
(VCCINT)

2 USBDM

3 USBDP

4 Not connected

5 GND

1.12. ICSP (In-Circuit Serial Programming) pads

Няма изводи монтирани на този 6-пинов конектор. 
При използването му трябва да се осигури допъл-
нителен конектор, който да позволи включването 
на външно програмиращо устройство. Не използ-
вайте TPI или PDI интерфейси с ICSP pads. Ако из-
ползвате 10-пинов ICSP кабел, то ще е необходимо 
използване на джъмпери, с цел работа с 6-пиновия 
ICSP интерфейс.

Pin # Signal name

1 D12(MISO)

2 VCC

3 D13(SCK/LED1)

4 D11(MOSI)

5 RESET

6 GND
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1.13. Описание на Jumper-ите

USB_RST jumper Когато USB_RST е затворен, USB автоматично рестартира-
не (auto-reset функцията) е позволена. След автоматичното 
рестартиране bootloader е статиран и зарежда програмата 
във Flash паметта.

Състояние по подразбиране - затворено.

  

LED1_E jumper Когато LED1_E е затворен, LED1 и D13(SCK) са свързани.

Състояние по подразбиране - затворено.   

D7/D10 jumper Когато D7/D10 джъмперът е затворен - в позиция D7 – UEXT 
пин 10 (UEXT_CS) е свързан с Atmega328P чрез 11 (PD7) – 
сигнал D7, когато джъмперът е затворен - в позиция D10 - 
UEXT пин 10 (UEXT_CS) е свързан с Atmega328P чрез пин 14 
(PB2/#SS) – сигналD10(3SS).

Състояние по подразбиране - затворено в позиция D7.

  

1.14. LEDs и бутони:

•	 Статусен светодиод  (Status LED) с име LED1 (зелен), свързан чрез джъмпер LED1_E за ATmega328P 
посредством пин 17 (SCK/PCINT5/PB5) - сигнал D13 (SCK/LED1). 

•	 Status LED с име LED2 (жълт), свързан към ATmega328P чрез пин 13 (PCINT1/OC1A/PB1) - сигнал D9 
(LED2).

•	 Status LED с име TX (червен) показва, че е налице прехвърляне в FTDI. 

•	 Status LED с името RX (зелен) показва, че е налице прехвърляне в FTDI. 

•	 Светодиод за наличие на захранване (червен) с име PWR - този LED показва, че платката се захран-
ва. 

•	 Потребителският бутон с име BUT e свързан с пин 32 (INT0/PCINT18/PD2) на ATmega328P - сигнал D2 
(BUT). 

•	 Потребителският бутон с име RST е свързан с ATmega328P чрез пин 29 (PC6 / # RESET). 

•	 Превключвател с име SW (3.3V/5V) - превключва между 3.3V и 5V захранване на платката.
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2. Инсталиране на развойната платка и Arduino IDE

Да се работи в днешно време с Arduino/Olimexino означава да се работи с два компютъра едновременно 
- микрокомпютъра, който имаме пред себе си и наличният персонален компютър. В света на вградените 
системи персоналният компютър (PC) играе ролята на хост компютър, а микропроцесорната система 
(Arduino/Olimexino) е целевият (таргет) компютър. Въпреки, че е възможно вградената система да играе 
роля и на хост компютър при специфичен подбор на хардуера, при разработката на вградени системи 
хостът се явява компютър, на който се пише и компилира програмата (кода). Софтуерът, който придру-
жава Arduino/Olimexino системата е проектиран така, че да може да работи на повечето известни опера-
ционни системи, включително Microsoft Windows, Apple Mac OS и някои Linux дистрибуции. 

Инсталране на развойната платка OLIMEXINO-328 

Развойната платка OLIMEXINO-328 се свързва с персонален компютър чрез USB кабел, който емулира 
сериен интерфейс. Драйверът е универсален и известен като FT232R USB UART. Windows OS  автоматично 
открива включването на платката и инсталира най-подходящата версия на драйвера. Той може да се сва-
ли също и от сайта на фирмата производител. След правилната инсталация, устройството (развойната 
платка) трябва да се обърне специално внимание на кой COM порт е включен (в случая това е COM9). 
Това е важно за по-нататъшната настройка на развойната среда Arduino IDE.



8/13

Специалност: АИУТ
Дисциплина: ИИР

#1 Развойна платка Olimexino-328
      Изследване на аналогови и дискретни сигнали

Настройка на Arduino IDE

Програмирането на Arduino/Olimexino се извършва през специална среда за разработка - IDE (Integrated 
Development Environment). Sketch е термин за програмата на контролера. Arduino IDE  е преносима среда 
за разработа. Така тя може да се използва без нужда от сложна инсталация. Достаъчно е да бъде свалена 
от  http://arduino.cc/en/Main/Software и разархивирана. Настройването на средата за работа със съот-
ветния модел вградена микропроцесорна система се състои основно в три избора от менюто Tools:

1. Избор на модел вградена микропроцесорна система 

!!!  ЗА РАБОТА С OLIMEXINO-328 ТРЯБВА СА СЕ ИЗБЕРЕ  Arduino Duamilanove or Decimila !!!
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2. Избор на правилния микропроцесор

3. Избор на серийния порт (COM), обслужващ платката

 

3. Програмиране. Работа с Arduino IDE

Програмирането на Arduino/Olimexino се извършва през специална среда за разработка - IDE (Integrated 
Development Environment). Sketch (скица) е термин за програмата на контролера.

Работа с Arduino IDE

Средата за разработка на софтуера представлява голям сбор от софтуерни пакети с отворен код и е 
под лиценз GPL версия 2, въпреки че някои от пакетите, които използва попадат под множество други 
лицензи. Това води до множество предимства, като например освен цената (софтуера е безплатен), по-
требителя има лесен достъп до всички изходни кодове на продуктите, които ползва и спрямо нуждите 
и възможностите си може да ги доразвие и/или модифицира, за да оптимизира работния си процес. 
Освен това поради наличието на GPLv2 лиценза лесно могат да бъдат открити вече готови модификации 
направени от други потребители и разпространени също така напълно безплатно. 
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Софтуерната среда за разработка на пръв поглед изглежда много опростена, но това е направено с цел 
да не стряска още прохождащите в сферата на програмирането на вградени системи студенти и енту-
сиасти. Всъщност зад опростения дизайн се крие мощна развойна среда, до която всеки може лесно 
да достъпи. При стартирането на продукта пред нас излиза един най-обикновен прозорец на текстов 
редактор (Фиг. 3). Той носи традиционното име „sketch“ и е съпроводено от дата, това име не е случай-
но, както всеки проект се започва със скициране на информация по листове, така и Arduino IDE отваря 
всеки нов файл с базовите елементи на бъдещата програма. Менюто е стандартно, съдържащо бутоните 
за програмиране на контролера, както и достъп до специфични настройки като скорост на предаване 
на данните към контролера, вид на програматора, който ще се използва, модел на вградената система, 
примерни готови проекти и много други.

Фиг. 3. Работен прозорец на Arduino IDE

Стъпка 1: Писане на сорс код

Да се напише сорс код, който ще изпълнява дадената специфична операция. Начинаещите програмисти, 
а дори и някои от по-опитните не пишат своите първи разработки от нулата. Те започват по предвари-
телно разработен шаблон или от някоя готова вече програма. Започва се с анализ на наличния код или 
казано най-просто, какво прави даденият код или шаблон. След, което те надграждат с цел да се изпълни 
желаната от тях задача. Стандартният език за разработка на Arduino/Olimexino потребителски програми 
е  „Processing“, който представлява модификация на „ANSI C“ редактиран и надграден с допълнителни 
библиотеки с готови функции чрез, които лесно и достъпно може да се напише кода, който ще се използ-
ва.  Всяка програма трябва да съдържа задължително и двете функции setup() и loop(). Скицата (скелетът) 
на една програма е показан на Фиг. 4.
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// дефиниране на глобални променливи

//и функции

void setup() {

// инициализиращи команди, изпълняващи се само

// веднъж - при стартиране на програмата

// за инициализиране на променливи или на пинове

}

void loop() {

// основна функционалност на програмата,

//която се изпълнява

// докато микропроцесроната система е захранена

}

Фиг. 4. Скица на програмата в Arduino IDE

Нека разгледаме как протича процедурата по изпълнение на една от най-елементарните операции, ко-
ито Arduino/Olimexino може да извършва, а именно активирането на светодиод.

#define LED 13

void setup() {

    pinMode(LED, OUTPUT);                  // D13 is now an output

}

void loop() {

    digitalWrite(LED, HIGH);                  // turn on the LED

    delay(1000);                                      // one-second delay

    digitalWrite(LED, LOW);                  // turn off the LED

    delay(1000);                                      // another one-second delay

}

Листинг 1. Примерна програма

•	 pinMode(pinNumber, INput/Output) – конфигурира даден пин да бъде вход или изход.

•	 digitalWrite(pinNumber, LOW/HIGH) - записва цифрова стойност на даден изходен пин.

•	 delay(milliseconds) - забавяне преди изпълнение на следващия ред. Забавянето е в милисекунди.
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Стъпка 2: Проверка и компилиране на кода (Verify)

 

Много удобен е факта че софтуера за Arduino е изключително опростен и лесен за употреба. Не е необхо-
димо да се извършват множество конфигурации и настройки, а само с няколко кликвания всичко може 
да се приведе в работно състояние. Сложните и тежки операции се извършват скрито за потребителя, 
както е случая с компилирането. Чрез един бутон кода се компилира и всички тези думи написани по-
горе се превръщат в поредица от нули и единици готови за запис върху чипа. Компилаторът, който се 
използва е стандартния avr-gcc осигурен от производителя на чиповете Atmel. Той е производен на по-
пулярният компилатор, който се използва в Linux операционните системи GCC (GNU Compiler Collection). 
Най-приятната част е факта, че той е абсолютно безплатен и свободен за употреба и бива поддържан от 
всички известни операционни системи и среди за разработка.

Изходният файл е форматиран в стандартен Intel-HEX формат, който в последствие бива подаван към 
Adruino системата чрез използването на друг безплатен продукт „avrdude“. Освен кода, който ще се из-
пълнява към чипа се подава и бутлоудър (bootloader) файл, който подава инициализиращи команди към 
централният процесор при всяко стартиране на системата и създава прекъсване с цел препрограмира-
не на чипа.

Компилаторът сам по себе си е сбор от множество прости програми, които раздробяват абстрактно на-
писания код в последователност от прости за изпълнение операции. Първата функция, която изпълнява 
компилаторът е да извика предпроцесора. Това е код, който прави замествания във всеки един ред с 
различни макроси намиращи се в библиотеката на компилатора - това биват заредените хедър файлове 
(системни или потребителски) посочени в началото на кода с директивата „#include ...“. След това се пре-
минава към лексикален анализ, който превръща всеки един команден ред в проформа, която след това 
се проверява дали успешно може да се превърне в четим за контролера машинен код. През всички тези 
операции се извършват множество проверки, както граматически така и синтактични с цел да се оси-
гури правилно функциониране на кода. При добавянето на библиотеки те се извикват от приложението 
линкър (linker), което свързва главната програма и използваните библиотеки.

Следва анализ на преведеният машинен код с цел проверка дали може да се оптимизира и намали по 
обем тъй като програмната памет е ограничена. След този анализ и евентуална последвала оптимизация 
на кода, той се записва в изходен файл формат, от който ще се запише в чипа.

Стъпка 3: Прехвърляне на кода върху вградената микропроцесорна система (Upload)

След като сорс кодът е успешно преведен на разбираем машинен код остава последната задача, той да 
се прехвърли към чипът. Тук се използва споменатото приложение по-горе „avrdude“, което извършва 
необходимият трансфер.
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#1 Развойна платка Olimexino-328
      Изследване на аналогови и дискретни сигнали

4. Задачи

1. Конфигуриране на схема за целите на изследването - подаване на изменящо се 
напрежение (0-5V) към аналогов вход A0.

Схемата за целите на упражнението да се реализира по схемата на Фиг. 5, където посред-
ством потенциометър се подава изменящо се напрежение (0-5V) към аналогов вход A0.

5 V GND А0

Фиг. 5. Схема на опитната постановка

2. Създаване на програма на C/C++ за четене на аналоговия вход и извеждане на 
прочетените стойности през терминал, свързан към сериен порт. Сравняване на 
подаваните (аналогови) и извежданите (дискретни) стойности на сигнала.
За извеждане на стойностите през терминала да се полза приложението Serial Monitor на 
Arduino IDE. При разчитането на стойностите да се има в предвид, че OLIMEXINO-328 разпо-
лага с 10-bit аналогово-цифров преобразувател (АЦП).

3. Модифициране на програмата от задача 2, така че подаваният през A0 сигнал да 
задава честотата на мигане на светодиода LED2 (свързан фабрично към цифровия 
канал D13.

5. Литература
1. OLIMEXINO-328 user’s manual 
2. OLIMEXINO-328 Arduino IDE installation
3. Data Sheet - Atmel 8-bit Microcontroller with 4/8/16/32KBytes In-System Programmable Flash
4. Arduino Language Reference - http://arduino.cc/en/Reference/


