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Abstrakt 

Bakalářská práce popisuje hardwarové a softwarové vybavení vývojového kitu 

BeagleBone Black a jeho procesoru AM3358. Součástí procesoru jsou dvě podpůrné 

programovatelné jednotky pro řízení v reálném čase. Práce přináší ucelený pohled 

na sestavu se zaměřením na možnosti a ovládání podpůrných jednotek. Součástí je popis 

mechanizmů pro použití podpůrných jednotek a definici konfiguračních souborů Device 

Tree. Cílem práce je vytvoření hardwarového a softwarového vybavení pro model 

robotické kamery. V práci je uveden popis návrhu DPS a programů pro ovládání 

krokových motorů pomocí podpůrných jednotek procesoru. Na konci práce je popsáno 

rozšíření volně šiřitelného software pro streamování videa MJPG-Streamer o možnosti 

ovládání podpůrných jednotek procesoru. 

 

 

Klíčová slova 

BeagleBone Black, AM3358, PRU-ICSS, Linux, Device Tree, Robotická kamera 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis describes HW and SW equipment of the development board 

BeagleBone Black and its AM3358 processor. The processor integrates two 

programmable support units for real time control. This work provides detailed overview 

of the development board and the support units control possibilities. It includes 

description of principles of the support units usage and definition of Device Tree 

configuration file. Purpose of the work is to create SW and HW equipment for the 

model of robotic camera. This work also describes DPS design and program equipment 

for stepper motor control using the support units of the AM3358 processor. Additionally 

the extension of MJPG-Streamer with support unit control possibilities is described at 

the end of the work. 
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1 ÚVOD 

Základním požadavkem dnešní doby je autonomní řízení a regulace naprosté většiny 

procesů. Od regulace vytápění, přes řízení datových komunikací a zpracování signálů, 

až po řízení automobilů a sofistikovaných výrobních systémů. Mezi základní 

komponenty těchto řídících aplikací patří velmi populární jednodeskové počítače. 

 Jednodeskové počítače jsou momentálně jedním z nejrychleji se rozvíjejícím 

odvětvím využití mikroprocesorů. Jejich výrobou se zabývá mnoho firem po celém 

světě a existuje velké množství typů vyhovující různým požadavkům. Mezi 

jednodeskové počítače patří také vývojový kit BeagleBone Black, který je použit při 

realizaci této práce. 

 Hlavním cílem této práce je přinést ucelený pohled na možnosti zmíněného 

vývojového kitu a vytvořit systém na ovládání robotické kamery vybavené krokovými 

motory. U vývojového kitu BeagleBone Black se zaměřím na integrovaný subsystém 

reálného času, který výrazně rozšiřuje možnosti tohoto vývojového kitu. 

U všech robotizovaných zařízení je kladen velký důraz na ošetření havarijních 

stavů, aby byl zásah člověka, kterého v tomto případě robot nahrazuje, co nejvíce 

minimalizován. V aplikaci pro ovládání robotické kamery to znamená, ošetřit stavy kdy 

by se kamera dostala do mechanického konfliktu s částí konstrukce nebo by mohlo dojít 

k uvolnění propojující kabeláže. Vzhledem k ovládacímu režimu, v kterém aplikace 

pracuje, bude také třeba ošetřit inicializační sekvenci pro nastavení kamery do výchozí 

pozice. Bez tohoto nastavení by nebylo možné realizovat ošetření havarijních stavů. 

První část práce je zaměřena na možnosti a prostředky vývojového kitu 

BeagleBone Black a je popsána v prvních čtyřech kapitolách. První kapitola pojednává 

o hardwarovém vybavení jednodeskového počítače a možnostech jeho procesoru. 

V kapitole druhé jsou představeny možné typy operačních systémů, se zaměřením 

na Linuxové distribuce. Třetí kapitola se věnuje programovatelným jednotkám reálného 

času a způsobu jejich použití. Ve čtvrté kapitole jsou změřeny vybrané parametry 

programovatelných jednotek reálného času.  

Druhá část práce popisující samotný vývoj ovládání robotické kamery 

a je rozdělena do dvou kapitol. Kapitola pátá popisuje návrh obvodu pro ovládání 

krokových motorů a šestá kapitola je věnována softwarovému vybavení pro potřeby 

robotické kamery. 
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2 VÝVOJOVÝ KIT BEAGLEBONE BLACK 

BeagleBone Black je jednodeskový počítač z open-source rodiny Beagle zaměřené 

na studenty učící se programování, fanoušky, kteří posouvají hranice vlastní tvorby 

a vývojáře, kteří chtějí přejít rychle od vývoje k výrobě. Počítač je osazen levným 

procesorem z řady ARM Cortex-A8. 

 Nejedná se o plnohodnotnou vývojovou platformu pro procesor. Na desce jsou 

přístupné pouze základní funkce pro odzkoušení potenciálu procesoru. Jedná 

se o základ pro experimentování a učení se programování procesoru, jeho periferií 

a tvorbu vlastního hardwaru. 

Konstrukce BeagleBone Black umožňuje připojení tzv. Cape, což jsou 

rozšiřující moduly, komunikující pomocí dvou 46 pinových konektorů. 

 

 

Obr. 1-1 BeagleBoard Black[13] 

2.1 Parametry 

Tab. 1-1 Hardwarové parametry BeagleBone Black[15] 

Procesor  Sitara AM3358BZCZ100 

1GHz, 2000 MIPS 

Grafický akcelerátor SGX530 3D, 20M Polygons/s 

SDRAM Paměti 512MB DDR3L 800MHz 

Flash paměť 4GB, 8bit Embedded MMC 

PMIC  TPS65217C PMIC regulátor a jeden přídavný LDO. 

Vývojová podpora Volitelně 20-pin CTI JTAG, Serial Header 

Napájení miniUSB nebo DC Jack 5VDC přes DC Jack 

PCB 86 x 53 mm 6 vrstev 

Kontrolky  1-Napájení, 2-Ethernet, 4-Nastavitelné 



12 

 

HS USB 2.0 Client Port  Přístupné přes USB0, klientský mód přes miniUSB 

HS USB 2.0 Host Port  Přístupné přes USB1, Typ A samice, 500mA LS/FS/HS 

Sériový Port  UART0 přístupný přes 6 pin 3.3V TTL lištu. 

Ethernet  10/100, RJ45 

SD/MMC konektor  microSD , 3.3V 

Tlačítka Reset, Boot, Power 

Video výstup 16b HDMI, 1280x1024 (MAX) 

1024x768,1280x720,1440x900 ,1920x1080@24Hz 

w/EDID Support 

Audio  Přes HDMI rozhraní, Stereo 

Rozšiřující funkce Výstup: 5V, 3.3V , VDD_ADC(1.8V) 

3.3V I/O pro všechny signály 

McASP0, SPI1, I2C, GPIO(69 max), LCD, GPMC, 

MMC1, MMC2, 7 A IN(1.8V MAX), 4 časovače, 4 

Sériové porty, CAN0, EHRPWM(0,2) 

Váha 39,7 gramů 

2.2 Sitara AM3358 

Srdcem BeagleBone Black je SoC (System on Chip) od firmy Texas Instruments 

s typovým označením AM3358BZCZ100. Jedná se o elektronickou součástku 

sdružující do jednoho integrovaného obvodu 32bitový RISC procesor ARM Cortex-A8, 

programovatelný real-time subsystém, paměťový a grafický subsystém, rozhraní 

pro displej, periferie a průmyslovou komunikaci.[5] 

 Osazení výkonného procesoru, real-time subsystému a rozhraní 

pro průmyslovou komunikaci předurčuje využití integrovaného obvodu pro embedded 

aplikace vyžadující real-time řízení s použitím vysokoúrovňového operačního systému. 

Blokové schéma subsystémů AM3358 je na obrázku v příloze A. 

 Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, vývojový kit BeagleBone Black 

nepodporuje všechny funkce obsažené v SoC AM3358, ale pro úplnou představu 

o možnostech tohoto čipu jsou zde funkce uvedeny. 

2.2.1 Vybavení 

AM3358 je osazen mikroprocesorovým subsystémem založeným na architektuře ARM. 

Dále obsahuje paměťové, multimediální, komunikační a průmyslové subsystémy, 

komunikující pomocí systému propojení založené na dvou úrovňové architektuře. 

První úrovní je vysoce výkonná sběrnice L3 založená na Network-On-Chip 

(NoC) architektuře. Sběrnice L3 je rozdělena na dvě samostatné domény s různými 

hodinovými pulzy. Rychlejší je doména s označením L3F (fast) s šířkou sběrnice 

až 128 bitů pro připojení CPU, GPU, PRU. Pomalejší L3S (slow) doména s šířkou 

sběrnice 32 bitů slouží pro připojení sériové komunikace jako USB a DMA. 

 Druhou úrovní je sběrnice L4 založená na plně nativní OCP architektuře, 

pracující v neblokujícím režimu, sloužící k připojení periférií. 
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2.2.1.1 ARM Cortex-A8 

Jednojádrový 32bitový mikroprocesor je postaven na architektuře ARMv7-A. Obsahuje 

instrukční sadu Thumb-2, technologii Jazelle-RTC, koprocesor pro práci 

s matematickými operacemi s pohyblivou čárkou VFPv3, řadu DSP instrukcí NEON 

a integrovanou softwarovou sadu CoreSight, která umožňuje vývojářům použití 

trasování, ladění a real-time zdroje potřebné pro optimalizaci. 

 Mikroprocesor je vybaven dvěma oddělenými pamětmi typu cache o velikosti 

32KB pro data a instrukce a integrovanou 256KB L2 cache sloužící jako vyrovnávací 

paměť vnitřní sběrnici standardu AMBA. CPU je taktováno na maximální dovolenou 

frekvenci 1GHz.[6] 

Vlastnosti procesoru 

o Thumb-2 instrukční sada, přináší až 30% snížení paměťových nároků 

prostřednictvím rozšíření 16bitové instrukční sady o 32bitové instrukce.[8] 

o Technologie Jazelle-RTC, umožňuje přímé vykonání Java byte kódu, ve verzi RTC 

přináší zrychlení technologie pro optimalizaci JIT (Just In Time) a DAC (Dynamic 

Adaptiv Compilate) a snižuje nároky na paměť až na třetinu.[9] 

o Koprocesor VFPv3 poskytuje hardwarovou podporu operací s desetinou čárkou 

v half-, single- a double-precision čísly dle standardu IEEE 745.[10] 

o DSP instrukce NEON slouží k urychlení zpracování multimediálních dat, jako 

je dekódování a zakódování videa, 2D a 3D grafika, zpracování obrazu a zvuku. 

Jedná se o 128bitové rozšíření SIMD (Single Instruction, Multiple dat).[11] 

o Protokol specifikace AMBA (Advanced microcontroller bus architecture), 

je standard pro připojení a řízení funkčních bloků v SoC. Umožňuje vývoj designu 

s více procesory s velkým počtem regulátorů a periferií.[12] 

o Schopnost měnit taktovací frekvenci v rozsahu 600 MHz až 1GHz a splnit tak 

požadavky na spotřebu energie pro mobilní zařízení, kde je požadována spotřeba 

menší než 300mW na operaci. 

2.2.1.2 Programovatelný real-time subsystém a subsystém průmyslové 

komunikace 

Součástí SoC AM3358 je programovatelný real-time subsystém (PRU) a subsystém 

průmyslové komunikace (ICSS). PRU subsystém umožňuje nezávislé deterministické 

ovládání a řízení. Subsystém ICSS umožňuje využít průmyslové protokoly jako 

EtherCAT, Profibus, Profinet, Ethernet/IP a další. Tyto subsystémy jsou podrobněji 

popsány v samostatné kapitole č. 3 PRU-ICSS. 
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2.2.1.3 Paměťový subsystém 

Paměťový subsystém je rozdělen na dvě základní části. První je sdílená paměť 

o velikosti 64KB pro předání dat mezi subsystémy a uchování dat pro režim spánku. 

Druhá rozhraní EMIF (External Memory Interface) pro připojení externích pamětí. 

 Rozhraní EMIF umožňuje CPU přístup do paměti, která je mimo SoC. 

Usnadňuje nastavení hardwaru a může ovládat synchronní a asynchronní paměti bez 

nutnosti konfigurovat UDBs v synchronním a asynchronním režimu. Rozhraní obsahuje 

dva kanály pro správu pamětí s řadiči následujícího typu: 

 Řadič DDR podporující: 

o mDDR s časováním až 200MHz a datovým tokem až 400MHz 

o DDR2 s časováním až 266MHz a datovým tokem až 532MHz 

o DDR3/DDR3L s časováním až 400MHz a datovým tokem až 800MHz 

o Velikost adresního prostoru až 1GB 

 Řadič GPMC (General-Purpose Memory Controler) 

o Flexibilní 8bit a 16bit asynchronní paměťové rozhraní pro připojení 

až sedmi pamětí typu: NAND, NOR, Muxed-NOR, SDRAM 

o Využívá BHC kód pro podporu 4, 8 a 16bitové ECC (Error Checking 

and Correcting) pro kontrolu a opravu chyb 

2.2.1.4 Multimediální subsystém 

Multimediální subsystém lze rozdělit na grafickou a audio část. Grafický subsystém lze 

dále rozdělit na dva celky. Prvním celkem je 3D grafický procesor SGX530 a druhým 

celkem je 24bitový radič pro připojení LCD displeje s podporou dotykového ovládání. 

Grafický procesor SGX530 

Grafický procesor je schopen zpracovat až 20 miliónů polygonů za sekundu 

a je vybaven hardwarovou podporou USSE (Universal Scalable Shader Engine), což 

je multivláknové zpracování Pixel a Vertex Shader. Podporuje vykreslování 3D grafiky 

pomocí ovladačů Microsoft VS3.0, PS3.0 a Open GL2.0. Dále je vybaven 

průmyslovými standardy pro podporu Direct3D Mobile, OpenGL ES 1.1 a 2.0, 

OpenVG 1.0 a OpenMax a programovatelným Anti-Aliasingem. 

Řadič pro připojení LCD  

Řadič pro připojení LCD se skládá ze dvou nezávislých řadičů, rastrového řadiče 

a ovladače pro LCD rozhraní. Oba řadiče pracují nezávisle na sobě, ale aktivní je vždy 

pouze jeden. 

 Rastrový řadič zpracovává synchronní LCD rozhraní. Poskytuje data a časování 

pro obnovu pasivních displejů. Podporuje připojení široké škály černobílých 

a barevných displejů různých velikostí. Grafická data jsou zpracována a ukládána 

do vyrovnávací paměti, odkud jsou pomocí DMA, dle pořadí zasílána na výstup 

pro externí LCD, bez zatížení procesoru. 
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Ovladač rozhraní pro LCD podporuje asynchronní LCD rozhraní. Poskytuje plnou 

podporu časování řídících signálů a výstupních dat. 

Oba řadiče poskytují až 24bitový video výstupu na LCD displej s maximálním 

rozlišením 2048 x 2048 pixel s obnovovací frekvencí až 126 MHz. Obsahuje podporu 

pro připojení dotykového panelu TSC (Touch Screen Controller), která podporuje 

připojení 4, 5 nebo 8vodičového odporového panelu. 

Zpracování audio signálů 

Přenos audio signálů zajišťují až dva vícekanálové sériové zvukové porty McASP, 

optimalizované pro potřeby vícekanálových audio aplikací. Podporují TDM (Time 

Division Multiplexing) synchronní sériový formát nebo DIT (Digital audio Interface 

Transmission) formát digitálního audio rozhraní, kde je bitový tok kódován pro SPDIF, 

AES-3 nebo CP-430 přenos. 

2.2.1.5 Periferie 

Součástí AM3358 je velké množství periferních rozhraní. Vzhledem k velikosti čipu 

a s ohledem na nízké náklady a zachování maximální funkčnosti, je na většině výstupů 

z AM3358 multiplexováno až 8 signálových funkcí. Z toho plyne velký počet možností 

a vzhledem k omezení multiplexování časováním, je možný jen určitý počet současně 

spuštěných periférií. Pro orientaci ve využitých pinech pro dané periferie vyvinula firma 

Texas Instruments utilitu Pin Mux, ve které lze vybrat dané periferie a získat tak 

konfiguraci výstupních pinů. Následující výpis periferií je tedy maximalistický a není 

možné provozovat všechny periferie současně. 

Rozhraní pro sériovou komunikaci 

 Až 6x UART s podporou IrDA a CIR režimu, RTS a CTS kontrolou přetečení 

 Až 2x master/slave McSPI rozhraní komunikující až na frekvenci 48MHz 

 Až 3x I2C master/slave rozhraní komunikující ve standardním režimu 

na frekvenci až 100KHz a v rychlém režimu až 400KHz 

 Až 2x CAN (Controller Area Network) porty s podporou CAN v2 části A i B 

 Až 2x USB 2.0 vysoce rychlostní OTG porty s integrovaným PHY 

 Až 2x průmyslové Ethernetové porty podporující až 1GBs přenos s podporou 

MII, RMII, RGMII a MDIO rozhraní dle standardu IEEE1588v2 PTP 

Rozhraní pro paralelní komunikaci 

 Až 4x zásobníky univerzálních pinů (GPIO) po 32 pinech, které lze použít i jako 

vstup přerušení 

 Až 3x porty pro připojení paměťových karet typu MMC, SD, SDIO s podporou 

přenosové rychlosti až 48MHz 



16 

 

Hodinové funkce 

 Integrovaný vysokofrekvenční oscilátor s rozsahem 15 až 35 MHz 

pro generování referenčního hodinového signálu pro variabilní systémy 

a periferie 

 Real-Time Clock (RTC) poskytující data o přesném času řízené interním 

32 768 kHz oscilátorem s programovatelným interním alarmem (přerušení, 

externí výstupy) 

 Osm 32bitových obecných časovačů, kde DMTIMER1 je využívaný 

pro OS a DMTIMER4 až 7 jsou vyvedeny na externí piny 

 Jeden Watchdog časovač 

Integrované systémy 

 Až tři Enhanced High-Resolution PWM (eHRPWM) moduly s 16bitovým 

časovým čítačem s řízením času a frekvence konfigurovatelné jako šest jedno 

nebo dvou hraných symetrických výstupů nebo tři dvouhranné asymetrické 

výstupy 

 Až tři 32bitové ECAP moduly, konfigurovatelné jako vstupní brány nebo tři 

přídavné výstupy pro PWM 

 Řadič Enhanced DMA (eDMA) obsahující tři TPTCs řadiče a jeden TPCC řadič 

podporující 64 programovatelných logických kanálů a osm QDMA kanálů. 

EDMA se používá pro: 

o Přenos z integrovaných pamětí čipu 

o Přenos z externích pamětí 

 Až tří externí DMA vstupy, které lze využít jako vstupy přerušení 

 Podpora rozhraní pro ladění JTAG a cJTAG pro ARM procesor a PRU jednotky 

s podporou Boundary scan a IEEE 1500 

 Až tři 32bitové Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) moduly 

pro dekódování obdélníkových signálů 

Systém zabezpečení 

 Hardwarový akcelerátor pro výpočet šifer a hash funkcí podporující AES, SHA 

a RNG kódování 

2.3 Cape 

Jedná se o rozšiřující hardwarové moduly, které se připojí pomocí dvou 46pinových 

konektorů a překryjí tak vývojový kit, kromě síťového konektoru. Z tohoto způsobu 

překrytí, kde vyčnívá síťový konektor, vychází název „Cape“ (v překladu mys). 

Vyčnívající síťový konektor také zajišťuje funkci klíče a rozšiřující deska je tak při 

připojení vždy správně orientována. BeagleBone Black může mít zároveň připojeny 

až čtyři rozšiřující desky. 
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Capes jsou produkty komunity BeagleBone.org, do které přispívají vývojáři 

z celého světa. V současné době je na serveru BeagleBone.org zaregistrováno přes 80 

různých Cape pro rozšíření o různé displeje, moduly řízení, ovládací prvky, bateriové 

a solární napájecí moduly a komunikační rozhraní.  
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3 OPERAČNÍ SYSTÉM 

Operační systém je základní softwarové vybavení počítače. Skládá se ze základních 

programů, které potřebuje každý počítač pro komunikaci s periferiemi, spouštění 

aplikací a zajištění komunikace s uživatelem. Vytváří stabilní aplikační prostředí, 

přiděluje aplikacím systémové zdroje a zajišťuje komunikaci mezi softwarovým 

a hardwarovým vybavením. 

Pro vývojový kit BeagleBone Black lze operační systém rozdělit do dvou 

základních skupin dle použitého jádra. Jedná se o operační systémy s jádrem Linux 

a Windows CE. Vzhledem k placeným licencím pro systémy Windows se budu zabývat 

pouze operačními systémy s linuxovým jádrem. 

3.1 Linux 

Linux je otevřený operační systém Unixového typu navržen jako víceuživatelský 

s podporou běhu více úloh najednou (multitasking). Je šířen v podobě distribucí, 

které je možné snadno instalovat nebo spouštět přímo v podobě tzv. „Live CD“. Jedná 

se o systém s volně dostupnými zdrojovými kódy (open-source), což mu dává v oblasti 

vývoje značnou výhodu před placenými Windows. Další velkou výhodou open-source 

je možnost naprosto cokoliv změnit dle vlastních představ, pokročilý uživatel si může 

sestavit vlastní distribuci z vybraných aplikací. Pro naši potřebu bude vhodné použít 

jednu z distribucí sestavenou pro malé počítače, která bude omezena pouze 

na nejnutnější programové vybavení a nebude mít zbytečně velké hardwarové nároky. 

Z dostupných distribucí se jeví zajímavé následující typy.[1] 

3.1.1 Debian 

Debian je jednou z nejstarších nekomerčních distribucí, kterou vyvíjí velké množství 

dobrovolníků z celého světa. Skládá se z linuxového jádra a množství softwarových 

balíků. Balíky se skládají ze spustitelných souborů, skriptů, dokumentace 

a konfiguračních souborů. Za každý balík zodpovídá jeho správce, který ho udržuje 

aktuální a sleduje hlášení o chybách. Právě díky systému hlášení o chybách se velmi 

rychle odhalí a opraví problémy v balících. Balíky v Debianu mají unikátní systém 

pro správu, je navržen tak, aby administrátorovi nad nimi dával úplnou kontrolu. Debian 

je populární mezi uživateli díky jeho stabilitě, technické preciznosti a přizpůsobivosti. 

Je používán na rozsáhlém poli působnosti, od malých systémů typu firewall 

až po vysoce výkonné síťové servery.  

Nejnovější verzi Debianu sestavenou přímo pro použití s BeagleBone Black lze 

stáhnout na webových stránkách výrobce: <http://beagleboard.org/latest-images/>.  
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3.1.2 Machinekit 

Jedná se o platformu určenou pro řízení strojů. Je kompatibilní s velkým množstvím 

hardwaru a prostředí pro řízení v reálném čase, poskytuje vysoký výkon při nízkých 

nákladech. Je založen na komponentech architektury HAL s intuitivním a snadno 

použitelným modelem obvodu. Zahrnuje více než 150 stavebních bloků pro digitální 

logiku, pohyb, řídící smyčky, zpracování signálu a hardwarových ovladačů. Podporuje 

místní a síťové možnosti uživatelského rozhraní na různých platformách, dokonce 

i telefony nebo tablety.[4] 

Instalace se provádí jako upgrade nainstalované distribuce od Debianu, přesný 

postup je popsán na webových stránkách výrobce: 

<http://www.machinekit.io/docs/packages-debian/>. 

3.1.3 Angstrom 

Distribuce Angstrom je výsledkem spojení práce malé skupiny lidí, kteří dříve pracovali 

na projektech OpenEmbedded, OpenZaurus a OpenSimpad (projekty spojené s malými 

embedded zařízeními). Cílem této skupiny je vytvořit stabilní a uživatelsky přívětivý 

operační systém pro embedded zařízení.[3] 

 V současné době jsou s distribucí Angstorm dodávané starší desky ze skupiny 

BeagleBoard, jako BeagleBoard-xM a to hlavně pro její diagnostické vlastnosti. [2] 

3.1.4 Android 

Do skupiny operačních systému s jádrem Linux spadá i v dnešní době velice populární 

operační systém Android určený pro mobilní embedded zařízení jako mobilní 

telefony a tablety. Pro BeagleBone Black existuje několik obrazů s operačním 

systémem Android, ale jedná se pouze o tvorbu nadšenců z komunity BeagleBoard.org, 

které nemají oficiální podporu.   

3.2 Výběr a instalace operačního systému 

Vzhledem k obecnému charakteru použití vývojového kitu BeagleBone Black, bude 

nejvhodnější použít distribuci operačního systém Debian. Její výhody jsou v obecném 

operačním systému, který není směřován určitým směrem, jako například Machinekit. 

Další výhodou je velmi jednoduchý přechod na zmíněný Machinekit v případě nutnosti 

použít real-time jádro operačního systému nebo podporu pro řízení strojů. Jako výhodu 

lze také považovat předinstalované grafické prostředí, ssh server i klient a podpora 

vzdáleného ovládání kompatibilní s klasickým Windows RDP (Remote Desktop 

Protokol). 
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3.2.1 Instalace operačního systému 

Instalace se provádí pomocí předem sestaveného obrazu operačního systému, 

dostupného na stránkách výrobce. Z obrazu se za pomocí specializovaného softwaru 

vytvoří bootovatelná paměťová karta, z které se vypálí obraz do eMMC paměti 

integrované na desce BeagleBoard Black. 

3.2.1.1 Příprava paměťové karty 

Z webových stránek výrobce: http://beagleboard.org/latest-images je nutné stáhnout 

poslední dostupný obraz operačního systému. Obraz je komprimován pomocí nástroje 

7-zip, tento nástroj bude použit i k dekomprimaci. Po dekomprimaci obrazu bude nutné 

vypálit obraz operačního systému na paměťovou kartu. Software pro vypálení obrazu 

na paměťovou katu se nazývá Win32 Disk Imager a lze jej stáhnout z webové stránky: 

<http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download>. Po stáhnutí 

a instalaci softwaru pro vypálení obrazu je třeba připojit k počítači paměťovou kartu 

s minimální velikostí 4GB, do paměťové karty vypálit obraz operačního systému. 

Program pro vypálení obrazu operačního systému je zobrazen na obr. 2-1.  

Pro vypálení obrazu operačního systému na SD-Kartu je nutné nastavit do pole Image 

File cestu k extrahovanému obrazu operačního systému. Do pole Device nastavit SD-

Kartu na kterou chceme obraz vypálit, zaškrtnout volbu MD5 Hash pro kódování 

obsahu SD-Karty a stisknout tlačítko Write. Po dokončení vypalování obrazu program 

otevře oznamovací okno. 

3.2.1.2 Spuštění systému z paměťové karty 

Pro spuštění operačního systému z paměťové karty, je nutné postupovat následujícím 

způsobem: do vypnuté desky BeagleBoard Black vložit paměťovou kartu a za stálého 

držení tlačítka Boot button (viz. Obr. 1-1) připojit napájení. Po spuštění desky 

BeagleBoard Black je možné pomocí příkazu uname –a, ověřit verzi spuštěného 

operačního systému. 

Obr. 2-1 Win32 Disk Imager 
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3.2.1.3 Vypálení obrazu z paměťové karty do integrované eMMC paměti 

Pro vypálení obrazu z paměťové karty do integrované eMMC paměti je nutné 

přenastavit konfiguraci spuštění systému. Konfigurace spouštěcí sekvence operačního 

systému je uložena v souboru: /boot/uEnv.txt. Soubor s konfigurací lze editovat 

jakýmkoliv textovým editorem. Pro vypálení obrazu operačního systému z paměťové 

karty do integrované eMMC paměti je nutné najít řádek obsahující: 

#cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh. 

A z jeho začátku odstranit znak # označující komentář a provést tak jeho aktivaci 

při dalším spuštění, poté bude příslušný řádek vypadat takto: 

cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh. 

Nyní stačí do příkazové řádky spuštěného operačního systému napsat 

příkaz: sudo reboot a tím provést restart systému. Při restartu se spustí skript, který 

zajistí vypálení obrazu operačního systému do integrované paměti eMMC a upraví 

konfiguraci spouštěcí sekvence operačního systému do původního stavu. Operace 

vypálení obrazu operačního systému do integrované paměti eMMC může, dle velikosti 

obrazu operačního systému, trvat i několik desítek minut. 

3.3 Nastavení operačního systému 

Pro správnou funkčnost modelu robotické kamery je nutné provést následující nastavení 

operačního systému Linux instalovaném na vývojovém kitu BeageBone Black. 

3.3.1 Deaktivace HDMI 

Deaktivace HDMI výstupu se provádí pomocí editace souboru uEnv.txt. Jedná 

se o soubor s konfiguraci spouštěcí sekvence operačního systému. V distribuci Debian 

sestavené pro vývojový kit je předpřipravený řádek obsahující příkaz pro deaktivaci 

HDMI výstupu, u tohoto řádku stačí odstranit znak „#“ označující komentář. Řádek lze 

snadno identifikovat je nadepsán „Disable HDMI“.  

3.3.2  Automatické spuštění aplikací po startu operačního systému 

Pro nastavení automatického spuštění je nutné nejdříve vytvořit skript, který bude 

obsahovat příkazy pro spuštění dané aplikace. Tomuto skriptu poté přidělit atribut 

spustitelného souboru pomocí příkazu chmod +x „název skriptu“ a nakopírovat 

ho do složky /etc/init.d/. Nakonec se přiřadí skript pomocí příkazu update-rc.d 

„název skriptu“ default do spouštěcí sekvence operačního systému. [23] 
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3.4 Konfigurace GPIO z operačního systému Linux 

Konfigurovat GPIO piny lze pomocí souborového systému jádra operačního systému 

Linux. Konfigurace se prování pomocí zápisů definovaných hodnot do souborů 

náležících daným pinům. Piny jsou označeny číslem, které lze vypočítat dle 

následujícího vzorce (1): 

𝐺𝑃𝐼𝑂𝑥_𝑦𝑦 = (𝑥 ∙ 32) + 𝑦𝑦 = 𝐺𝑃𝐼𝑂𝑧𝑧   (1) 

Kde:  GPIOx_yy je označení daného GPIO pinu dle výrobce, 

 GPIOzz je označení daného GPIO pinu v souborovém systému operačního 

systému Linux. [22] 

 

Příklad výpočtu pro pin GPIO1_15: 

𝐺𝑃𝐼𝑂1_15 = (1 ∙ 32) + 15 = 𝐺𝑃𝐼𝑂47 

3.4.1 Export GPIO do uživatelského prostředí 

Před vlastní konfigurací GPIO pinu je nutné provést jeho export do uživatelského 

prostření. Export se provádí pomocí zápisu číselného označení GPIO pinu do souboru 

„export“ uloženém ve složce /sys/class/gpio/, z příkazového řádku lze provést příkazem 

echo „číslo GPIO“ > export. Po provedení tohoto příkazu se ve složce 

/sys/class/gpio/ vytvoří složka GPIO“číslo GPIO“, která obsahuje soubory pro 

nastavení GPIO pinu. [22] 

3.4.2 Nastavení režimu GPIO 

Všechny GPIO piny mohou pracovat v režimu vstup nebo výstup. Nastavení režimu 

se provádí pomocí zápisu hodnoty in nebo out do souboru /sys/class/gpio/gpio“číslo 

GPIO“/direction, nastavení například vstupního režimu lze provést z příkazového řádku 

pomocí příkazu echo in > direction. [22] 

3.4.3 Nastavení logické úrovně GPIO 

V případě že GPIO pin je nastaven ve výstupním režimu je možné nastavovat jeho 

logickou úroveň. Nastavení logické úrovně se provádí pomocí zápisu hodnoty 0 nebo 1 

do souboru /sys/class/gpio/gpio“číslo GPIO“/value, nastavení například logické 

úrovně 1 lze provést z příkazového řádku pomocí příkazu echo 1 > value. [22] 

3.4.4 Uvolnění GPIO z uživatelského prostředí 

Po ukončení práce s GPIO piny je vhodné uvolnit použité piny z uživatelského 

prostředí. Uvolnění se provádí pomocí zápisu číselného označení GPIO pinu do souboru 

unexport uloženém ve složce /sys/class/gpio/, z příkazového řádku lze provést příkazem 

echo „číslo GPIO“ > unexport. Po provedení tohoto příkazu se odstraní složka 

vytvořená při exportu. [22] 
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4 PRU-ICSS 

Programovatelný real-time subsystém (PRU) a subsystém průmyslové komunikace 

(ICSS) se skládá ze dvou 32bitových RISC procesorů (Prus), sdílené paměti, paměti 

pro instrukce a data, vnitřních periferních modulů a řadiče přerušení (INTC). 

Programovatelná povaha PRU v kombinaci s přístupem k vstupně výstupním pinům, 

událostem a všem SoC zdrojům poskytuje flexibilitu a rychlou real-time odezvu 

pro specializované operace na zpracování dat, rozhraní pro vlastní periferie a úkoly 

od ostatních komponentů osazených v SoC. 

Prus mají přístup ke všem prostředkům v SoC přes rozhraní OCP Master port a přístup 

pro externí hostitelské procesy je zajištěn pomocí rozhraní OCP Slave port. Vnitřní 

komponenty jsou propojeny pomocí 32bitové sběrnice. Řadič přerušení (INTC) 

zpracovává vstupní události a odesílá události zpět do CPU na úrovni zařízení. 

PRU procesory jsou programovány pomocí malé deterministické instrukční sady. 

Jednotky mohou pracovat společně, každá samostatně nebo v hostitelském režimu 

s hlavním CPU na úrovni zařízení. Povaha interakce je určena programem uloženým do 

instrukční paměti PRU. 

4.1 Vlastnosti komponentů real-time subsystému 

4.1.1 Jádra PRU 

 Taktovací frekvence 200MHz 

 8KB paměť pro program a 8KB paměť pro data 

 Výkonné OCP master rozhraní pro přístup k externí paměti 

 Rozšířený přístup k GPIO s asynchronním buzením a sériovou podporou  

Obr. 3-1 PRU-ICSS blokové schéma [16] 
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 Multiplikátor s volitelnou akumulací (MPY/MAC) 

 Scratchpad paměť (SPDA) obsahující tři banky po 30 32bitových registrech, 

zajišťující přímé propojení mezi PRU jádry 

 Sdílená paměť pro všeobecné použití 12KB 

4.1.2 Řadič přerušení INTC 

 Podporuje až 64 vstupních událostí (32 vnitřních a 32 vnějších) 

 Přerušení jsou mapována do 10 kanálů 

 10 hostitelských přerušení (dvě jsou určeny pro vstupní přerušení PRU 

a zbylých osm pro výstupní přerušení na úrovni čipu) 

 Všechny systémové i hostitelské přerušení lze vypnout, zapnout a ručně spustit 

 Hardwarové stanovení priorit přerušení 

 Až 16 softwarových přerušení generovaných z PRU 

4.1.3 Integrované periférie 

 Ethernet MII_RT modul s dvěma porty a nastavitelným spojením do obou PRU 

 Industrial Ethernet Peripheral (IEP) pro řízení/generování funkcí průmyslového 

ethernetu, obsahující: 

o časovač pro porovnání 8 událostí při 10 zachyceních 

o dva synchronizační signály 

o dva 16bitové watchdog časovače 

 Jeden UART port s 192MHz frekvencí, kompatibilní s protokolem 16550 

 Jeden MDIO port a jeden ECAP modul 

4.2 Použití PRU 

Pro využití PRU jednotek je nutné do jejich instrukční paměti načíst program 

k vykonání. K tomu slouží aplikační zavaděč, který umožňuje načíst program do paměti 

PRU a řídit jeho provedení z uživatelského prostoru. 

 Aby bylo možné psát programy pro PRU, je nutné nainstalovat překladač PASM 

asembler, knihovnu libprussdrv a hlavičkové soubory pro tuto knihovnu.  

  

4.2.1 Instalace vývojových nástrojů PRU 

Pomocí příkazu apt-get install am335x_pru_package se stáhne a nainstaluje 

oficiální balík pro kompilaci programů pro PRU. Balík obsahuje zmíněný překladač 

PASM asembler a potřebnou knihovnu libprussdrv a hlavičkové soubory.  
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4.2.2 Aktivace PRU 

Z důvodů úspory energie jsou jednotky PRU defaultně vypnuté. Pro aktivaci je nutné 

přiřadit jednotku do stromu zařízení, pomocí příkazu spuštěného jako uživatel s právy 

root: echo BB-BONE-PRU-01> /sys/devices/bone_capemgr.9/slots. Další 

možností je vytvoření konfiguračního souboru definujícího strom zařízení, viz kapitola 

3.2.5 Konfigurace Device Tree. 

4.2.3 Instrukce PRU 

Pro překlad instrukcí zapsaných do zdrojových kódů se používá překladač PASM 

asembler. PASM asembler je překladač strojového kódu pro příkazový řádek, převádí 

zdrojové kódy do spustitelných binárních souborů.  

Instrukce strojového kódu se dělí do čtyř následujících skupin: 

 Aritmetické 

 Logické 

 Řízení toku programu 

 Operace s registry 

Instrukce se zadávají v následující syntaxi: Instrukce následovaná čárkou oddělenými 

parametry. Parametry mohou být: registr, štítek, aktuální hodnota nebo konstanta. 

Všechny instrukce jsou vykonány během jednoho hodinového cyklu (s výjimkou 

instrukcí pro operaci s externí pamětí). Doba jednoho hodinového cyklu je 5ns (při taktu 

200MHz). Seznam instrukcí pro PRU je uveden na obr. 3-2. 

 
Obr. 3-2 Instrukční sada PRU [19] 
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4.2.4 Zavaděč PRU 

Zavaděč se skládá ze dvou hlavních částí: ovladače pro uživatelské rozhraní a nízko-

úrovňového ovladače jádra. Pro ovládání je použita knihovna libprussdrv, 

která zajišťuje nízko-úrovňovou komunikaci s PRU jednotkami a je zodpovědná 

za nastavení jednotek a manipulaci s primárním přerušením. [18] 

Příklad programu pro nahrání kódu do PRU jednotky je uvedena ve zdrojovém kódu 3-

1. Postup při nahrávání programu do jednotky PRU je následující: 

1. Inicializace struktury z hlavičkového souboru 

2. Inicializace jednotky a alokace programové paměti 

3. Mapování přerušení 

4. Nahrání a spuštění programu PRU 

5. Čekání na zpětnou událost z PRU, informující o vykonání programu 

6. Vypnutí PRU a uvolnění paměti 

 

/* Hlavičkové soubory */ 
#include <prussdrv.h> 
#include <pruss_intc_mapping.h> 
 
/* Definice použité PRU jednotky*/ 
#define PRU_NUM 0 
 
void main (void) 
{ 
/* Inicializace struktury dle přiloženého pruss_intc_mapping.h */ 
   tpruss_intc_initdata pruss_intc_initdata = PRUSS_INTC_INITDATA; 
/* Inicializace a otevření programové paměti PRU */ 
   prussdrv_init (); 
   prussdrv_open (PRU_EVTOUT_0); 
/* Mapování přerušení */ 
   prussdrv_pruintc_init(&pruss_intc_initdata); 
/* Nahrání a spuštění programu v PRU */ 
   prussdrv_exec_program (PRU_NUM, "./PRU_example.bin"); 
/* Čekání na událost z programu PRU */ 
   prussdrv_pru_wait_event (PRU_EVTOUT_0);  
/* Vypnutí PRU a uvolnění paměti */ 
   prussdrv_pru_disable(PRU_NUM); 
   prussdrv_exit (); 
} 

Zdrojový kód. 3-1 Příklad zavaděče PRU 

4.2.4.1 Knihovna libprussdrv 

Knihovna libprussdrv obsahuje API podporující následující funkce: 

 Inicializační funkce (inicializace, otevření, vypnutí) 

 Základní ovládání PRU (zapnout, vypnout, reset) 

 Programové funkce (nahrání a spuštění kódu v PRU) 

 Funkce správy pamětí (PRU, L3 a externí paměť) 

 Správa událostí a přerušení (mapa sys_evt, kanálů a hostů, obsluha přerušení) 
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Inicializační funkce 

Tyto funkce jsou nutné pro správné fungování subsystému PRU a jeho ovladače. Musí 

být v každém kódu, který používá funkce PRU. 

prussdrv_init – inicializuje ovladače subsystému PRU a přidělí mu potřebnou 

paměť. V případě úspěšného povolení vrátí funkce hodnotu 0, v opačném případě 

nevrátí žádnou hodnotu. [17] 

prussdrv_open – otevírá kanál pro výstupní události a inicializuje mapování paměti. 

Vstupní proměnou je pru_evtout_x, kde x je číslo výstupní funkce 0 – 7. Pokud nejsou 

požadovány žádné události, použijeme pru_evtout_0. Pokud je požadováno více 

událostí, je nutné zavolat funkci vícekrát. [17] 

prussdrv_exit – zruší časování PRU a zakáže prussdrv modul. V případě úspěšného 

zrušení hodinového pulzu a zakázání modulu vrátí funkce hodnotu 0, v opačném 

případě nevrátí žádnou hodnotu. [17] 

Funkce pro základní ovládání 

prussdrv_pru_enable - povolí PRU jednotku pomocí zápisu hodnoty 1 do pole EN 

ovládacího registru. V případě úspěšného povolení vrátí funkce hodnotu 0, v opačném 

případě hodnotu -1. [17] 

prussdrv_pru_disable - zakáže PRU jednotku pomocí zápisu hodnoty 0 do pole 

EN ovládacího registru. V případě úspěšného zakázání vrátí funkce hodnotu 0, 

v opačném případě hodnotu -1. [17] 

prussdrv_pru_reset – provede soft reset, pomocí zápisu hodnoty 0 do pole 

SOFT_RST_N ovládacího registru. V případě úspěšného vypnutí vrátí funkce hodnotu 

0, v opačném případě hodnotu -1. [17] 

Programové funkce 

prussdrv_exec_program – nahraje a spustí binární soubor do PRU jednotky pomocí 

následujících kroků: 

1. Zakáže PRU jednotku 

2. Zapíše binární soubor do paměti pro instrukce 

3. Povolí PRU jednotky a spustí program z paměti 

V případě úspěšného provedení předchozích kroků vrátí funkce hodnotu 0, v opačném 

případě -1. [17] 

Funkce správy pamětí 

prussdrv_pru_write_memory – zapíše data do datové, instrukční nebo sdílené 

paměti PRU. Typ pamětí se volí pomocí definice typu paměti. Funkční volání se skládá 

z identifikátoru typu paměti, posun v paměti, ukazatel na její začátek a velikost 

zapisovaných dat. V případě úspěšného zápisu do paměti vrátí funkce hodnotu 0, 

v opačném případě -1. [17] 
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prussdrv_map_l3mem – mapuje paměť L3 do vstupního ukazatele. Paměť 

je přístupná jako pole. V případě úspěšného mapování paměti vrátí funkce hodnotu 0, 

v opačném případě nevrátí žádnou hodnotu. [17] 

prussdrv_map_extmem – mapuje externí DDR paměť do vstupního ukazatele. Paměť 

je přístupná jako pole. V případě úspěšného mapování paměti vrátí funkce hodnotu 0, 

v opačném případě nevrátí žádnou hodnotu. [17] 

prussdrv_map_prumem – mapuje datovou, instrukční nebo sdílenou paměť PRU 

do vstupního ukazatele. Typ paměti se volí pomocí definice typu paměti. Funkční 

volání se skládá z definice mapované paměti a adresy vstupního ukazatele. Pro přístup 

k paměti musí být otevřen kanál pro komunikaci s PRU jednotkou. [17] 

Správa událostí a přerušení 

prussdrv_pruintc_init – inicializuje a povolí kontrolér přerušení PRU. Vstupem 

je pole struktur, které určuje jaký systém událostí je povolen a jak jsou události 

mapovány. Tato struktura (PRUSS_INCT_INITDATA) je definována v hlavičkovém 

souboru pruss_intc_mapping.h a může být uživatelem upravena dle požadavků. [17] 

prussdrv_pru_wait_event – čeká na výstupní událost z PRU a blokuje vlákno, 

dokud nepřijde odpovídající událost. V případě úspěšného obdržení odpovědi vrátí 

funkce hodnotu 0, v opačném případě nevrátí žádnou hodnotu. [17] 

prussdrv_pru_send_event – odešle systémovou událost do PRU. V případě 

úspěšného odeslání události vrátí funkce hodnotu 0, v opačném případě nevrátí žádnou 

hodnotu. [17] 

prussdrv_pru_clear_event – vymaže systémovou událost pro PRU. V případě 

úspěšného smazání události vrátí funkce hodnotu 0, v opačném případě nevrátí žádnou 

hodnotu. [17] 

prussdrv_pru_send_wait_clear_event – odešle, počká na odpověď a poté 

smaže událost pro PRU. Do doby než odeslaná událost neodpoví, blokuje vlákno. 

V případě úspěšného vykonání událostí vrátí funkce hodnotu 0, v opačném případě 

nevrátí žádnou hodnotu. [17] 

4.2.5 Konfigurace Device Tree  

Device Tree (strom zařízení) je datová struktura popisující hardwarovou konfiguraci 

procesoru. Obsahuje výpis všech použitých periferií a pinů pro správnou funkčnost 

obvodu připojeného k vývojovému kitu. [21]  
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4.2.5.1 Konfigurace pinů procesoru 

Piny procesoru se definují pomocí jejich adresy a 7bitového binárního kódu 

převedeného na hexadecimální číslo. Význam binárního kódu je uveden v následující 

tabulce: 

Tab. 6-1 Popis uživatelské konfigurace pinů procesoru [22] 

Bit Význam Popis 

0,1,2 mmode Mód multiplexoru: užívá tři poslední bity, které určují mód 

v rozsahu 0–7 např. 000=0, 111=7. Tímto je umožněno nastavit 

na každý pin až osm různých módů. 

3 puden Nastavení interních pull-up a pull-down rezistorů. Povoleno=0, 

Zakázáno=1. 

4 putypesel Nastavení typu vnitřních rezistorů. Pull-down=0, pull-up=1. 

5 rxactive Aktivace vstupu. Pokud je nastaveno 1, pin je nastaven jako 

vstup, pokud je nastaveno 0, pin je nastaven jako výstup. 

6 slewctrl Nastavení rychlosti změny logické úrovně. Rychlá=0, pomalá=1. 

 

Módy multiplexoru a adresy pinů konektoru P8 a P9 jsou uvedeny v příloze B.  

4.2.5.2 Sestavení souboru s konfigurací Device Tree 

Soubor s konfigurací všech použitých pinů a periférií se vytvoří pomocí šablony 

uložené v příloze C. Do šablony se doplní do příslušných sekcí požadované nastavení 

pinů a seznam použitých periférií.  

4.2.5.3 Kompilace a aktivace Device Tree 

Sestavený soubor obsahující definici všech potřebných pinů a periferií je nutné uložit 

s příponou dts. Soubor s touto příponou lze pomocí příkazu „dtc -O dtb -o PRU-

DTS-00A0.dtbo -b 0 -@ PRU-DTS.dts“, kde PRU-DTS je volitelný název 

konfiguračního souboru a 00A0 je jeho verze, přeložit do binární podoby použitelné 

pro jádro operačního systému Linux. [22] 

 Takto přeložený soubor je nutné nahrát do složky /lib/firmware/. Poté je možné 

zařízení aktivovat, pomocí příkazu spuštěného s právy root: echo PRU-DTS> 

/sys/devices/bone_capemgr.9/slots. Pokud požadujeme načtení při každém 

spuštění systému, musíme doplnit řádek s názvem a verzí do konfiguračního souboru 

„Cape manageru“ uloženého ve složce /etc/default/capemgr. Doplněný řádek je uveden 

identifikátorem CAPE např. CAPE=PRU-DTS:00A0. [22] 

4.2.6 Komunikace PRU a CPU 

Komunikace mezi PRU a CPU lze rozdělit na dva základní typy. Prvním je přenos 

binárního souboru obsahujícího instrukce pro vykonání do instrukční paměti PRU 

a druhým je komunikace určená pro výměnu dat pomocí externích pamětí. 
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4.2.6.1 Přenos binárního souboru 

Obsluhu instrukční paměti PRU zajišťuje rozhraní OCP master port. Do instrukční 

paměti lze zapisovat pouze ve chvíli, kdy je jednotka PRU zakázána. Pro zápis 

je nejvhodnější využít Linuxového zavaděče a funkce prussdrv_exec_program 

z knihovny pro ovládání libprussdrv, která zajistí všechny potřebné kroky k nahrání 

a spuštění programu. 

4.2.6.2 Výměna dat pomocí externích pamětí 

Komunikaci mezi jednotkou PRU, CPU a externími pamětmi zajišťuje rozhraní 

OCP slave port. Externí paměti jsou tři, dvě datové RAM (pro každou PRU jednotku 

jedna) a jedna sdílená RAM (shared RAM).  Do externích pamětí lze zapisovat kdykoli, 

i během chodu programu. Pro obsluhu těchto pamětí se používají funkce z knihovny 

libprussdrv. Lze definovat dva typy výměny dat, jednosměrnou komunikaci z CPU 

do jednotky PRU, například pro předání dat ze senzorů, a obousměrnou komunikaci 

pro výměnu dat. Globální a lokální adresy jsou uvedeny v tabulce 3-1. Z jednotek PRU 

je rychlejší přistupovat pomocí lokálních adres, obě jednotky mají přístup do obou 

datových pamětí. [16] 

Tab. 3-1 Lokální a globální paměťové adresy [16] 

Paměť Lokální adresa Globální adresa 

PRU0 DATA RAM (8KB) 0x0000_0000 0x4a30_0000 

PRU1 DATA RAM (8KB) 0x0000_2000 0x4a30_2000 

SHARED RAM (12KB) 0x0001_0000 0x4a31_0000 

Jednosměrná komunikace 

Jednosměrná komunikace se skládá z části, která odesílá data v operačním systému 

a z části, která přijímá dat v jednotce PRU. Z operačního systému lze odeslat data 

za pomocí příkazu prussdrv_pru_write_memory z knihovny libprussdrv, 

který zapíše data do definovaného typu paměti. Použití tohoto příkazu je popsáno 

v kapitole č. 3.2.4.1 Knihovna libprussdrv. V PRU jednotce je poté možné číst data 

pomocí instrukce LBBO. 

Obousměrná komunikace 

Obousměrná komunikace pro předávání dat mezi jednotkou PRU a CPU lze na straně 

CPU vytvořit pomocí kombinace funkce pro mapování pamětí 

prussdrv_map_extmem z knihovny libprussdrv, funkcí pro zápis a čtení z mapované 

paměti a funkci pro předání programu jednotce PRU k vykonání. Program pro PRU 

jednotku musí obsahovat instrukce pro příjem, zpracování a odeslání dat. Pro představu 

použití je ve Zdrojovém kódu 3-1 uvedena sekvence zmíněných příkazů s vnořenými 

instrukcemi pro PRU jednotku. 
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//Alokovaní sdílené paměti 
prussdrv_map_extmem (PRU_SHARED_DATARAM, &ukazatel); 
//Odeslání dat 
*(ukazatel) = odeslana_data; 
//Předání a spuštění programu PRU 
prussdrv_exec_program (cislo_PRU, "./pru.bin"); 
//Instrukcí PRU uvnitř pru.bin 
 //Načtení dat z externí paměti do registru r1 
 LBBO r1, 0x0001000, 0, 4 
 //Příklad zpracování dat 
 MOV r2, r1 
 //Odeslání dat zpět do externí paměti 
 SBBO r2, 0x0001000, 4, 4 
//Příjem dat  

prijata_data = ukazatel[1] 

Zdrojový kód. 3-1 Sekvence příkazů pro komunikaci mezi PRU a CPU 

Sekvence obsahuje pouze příkazy pro práci s daty, ostatní příkazy nutné k běhu 

programu zde nejsou uvedeny. 

4.3 Registry PRU 

Každé jádro PRU disponuje jedním 32bitovím řídícím registrem a 32 registry 

o velikosti 32bitů pro potřeby běžících programů. Použití registrů pro potřeby programu 

je rozděleno následujícím způsobem: 

 R0 – registr určený pro indexování (je možné ho využít i k obecnému účelu) 

 R1 až R29 – registry určené pro obecné použití 

 R30 a R31 – modul rozhraní přerušení a I/O pinů 

4.3.1 Přístup do registrů 

Do registrů PRU jednotek je možné přistupovat po menších částech nebo celých 

blocích. Dle zadaného formátu registru je možné přistupovat po bitech, bajtech 

a polovičních slovech. Formát přístupu je určen pomocí modifikační přípony uvedené 

v následující tabulce. 

Tab. 3-2 Formát přístupu do registrů [19] 

Přípona Rozsah n Význam 

.wn 0 až 2 16bitové pole s n bytovým odsazením 

.bn 0 až 3 8bitové pole s n bytovým odsazením 

.tn 0 až 31 1bitové pole s n bitovým odsazením 
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4.3.2 Řídicí registr PRU 

Řídící registr PRU jednotek slouží k řízení běhu vykonávaného programu 

a k samotnému řízení jednotek. Je dostupný na globálních adresách 0x4A32_2000 

pro PRU0 a 0X4A32_4000 pro PRU1. Lokální adresy řídícího registru jsou 

0x0002_2000 pro PRU0 a 0x0002_4000 pro PRU1. [16] 

 V následující tabulce je popis významu a funkce jednotlivých polí řídícího 

registru. 

Tab. 3-3 Popis řídícího registru [16] 

Bit Pole Reset Popis 

0 SOFT_RST_N 1h Pomocí tohoto bitu lze vynulovat PRU. V dalším 

cyklu je automaticky nastaven zpět. 

1 EN 0h Tento bit určuje stav PRU zakázáno/povoleno. 

2 SLEEPING 0h Přepínání PRU do režimu spánku. 

3 CTR_EN 0h Aktivací se povolí čítače cyklů v PRU. 

4-7 RESERVED 0h Rezerva 

8 SINGLE_STEP 0h Aktivací tohoto bitu se provede pouze jeden krok 

z vykonávaného programu a poté se běh zastaví, 

pomocí přenastavení bitu EN. 

9-14 RESERVED 0h Rezerva 

15 RUNSTATE 0h Aktivací tohoto pinu se zastaví běh programu a 

uvolní se přístup do Instrukční paměti. 

16-31 PCTR_RST_VAL 0h Určuje adresu, kde bude PRU pokračovat ve 

vykonání kódu po resetu. 

4.3.3 Modul rozhraní přerušení a I/O pinů 

Modul rozhraní PRU se skládá z vnitřních registrů R30 a R31. Registr R31 slouží jako 

rozhraní pro vstupy s obecným účelem GPI a řadič přerušení INTC. Čtení registru R31 

vrací stavové informace ze vstupních pinů a řadiče přerušení. Zápisem do R31 registru 

generují PRU jednotky systémové události. Registr R30 slouží jako rozhraní 

pro výstupy s obecným účelem GPO. 

4.3.3.1 Rozhraní řadiče přerušení INTC 

Řadič přerušení zapisuje přímo do interního registru PRU R31. Z tohoto registru 

informace přebírá vykonávající program v PRU a na jejich základě se rozhoduje 

o postupu realizace programu. Stav registru je složen ze signálů z různých vnitřních 

modulů PRU-ICSS. Přerušení jsou do registru mapována následujícím způsobem: 

 Hostitelské přerušení 0 lokálního řadiče přerušení je mapováno na R31.b30 

 Hostitelské přerušení 1 lokálního řadiče přerušení je mapováno na R31.b31 

Tabulka se seznamem možných typů přerušení a jejich zdrojů je uvedena v příloze D. 
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4.3.3.2 Vstupní a výstupní piny 

Vstupně výstupní rozhraní PRU jednotek mapované v registrech R30 (vstup) a R31 

(výstup) je dostupné z rozšiřujících konektorů P8 a P9. U některých pinů je nutné 

nejdříve zakázat některé funkce desky BeagleBone Black. Zde je stručný popis 

dostupných pinů a funkci pro každou jednotku PRU. [15] 

PRU0 

 8 výstupů nebo 9 vstupů 

PRU1 

 13 výstupů nebo 14 vstupů 

 UART 

Následující tabulka popisuje přiřazení signálu na dané piny z příslušného konektoru.  

Některé signály jsou k dispozici na totožných pinech. 

Tab. 3-4 Tabulka pinů a signálů PRU [15]  
Konektor PIN CPU PIN Název

11 R12 GPIO1_13 pr1_pru0_pru_r30_15 (Output) 

12 T12 GPIO1_12 pr1_pru0_pru_r30_14 (Output) 

15 U13 GPIO1_15 pr1_pru0_pru_r31_15 (Input) 

16 V13 GPIO1_14 pr1_pru0_pru_r31_14 (Input) 

20 V9 GPIO1_31 pr1_pru1_pru_r30_13 (Output) pr1_pru1_pru_r31_13 (Input) 

21 U9 GPIO1_30 pr1_pru1_pru_r30_12 (Output) pr1_pru1_pru_r31_12 (Input) 

27 U5 GPIO2_22 pr1_pru1_pru_r30_8 (Output) pr1_pru1_pru_r31_8 (Input) 

28 V5 GPIO2_24 pr1_pru1_pru_r30_10 (Output) pr1_pru1_pru_r31_10 (Input) 

29 R5 GPIO2_23 pr1_pru1_pru_r30_9 (Output) pr1_pru1_pru_r31_9 (Input) 

39 T3 GPIO2_12 pr1_pru1_pru_r30_6 (Output) pr1_pru1_pru_r31_6 (Input) 

40 T4 GPIO2_13 pr1_pru1_pru_r30_7 (Output) pr1_pru1_pru_r31_7 (Input) 

41 T1 GPIO2_10 pr1_pru1_pru_r30_4 (Output) pr1_pru1_pru_r31_4 (Input) 

42 T2 GPIO2_11 pr1_pru1_pru_r30_5 (Output) pr1_pru1_pru_r31_5 (Input) 

43 R3 GPIO2_8 pr1_pru1_pru_r30_2 (Output) pr1_pru1_pru_r31_2 (Input) 

44 R4 GPIO2_9 pr1_pru1_pru_r30_3 (Output) pr1_pru1_pru_r31_3 (Input) 

45 R1 GPIO2_6 pr1_pru1_pru_r30_0 (Output) pr1_pru1_pru_r31_0 (Input) 

46 R2 GPIO2_7 pr1_pru1_pru_r30_1 (Output) pr1_pru1_pru_r31_1 (Input) 

17 A16 I2C1_SCL pr1_uart0_txd 

18 B16 I2C1_SDA pr1_uart0_rxd 

19 D17 I2C2_SCL pr1_uart0_rts_n 

20 D18 I2C2_SDA pr1_uart0_cts_n 

21 B17 UART2_TXD pr1_uart0_rts_n 

22 A17 UART2_RXD pr1_uart0_cts_n 

24 D15 UART1_TXD pr1_uart0_txd pr1_pru0_pru_r31_16 (Input) 

25 A14 GPIO3_21* pr1_pru0_pru_r30_5 (Output) pr1_pru0_pru_r31_5(Input) 

26 D16 UART1_RXD pr1_uart0_rxd pr1_pru1_pru_r31_16 

27 C13 GPIO3_19 pr1_pru0_pru_r30_7 (Output) pr1_pru0_pru_r31_7 (Input) 

28 C12 SPI1_CS0 eCAP2_in_PWM2_out pr1_pru0_pru_r30_3 (Output) pr1_pru0_pru_r31_3 (Input) 

29 B13 SPI1_D0 pr1_pru0_pru_r30_1 (Output) pr1_pru0_pru_r31_1 (Input) 

30 D12 SPI1_D1 pr1_pru0_pru_r30_2 (Output) pr1_pru0_pru_r31_2 (Input) 

31 A13 SPI1_SCLK pr1_pru0_pru_r30_0 (Output) pr1_pru0_pru_r31_0 (Input) 

P8

P9

Dostupné signály PRU
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5 MĚŘENÍ PARAMETRŮ BEAGLEBONE 

BLACK 

Provedl jsem měření s cílem ověřit základní údaje PRU udávané výrobcem, rychlost 

vykonání jedné instrukce. Dále jsem provedl orientační měření pro zjištění rychlosti 

komunikace mezi PRU a CPU prostřednictvím SharedRAM v závislosti na velikosti 

přenášených dat. Objektem těchto měření byl vývojový kit BeagleBone Black 

s instalovaným operačním systémem Linux distribuce Debian s jádrem 3.8.13-bone79. 

5.1 Měření doby jedné instrukce 

Strojová instrukce je příkaz v binárním kódu definující provedení jedné základní 

operace v procesoru, například sčítání nebo odčítání. Strojová instrukce je složena 

z několika bitových polí, základním bitovým polem je pole s názvem operační znak, 

které určuje operaci, která se má provést. Obsah ostatních bitových polí je určen typem 

operace, může obsahovat konstanty nebo adresy.[20] 

 V tomto případě je doba vykonání jedné instrukce velmi důležitá, s její pomocí 

lze přesně plánovat deterministické chování systému a použít ho tak pro real-time 

řízení. 

5.1.1 Metoda měření 

Dobu vykonání jedné instrukce jsem měřil pomocí osciloskopu připojeného na výstupní 

pin ovládaný z programu běžícím v jednotce PRU. V programu byla po nutné zaváděcí 

a inicializační sekvenci zapsána opakující se sada instrukcí pro nastavení úrovně 

výstupního pinu. Sada instrukcí se skládala z instrukce SET pro nastavení úrovně 

logické 1 do výstupního pinu a instrukce CLR pro vymazání této úrovně.  Osciloskopem 

jsem měřil frekvenci tohoto přepínání. Z naměřené frekvence, kde přepínání úrovní 

výstupního pinu odpovídá provedení dvou strojových instrukcí, jsem vypočítal 

dle vzorce (1) čas provedení jedné instrukce. 

𝑡𝑖 =
1

2𝑓
 [𝑠]      (1) 

5.1.2 Výsledky měření 

Opakovaným měřením jsem dosáhl vždy stejných hodnot měřených frekvencí přepínání 

výstupu f=100MHz. Výpočtem dle vzorce (1) jsem vypočítal dobu vykonání jedné 

instrukce ti=5ns což odpovídá taktovací frekvenci udané od výrobce f=200MHz. 

Podrobné výsledky a výpočty měření jsou uvedeny v příloze E. 
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5.2 Měření rychlosti komunikace mezi PRU a CPU 

Komunikace mezi PRU a CPU je realizována pomocí sdílené paměti SharedRAM 

dostupné na sběrnici OCP slave port a její princip je popsán v kapitole č. 3.2.5.2 

Obousměrná komunikace. Měření jsem rozdělil do dvou částí, měření rychlosti 

komunikace mezi jednotkou PRU a SharedRAM a měření rychlosti komunikace 

mezi CPU a SharedRAM. 

5.2.1 Měření rychlosti komunikace mezi PRU a SharedRAM 

Komunikace mezi PRU a SharedRAM se dělí na zápis a čtení z paměti SharedRAM. 

Zápis spočívá v uložení obsahu pomocných registrů procesoru do paměti SharedRAM 

a čtení v uložení dat z paměti SharedRAM do pomocných registrů procesoru.  

5.2.1.1 Metoda měření 

Dobu zápisu a čtení daného objemu dat jsem měřil pomocí osciloskopu připojeného 

na výstupní pin ovládaný z programu běžícím v jednotce PRU. V programu byla 

po nutné zaváděcí a inicializační sekvenci zapsána sekvence instrukcí pro nastavení 

a vymazání výstupního pinu a instrukce pro zápis nebo čtení paměti SharedRAM. 

Sekvence instrukcí se skládala z instrukce SET pro nastavení úrovně logické 1 

do výstupního pinu, instrukce LBBO (čtení) nebo instrukce SBBO (zápis) a instrukce CLR 

pro vymazání této úrovně.  Velikost přenášených dat jsem nastavoval pomocí parametru 

vykonávané instrukce. Osciloskopem jsem měřil dobu takto vytvořeného pulzu. 

Z naměřené doby je poté nutné odečíst dobu pro vykonání instrukcí pro nastavení 

a vymazání úrovně výstupního pinu dle vzorce (2). 

𝑡𝑟 = 𝑡𝑚 − 2 ∙ 𝑡𝑖 [𝑠]     (2) 

5.2.1.2 Výsledky měření 

Během měření jsem dosáhl očekávaných výsledků, kde doba přenosu dat lineárně 

narůstá s jejich objemem, v poměru 5ns/32bitů. Nárůst doby přenosu odpovídá 

maximálnímu možnému přenosu dat v jednom hodinovém cyklu, který odpovídá šířce 

datové sběrnice 32 bitů. Podrobné výsledky a výpočty měření jsou uvedeny v příloze F. 

5.2.2 Měření rychlosti komunikace mezi CPU a SharedRAM 

Komunikace mezi CPU a SharedRAM se dělí na zápis a čtení z paměti SharedRAM. 

Zápis spočívá v uložení obsahu statického pole s daty generovanými v měřícím 

programu pomocí for cyklu do paměti SharedRAM a čtení v uložení dat z SharedRAM 

do předem připraveného statického pole.  
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5.2.2.1 Metoda měření 

Měření jsem prováděl pomocí předem připraveného programu, který za pomocí funkce 

clock_gettime(CLOCK_MONOLITIC,...) z knihovny reálného času time.h, sejme 

počáteční a koncový čas přenosu dat mezi CPU a pamětí SharedRAM. Program 

na začátku svého běhu vyzve obsluhu k zadání velikosti přenášených dat a počtu 

požadovaných opakování měření. Výstupem programu je nejmenší naměřený čas 

přenosu dat a vypočítaná nejistota opakovaného měření typu A ze všech opakování 

měření. 

 Vzhledem k provádění měření z uživatelského prostředí operačního systému, 

kde na pozadí běží velké množství různých procesů, je pravděpodobnost zásahu 

přerušení do procesu měření nezanedbatelná. Proto je jako naměřená hodnota brána 

právě nejmenší naměřená hodnota. 

 Měřící program počítá průměrnou hodnotu měření dle vzorce (1), potřebnou 

k výpočtu nejistoty typu A dle vzorce (2).  

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1      (1) 

𝑢𝐴𝑥 = √
1

𝑛(𝑛−1)
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1      (2) 

 

5.2.2.2 Výsledky měření 

Během měření jsem dosáhl očekávaných výsledků, kde doba přenosu dat lineárně 

narůstá s jejich objemem a pohybuje se v řádech jednotek mikrosekund. Podrobné 

výsledky a výpočty měření jsou uvedeny v příloze G. 

5.2.3 Vyhodnocení  měření rychlosti komunikace mezi PRU a CPU 

Z naměřených dat obou dílčích měření je patrné, že rychlost přenosu mezi PRU 

a SharedRAM je oproti rychlostem přenosu mezi CPU a SharedRAM zanedbatelná. 

Výsledná rychlost komunikace je tedy přímo závislá na rychlosti komunikace mezi 

CPU a SharedRAM. Komunikace je použitelná pro zasílání krátkých zpráv do velikosti 

32 bajtů o maximální frekvenci 200KHz. 
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6 OBVOD PRO KROKOVÉ MOTORY 

Krokový motor je stejnosměrný hybridní elektrický motor. Stejně jako u jiných typů 

motorů je tvořen statorem a rotorem. Stator je tvořen sadou cívek s vroubkovanými 

pólovými nadstavci. Rotor se skládá z hřídele usazené v ložisku a prstence 

z permanentních magnetů. Při průchodu proudu cívkou na statoru je vytvořeno 

magnetické pole, které přitáhne opačný pól magnetu na rotoru. Vhodnou kombinací 

přivádění proudu do cívek na statoru se rotor začne točit. 

 Návrh obvodu pro krokové motory lze rozdělit do dvou kroků. V prvním kroku 

jsem navrhnul schéma obvodu a v druhém rozložení na desce plošných spojů. 

6.1 Návrh schématu obvodu pro krokové motory 

Krokové motory použité v našem modelu jsou unipolární s 5 vývody. Typ krokového 

motoru je: 28BYJ-48 s jmenovitým napětím 5V. Z motoru je vyveden jeden vodič 

pro napájení a čtyři vodiče pro spínání jednotlivých cívek statoru. Cívky se spínají 

pomocí GND pólu. Pro spínání cívek jsem vybral dle parametrů obvod UNL2001A 

obsahující sedmi kanálové pole NPN tranzistorů v Darlingtonově zapojení. Vzhledem 

k nutnosti ovládání dvou motorů, jsem použil tyto obvody dva. 

 Dalším požadavkem na ovládací obvod je odpojení zátěže v době bootování 

vývojového kitu Beaglebone. K tomuto účelu jsem použil dvoukanálový MOSFET 

tranzistor typu N s označením IRF7301PbF. Dvoukanálovou verzi jsem zvolil, aby bylo 

možné spínat každý ovládací obvod UNL2001A samostatně. 

 Výstupní GPIO piny jsem zvolil s ohledem na využití obou jednotek PRU, 

tak aby každá jednotka ovládala jeden motor, což umožňuje asynchronní ovládání 

motorů.  

 Schéma ovládacího obvodu doplněné o dvě vstupní svorky, signalizační diodu 

a spínací tlačítko je uvedeno v příloze H na obr. H-1. 

6.2 Návrh rozložení součástek na desce plošných spojů 

Základním podkladem pro tvorbu rozložení DPS jsou údaje od výrobce, který ve svém 

manuálu udává rozměry DPS pro tvorbu výše zmíněných „Cape“. Vzhledem 

k dostatečným rozměrům DPS, jsem mohl součástky skládat téměř libovolně. Zvolil 

jsem orientaci vstupních svorek pro napájení na stranu vstupních konektorů vývojového 

kitu a výstupních svorek pro připojení motorů na stranu USB portu pro připojení 

kamery. Toto rozložení uvedené v příloze H na obr. H-2, tak umožňuje logické 

připojení vstupů z jedné strany a výstupů ze strany druhé. 
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7 SOFTWARE PRO OVLÁDÁNÍ 

ROBOTICKÉ KAMERY  

Softwarová část robotické kamery se skládá z těchto částí: 

 Program na ovládání krokového motoru 

 Device Tree pro použitý obvod na ovládání krokových motorů 

 Webový server pro streamování videa a předání příkazů PRU jednotkám 

7.1 Program na ovládání krokového motoru 

Ovládání krokových motorů jsem realizoval pomocí programů spuštěných 

v podpůrných jednotkách procesoru PRU. Každý motor je ovládaný samostatně, pomocí 

jedné jednotky PRU. Při spuštění programu dojde k inicializaci vnitřní paměti a před 

spuštěním hlavní ovládací smyčky programu je provedena inicializace polohy motoru. 

 Hlavní ovládací smyčka programu se skládá ze sekvence příkazů pro vyčtení 

požadovaného směru otáčení. Z hlavní ovládací smyčky jsou dle dat zapsaných 

ve vnitřní paměti PRU spouštěny programové smyčky pro vykonání pohybu motoru. 

Hlavní programová smyčka je popsána pomocí diagramu na obr. 6-1. 

 
Obr. 6-1 Hlavní programová smyčka 

7.1.1 Programová smyčka pro vykonání pohybu motoru 

Programová smyčky pro vykonání pohybu motoru obsahuje příkazy pro změnu stavu, 

načtení počtu požadovaných kroků motoru z interní paměti PRU a smyčku 

pro provedení požadovaného počtu kroků. Smyčka je popsána diagramem na obr. 6-2. 

 Mechanizmus změny stavu je využit pro ochranu proti zápisu do paměti, v době 

kdy je zpracováván příkaz pro vykonání pohybu. Nadřazený program je navržen tak, 

aby před zápisem do paměti zkontroloval aktuální stav motoru. 

START 

Inicializace paměti a polohy 

Ukončení programu 

Vyčtení směru 

otáčení 

Pohyb směr 1 Pohyb směr 2 

1 2 

3 
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Obr. 6-2 Programová smyčka pro vykonání pohybu motoru 

7.1.1.1 Provedení jednoho kroku motoru 

Vzhledem k nízké budící frekvenci použitého motoru a naopak vysoké taktovací 

frekvenci procesoru PRU jednotek jsem pro ovládání krokového motoru zvolil 

kombinaci jednofázového a dvoufázového buzení což je v podstatě nejjednodušší forma 

mikrokrokování. Posloupnost buzení jednotlivých cívek je znázorněna na obr. 6-3. 
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          Obr. 6-3 Posloupnost buzení cívek krokového motoru 

Vstup z hlavní programové smyčky 

Změna stavu na hodnotu 1 a směru na hodnotu 0 

Provedení jednoho kroku motoru 

Dekrementace hodnoty v pomocném registru 

Hodnota pomocného 

registru == 0 

Změna stavu 

na hodnotu 0 

Ano 

Ne 

Vyčtení počtu požadovaných otáček do pomocného registru 

Vynulování paměti obsahující počet požadovaných otáček 
 

Skok do hlavní programové smyčky 
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7.2 Device Tree pro obvod na ovládání krokových motorů 

Soubor s konfigurací Device Tree jsem vytvořil z šablony uvedené v příloze C. 

Do šablony jsem doplnil adresy a konfiguraci z tabulek uvedených v příloze B.  

Pro potřeby obvodu na ovládání krokových motorů jsem nakonfiguroval tyto skupiny 

pinů a periferií: 

 Piny pro spínání napájení k řídícím obvodům UNL 

o P8.11 0x07 (0000111) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 7 

o P8.15 0x07 (0000111) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 7 

 Ovládání krokového motoru 1 

o Pru0 – aktivace PRU jednotky 

o P9.24 0x26 (0100110) Rychlý, vstup, pull-down, povoleno, mode 6 

o P9.27 0x05 (0000101) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 5 

o P9.28 0x05 (0000101) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 5 

o P9.29 0x05 (0000101) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 5 

o P9.30 0x05 (0000101) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 5 

 Ovládání krokového motoru 2 

o Pru1 – aktivace PRU jednotky 

o P8.40 0x26 (0100110) Rychlý, vstup, pull-down, povoleno, mode 6 

o P8.39 0x05 (0000101) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 5 

o P8.41 0x05 (0000101) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 5 

o P8.43 0x05 (0000101) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 5 

o P8.45 0x05 (0000101) Rychlý, výstup, pull-down, povoleno, mode 5 

7.3 Webový server pro streamování videa a předání příkazů 

PRU jednotkám 

Pro potřeby streamování videa jsem použil volně šiřitelný software MJPEG-Streamer 

a upravil jeho zdrojové kódy dle potřeby. Úpravy lze rozdělit do dvou kroků. V prvním 

kroku se jednalo o doplnění modulu input_uvc o tyto části: 

 Obsluha PRU jednotek 

 Funkce pro nastavení GPIO pinů 

 Funkce pro předání příkazů jednotkám PRU 

V druhém kroku jsem vytvořil webovou stránku se zobrazením videa a ovládacími 

prvky pro pohyb kamery. 

7.3.1 Obsluha PRU jednotek 

Obsluha PRU jednotek spočívá v nahrání programu pro ovládání motorů a alokace 

paměti potřebné pro předání příkazů. K tomuto účelu jsou použity funkce z knihovny 

libprussdrv popsané v kapitole 3.2.4.1. Knihovan libprussdrv.   
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 Při spuštění je po inicializaci PRU jednotek do každé z nich nahrán, pomocí 

funkce prussdrv_exec_program, program pro ovládání motoru. Alokace paměti 

pro předání příkazů je provedena funkcí prussdrv_map_prumem. Při ukončení 

programu jsou pomocí funkce prussdrv_pru_disable zakázány obě jednotky PRU 

a pomocí funkce prussdrv_exit ukončena činnost subsystému reálného času. 

7.3.2 Funkce pro nastavení GPIO pinů 

Funkce pro nastavení GPIO pinů vychází z pravidel pro nastavení GPIO pinů 

z operačního systému Linux uvedených v kapitole 2.4. Konfigurace GPIO z operačího 

systému Linux. Jedná se o zautomatizovaný zápis do souborového systému operačního 

systému Linux. Zdrojový kód, obsahující výpis jednotlivých funkcí, je uveden 

v příloze I. 

7.3.3 Funkce pro předání příkazů PRU jednotkám 

Příkazy pro PRU jednotky jsou předávány pomocí zápisu do interní paměti jednotky. 

Dle stisknutého tlačítka jsou předány hodnoty definující směr a počet kroků motoru. 

Před zápisem do interní paměti PRU jednotky je kontrolován aktuální stav a pozice 

motoru. Stav slouží k ochraně proti přepsání hodnot v interní paměti během právě 

prováděného příkazu. Kontrola aktuální pozice je sledována, aby nemohlo dojít 

k vytočení kamery mimo povolený rozsah. 

 Sekvence příkazů pro provedení pohybu motoru v horizontálním směru, směrem 

vlevo je uvedena v následujícím zdrojovém kódu: 

case IN_CMD_VLEVO: 
 stav_horizontalni = prumem_int_0[2]; //načtení stavu 
 if (stav_horizontalni == 0) //kontrola stavu 
  { 
  if (pozice_horizontalni >= -124) //kontrola aktuální pozice 
  { 
   //zápis počtu otáček do paměti PRU 
   prussdrv_pru_write_memory(PRUSS0_PRU0_DATARAM, 1, &krok_horizontalni, 4); 
   //zápis směru otáčení do paměti PRU 
   prussdrv_pru_write_memory(PRUSS0_PRU0_DATARAM, 0, &leva, 4);  
   pozice_horizontalni = pozice_horizontalni - 4; 
   } 
  } 

break; 

Zdrojový kód. 6-1 Sekvence příkazů pro ovládání motoru 

7.3.4 Webová stránka s ovládacími prvky pro pohyb kamery 

Webové stránky obsahují panel pro zobrazení videa z kamery a sadu tlačítek 

pro ovládání pohybů kamery. Streamování videa je zajištěno použitým software 

MJPEG-Streamer, který ukládá snímky z USB kamery na disk a poté je pomocí 

technologie AJAX zobrazuje v okně webového prohlížeče. Tento panel je 

ve skutečnosti obrázek, který se automaticky obnovuje bez obnovení celé stránky. 
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Jeho umístění na webovou stránku je realizováno pomocí tagu 

<img src="/?action=stream" />. 

Obr. 6-3 Webová stránka se zobrazeným videem a ovládacími prvky 

 Jak je vidět na obr. 6-3 ovládací tlačítka jsem umístil pod panel se zobrazeným 

videem. Popisy tlačítek odpovídají pohybu kamery z pohledu na obraz. Předání příkazů 

je realizováno pomocí java funkce send_commnad(cmd) definované v hlavičce 

webové stránky. Tato funkce je součástí software MJPG-Streamer. Pro ovládání pohybu 

kamery jsem definoval předání příkazů uvedených ve zdrojovém kódu 6-2. 

<input type="button" value="vlevo" onclick="send_command('vlevo')"> 
<input type="button" value="nahoru" onclick="send_command('nahoru')"> 
<input type="button" value="dolu" onclick="send_command('dolu')"> 
<input type="button" value="vpravo" onclick="send_command('vpravo')" > 
<input type="button" value="vlevo 2x" onclick="send_command('vlevo_2')"> 
<input type="button" value="nahoru 2x" onclick="send_command('nahoru_2')"> 
<input type="button" value="dolu 2x" onclick="send_command('dolu_2')"> 

<input type="button" value="vpravo 2x" onclick="send_command('vpravo_2')"> 

Zdrojový kód. 6-2 Definice ovládacích prvků pro ovládání kamery 
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8 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo seznámit se s vývojovým kitem BeagleBone Black, použitým 

procesorem AM3358, softwarovými možnostmi a integrovanými jednotkami reálného 

času PRU. Z poznatků poté vyvinout systém pro ovládání robotické kamery. 

 Během seznámení s vývojovým kitem BeagleBone Black jsme zjistil, že osazený 

procesor AM3358 svým vybavením převyšuje možnosti vývojového kitu. Na základě 

širokého spektra využití procesoru jsem jako nejvhodnější vybral operační systém 

obecného charakteru Debian. 

 Praktická část první části pojednává o mechanizmech ovládání, instalaci 

operačního systému a použití programovatelných jednotek reálného času. Vytvořil jsem 

komunikaci mezi hlavním procesorem a programovatelnými jednotkami reálného času, 

vysvětlil mechanizmy tvorby konfiguračních souborů Device Tree a popsal ovládání 

GPIO pinů. Za měřené parametry podpůrných jednotek procesoru jsem zvolil měření 

doby vykonání jedné instrukce, při kterém jsem ověřil data udávaná výrobcem a měření 

rychlosti komunikace, které poskytlo nadhled nad rychlostmi přenosu dat mezi 

jednotlivými komponenty procesorového čipu. 

Na začátku druhé části jsem stanovil všechny potřebné komponenty systému 

pro splnění všech elementárních funkcí, navrhnul koncept ovládání krokových motorů 

a sjednotil prvky výsledné funkcionality. Hardwarově bylo nutné zajistit změnu úrovně 

řídících signálů, připojení řídících obvodů až po inicializaci vnitřních obvodů 

vývojového kitu a zajistit možnost nastavení výchozí pozice kamery. Změnu úrovně 

jsem realizoval pomocí obvodů UNL2001A, odpojení řídících obvodů pomocí 

tranzistoru MOSFET a pro možnost nastavení výchozí pozice jsem připojil na vstupní 

piny PRU jednotek mikrospínače. 

Softwarové prvky pro streamování videa jsem realizoval pomocí volně 

dostupného programu MJPG-Streamer, který jsem rozšířil o funkce umožňující 

komunikaci s PRU jednotkami a funkce na předání příkazů pro ovládání krokových 

motorů. Dále jsem definoval konfigurační soubor zařízení Device Tree a vytvořil 

webové stránky pro zobrazení videa a ovládacích prvků. 

Výsledný systém pro ovládání robotické kamery splňuje všechny prvky návrhu. 

Při spuštění systému je, současně se spuštěním služby pro streamování videa, provedena 

inicializace pozice kamery na výchozí souřadnice. Po dokončení inicializace systém 

přejde do režimu ovládání a poté je možné pohyb kamery ovládat pomocí ovládacích 

prvků na webové stránce.  

Jako přínos této práce vnímám v popsání ovládacích mechanizmů PRU jednotek, 

vytvoření návodu na tvorbu konfiguračních souborů Device Tree a v tvorbě 

univerzálního DPS pro ovládání krokových motorů, který je možné i se softwarovým 

vybavením použít do řady jiných aplikací. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

API  rozhraní systému využívané pro aplikace 

DDR  paměti s dvojitým vzorkováním 

DMA  metoda přímého přístupu do paměti 

DSP  procesor pro zpracování digitálních signálů 

embedded vestavěný jednoúčelový systém 

eMMC  paměťový flash modul pro embedded zařízení 

GPIO  vstup nebo výstup pro obecné použití 

GPU  jednotka pro vykonávání grafických operací 

HAL  hardwarová abstrakční vrstva 

HDMI  rozhraní nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu 

I2C  multi-masterová sériová počítačová sbětnice 

IrDA  komunikační port pro přenos pomocí infračerveného světla 

JTAG  technologie ladění firmware 

LCD  displej z tekutých krystalů 

McASP   multikanálový sériový audio port 

McSPI  sériové rozhraní pro periférie 

MDIO  sběrnice pro sériový přenos po ethernetu 

MII  synchronní paralelní rozhraní 

OCP  protokol pro komunikaci uvnitř čipu 

PHY  fyzická vrstva pro ovládání přenosových médií 

PMIC  řízení napájení pro integrované obvody 

PWM  pulsně-šířková mdulace 

RMII  redukované synchronní paralelní rozhraní 

RNG  generátor náhodných čísel 

SDIO  zabezpečený digitální vstup a výstup 

UART  rozhraní pro komunikaci po sériové lince 

  



47 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A: Blokové schéma subsystémů AM3358 

Příloha B: Tabulky adres a módů pro konektory P8 a P9 

Příloha C: Šablona pro tvorbu konfiguračního souboru Device Tree 

Příloha D: Seznam typů přerušení a jejich zdrojů 

Příloha E: Měření doby jedné instrukce 

Příloha F: Měření rychlosti komunikace mezi PRU a SharedRAM 

Příloha G: Měření rychlosti komunikace mezi CPU a SharedRAM 

Příloha H: Obvodu pro ovládání krokových motorů 

Příloha I: Funkce pro nastavení GPIO pinů 

 

  



48 

 

Příloha A: Blokové schéma subsystémů AM3358 

 
Obr. A-1 Blokové schéma AM3358 [5] 
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Příloha B: Tabulky adres a módů pro konektory P8 a P9 

 
Obr. B-1 Tabulka adres a módů pro konektor P8 [22] 
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Obr. B-2 Tabulka adres a módů pro konektor P9 [22] 
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Příloha C: Šablona pro tvorbu konfiguračního souboru 

Device Tree 

/dts-v1/; 
/plugin/; 
/ { 
   compatible = "ti,beaglebone", "ti,beaglebone-black"; 
   part-number = "jméno vytvářeného Device Tree"; 
   version = "00A0"; 
 
   /* Použité zdroje */ 
   exclusive-use = 
            // Zde uvést výpis použitých zdrojů 
   fragment@0 { 
      target = <&am33xx_pinmux>; 
      __overlay__ { 
         gpio_pins: pinmux_gpio_pins { // Použité piny v módu GPIO 
            pinctrl-single,pins = < 
            // Zde uvést výpis použitých pinů GPIO 
            >; 
         }; 
      }; 
   }; 
    
      fragment@1 { 
      target = <&am33xx_pinmux>; 
      __overlay__ { 
         pru_pru_pins: pinmux_pru_pru_pins { // Použité piny pro PRU jednotky 
            pinctrl-single,pins = < 
            // Zde uvést výpis použitých pinů PRU 
            >; 
         }; 
      }; 
   }; 
 
   fragment@2 { // Povolení PRU jednotky 
      target = <&pruss>; 
      __overlay__ { 
         status = "okay"; 
         pinctrl-names = "default"; 
         pinctrl-0 = <&pru_pru_pins>; 
      }; 
   }; 
    fragment@3 { // Povolení GPIO 
      target = <&ocp>; 
        __overlay__ { 
          gpio_helper { 
            compatible = "gpio-of-helper"; 
            status = "okay"; 
            pinctrl-names = "default"; 
            pinctrl-0 = <&gpio_pins>; 
        }; 
     }; 
  }; 
}; 

Zdrojový kód. C-1 Šablona pro tvorbu Device Tree [22] 
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Příloha D: Seznam typů přerušení a jejich zdrojů 

Tab. D-1 Seznam typů přerušení a jejich zdrojů [16] 

Č. P. Název signálu Zdroj přerušení 

0 pr1_parity_err_intr_pend PRU-ICSS Parity Logic 

1 pr1_pru0_r31_status_cnt16 PRU-ICSS PRU0 (Shift Capture) 

2 pr1_pru1_r31_status_cnt16 PRU-ICSS PRU1 (Shift Capture) 

3 pr1_xfr_timeout PRU-ICSS Scratch Pad 

4 pr1_uart_urxevt_intr_req PRU-ICSS UART 

5 pr1_uart_utxevt_intr_req PRU-ICSS UART 

6 pr1_uart_uint_intr_req PRU-ICSS UART 

7 pr1_iep_tim_cap_cmp_pend PRU-ICSS IEP 

8 pr1_digio_event_req PRU-ICSS IEP 

9 Reserved Reserved 

10 Reserved Reserved 

11 Reserved Reserved 

12 Reserved Reserved 

13 Reserved Reserved 

14 Reserved Reserved 

15 pr1_ecap_intr_req PRU-ICSS eCAP 

16 pr1_pru_mst_intr[0]_intr_req pru0 or pru1 

17 pr1_pru_mst_intr[1]_intr_req pru0 or pru1 

18 pr1_pru_mst_intr[2]_intr_req pru0 or pru1 

19 pr1_pru_mst_intr[3]_intr_req pru0 or pru1 

20 pr1_pru_mst_intr[4]_intr_req pru0 or pru1 

21 pr1_pru_mst_intr[5]_intr_req pru0 or pru1 

22 pr1_pru_mst_intr[6]_intr_req pru0 or pru1 

23 pr1_pru_mst_intr[7]_intr_req pru0 or pru1 

24 pr1_pru_mst_intr[8]_intr_req pru0 or pru1 

25 pr1_pru_mst_intr[9]_intr_req pru0 or pru1 

26 pr1_pru_mst_intr[10]_intr_req pru0 or pru1 

27 pr1_pru_mst_intr[11]_intr_req pru0 or pru1 

28 pr1_pru_mst_intr[12]_intr_req pru0 or pru1 

29 pr1_pru_mst_intr[13]_intr_req pru0 or pru1 

30 pr1_pru_mst_intr[14]_intr_req pru0 or pru1 

31 pr1_pru_mst_intr[15]_intr_req pru0 or pru1 

32 nirq UART1 

33 mcasp_x_intr_pend McASP1 Tx 

34 mcasp_r_intr_pend McASP1 Rx 

35 ecap_intr_intr_pend eCAP1 
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36 ecap_intr_intr_pend eCAP2 

37 epwm_intr_intr_pend eHRPWM2 

38 dcan_uerr DCAN0 

39 dcan_int1 DCAN0 

40 dcan_intr DCAN0 

41 POINTRPEND I2C0 

42 ecap_intr_intr_pend eCAP0 

43 epwm_intr_intr_pend eHRPWM0 

44 SINTERRUPTN McSPI0 

45 eqep_intr_intr_pend eQEP0 

46 epwm_intr_intr_pend eHRPWM1 

47 c0_misc_pend 3PGSW (GEMAC) 

48 c0_tx_pend 3PGSW (GEMAC) 

49 c0_rx_pend 3PGSW (GEMAC) 

50 c0_rx_thresh_pend 3PGSW (GEMAC) 

51 nirq UART0 

52 nirq UART2 

53 gen_intr_pend ADC_TSC 

54 mcasp_r_intr_pend McASP0 Rx 

55 mcasp_x_intr_pend McASP0 Tx 

56 pwm_trip_zone eHRPWM0/eHRPWM1/eHRPWM2 

57 POINTRPEND1 GPIO0 

58 Emulation Suspend Signal (software use) Debugss 

59 initiator_sinterrupt_q_n2 Mbox0 - mail_u2_irq (mailbox interrupt for 

pru1) 

60 initiator_sinterrupt_q_n1 Mbox0 - mail_u1_irq (mailbox interrupt for 

pru0) 

61 tptc_erint_pend_po TPTC0 (EDMA) 

62 tpcc_errint_pend_po TPCC (EDMA) 

63 tpcc_int_pend_po1 TPCC (EDMA) 
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Příloha E: Měření doby jedné instrukce 

Popis: 

 Měření doby jedné instrukce pomocí přepínání logických úrovní na výstupním 

pinu desky BeagleBone Black. V programu inicializovaném v jednotce PRU je spuštěna 

sekvence za sebou se opakujících příkazů pro nastavení a vymazání logické úrovně 

na výstupním pinu. Frekvence tohoto přepínání je měřena pomocí osciloskopu. 

Použité přístroje: 

 osciloskop Agilent DSO-X 2024A, v.č.MY52160503 

 kit BeagleBone Black, v.č.1215BBBK0236 

Obrazovka osciloskopu: 

 

Obr. E-1 Obrazovka osciloskopu při měření 

Naměřené a vypočtené hodnoty: 

Tab. E-1 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot měření doby jedné instrukce 

Číslo 1 2 3 4 5 

f [MHz] 100 100 100 100 100 

ti [ns] 5 5 5 5 5 

Příklad výpočtu: 

𝑡𝑖 =
1

2𝑓
=

1

2 ∙ 100000000
= 0,000000005𝑠 = 5𝑛𝑠 

Závěr: 

 Z naměřených hodnot jsem vypočítal dobu jedné instrukce ti = 5ns. 
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Příloha F: Měření rychlosti komunikace PRU a SharedRAM 

Popis: 

 Měření doby zápisu a čtení v závislosti na velikosti přenášených dat za pomocí 

přepínání logických úrovní na výstupním pinu desky BeagleBone Black. V programu 

inicializovaném v jednotce PRU je spuštěna sekvence skládající se z nastavení logické 

úrovně na výstupním pinu, provedení zápisu nebo čtení daného objemu dat z paměti 

a vymazání logické úrovně. Délka takto vytvořeného pulzu je měřena pomocí 

osciloskopu. Pro přesnou hodnotu doby čtení je nutné od měřené hodnoty odečíst dobu 

dvou cyklů, které jsou použity před a po přenosu dat na nastavení a vymazání logické 

hodnoty na výstupním pinu. 

Použité přístroje: 

 osciloskop Agilent DSO-X 2024A, v.č.MY52160503 

 kit BeagleBone Black, v.č.1215BBBK0236 

Obrazovka osciloskopu: 

 

Obr. F-1 Obrazovka osciloskopu při měření doby čtení 64B dat 

Naměřené a vypočtené hodnoty: 

Tab. F-1 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot měření doby zápisu a čtení 

Kapacita [Byte] 4 8 16 32 64 

Čtení 
tm [ns] 20 25 35 55 95 

tr [ns] 10 15 25 45 85 

Zápis 
tm [ns] 15 20 30 50 90 

tr [ns] 5 10 20 40 80 
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Příklad výpočtu: 

𝑡𝑟 = 𝑡𝑚 − 2 ∙ 𝑡𝑖 = 20 − 10 = 10𝑛𝑠 

Graf: 

 

 

Závěr: 

 Z naměřených dat jsem vypočítal doby potřebné pro zápis a čtení, mezi 

jednotkou PRU a SharedRAM. Vypočítané hodnoty jsem zanesl do grafu 

znázorňujícího závislost mezi dobou přenosu a velikosti přenášených dat. Z naměřených 

hodnot vyplívá lineární závislost mezi dobou přenesení dat a jejich velikostí. 
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Graf č.1: Závislosti rychlosti čtení a zápisu na velikosti 
přenášených dat

Čtení Zápis
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Příloha G: Měření rychlosti komunikace CPU a SharedRAM 

Popis: 

 Měření doby zápisu a čtení v závislosti na velikosti přenášených dat za pomocí 

funkce clock_gettime(CLOCK_MONOLITIC,...) z knihovny reálného času time.h. 

Před začátkem zápisu daného objemu dat je sejmut počáteční reálný čas, poté je zahájen 

přenos dat do nebo z předem mapované paměti SharedRAM a po dokončení je sejmut 

koncový reálný čas. Data jsou přenášena dle požadované velikosti pomocí for cyklu, 

v každém cyklu je přenesena jedna hodnota typu unsigned int o velikosti 32bitů. 

Výsledná doba přenosu je dána diferencí počátečního a koncového času. Pro každou 

hodnotu bylo automaticky provedeno 1000 měření, ze kterých je programem vybrána 

nejnižší hodnota s minimálním zásahem přerušení a vypočítána nejistota typu A. 

Použité přístroje: 

 kit BeagleBone Black, v.č.1215BBBK0236 

Použitý měřící software: 

static int mereni_pameti (int pocet_zaznamu, float *v_cteni, float *v_zapis, int 
pozice) 
{ 
    /*Měření zápisu z paměti*/ 
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts1); 
    prussdrv_pru_write_memory(PRUSS0_SHARED_DATARAM, 0, ukazatel_na_pole, 
pocet_zaznamu*4); 
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts2); 
    v_zapis[pozice] = difftimespec(&ts2, &ts1);     
    /*Alokace paměti*/ 
    prussdrv_map_prumem(PRUSS0_SHARED_DATARAM, &sharedMem); 
    sharedMem_int = (unsigned int*) sharedMem;  
    /*Meření čtení z paměti*/ 
 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts3); 
   for (x = 0; x < pocet_zaznamu; x++) 
    {vystup[x] = sharedMem_int[x];} 
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts4); 
    v_cteni[pozice] = difftimespec(&ts4, &ts3); 
} 

Zdrojový kód. G-1 Funkce pro měření rychlosti zápisu a čtení 

Naměřené a vypočtené hodnoty: 

Tab. G-1 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot měření rychlosti zápisu a čtení 

Kapacita [Byte] 4 8 16 32 64 

Čtení 
t [µs] 0,96 1,17 1,5 2,21 3,71 

uA [µs] 0,045 0,062 0,162 0,156 0,285 

Zápis 
t [µs] 3,21 3,46 3,88 4,58 6,08 

uA [µs] 0,241 0,206 0,208 0,319 0,237 
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Použitý software pro výpočet nejistoty typu A: 

for (pozice = 0; pozice < pocet_opakovani; pozice++) 
 { 
 pom_cteni=(cteni[pozice]-prumer_cteni)*(cteni[pozice]-prumer_cteni); 
 pom_zapis=(zapis[pozice]-prumer_zapis)*(zapis[pozice]-prumer_zapis); 
 }  
nejistota_cteni = sqrt((1/(pocet_opakovani*(pocet_opakovani-1)))*pom_cteni); 
nejistota_zapis = sqrt((1/(pocet_opakovani*(pocet_opakovani-1)))*pom_zapis); 

Zdrojový kód. G-2 Funkce pro výpočet nejisty typu A 

Graf: 

 

 

Závěr: 

 Z naměřených dat měřící software automaticky vybral minimální doby potřebné 

pro zápis a čtení, mezi CPU a SharedRAM. Vybrané hodnoty jsem zanesl do grafu 

znázorňujícího závislost mezi dobou přenosu a velikosti přenášených dat. Z naměřených 

hodnot vyplívá lineární závislost mezi dobou přenesení dat a jejich velikostí. 
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Graf č.1: Měření zápisu a čtení z CPU do Shared RAM
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Příloha H: Obvod pro ovládání krokových motorů 

Obr. H-1 Schéma obvodu pro ovládání krokových motorů 

 

 

  
Obr. H-2 Rozložení součástek na DPS obvodu pro ovládání krokových motorů 
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Příloha I: Funkce pro nastavení GPIO pinů 
#define GPIO_DIR "/sys/class/gpio" 
 
int gpio_export(unsigned int gpio) 
{ 
 int fd, len; 
 char buf[64]; 
  
 fd = open(GPIO_DIR "/export", O_WRONLY); 
 len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", gpio); 
 write(fd, buf, len); 
 close(fd); 
  
 return 0; 
} 
 
int gpio_set_dir(unsigned int gpio, unsigned int out_flag) 
{ 
 int fd, len; 
 char buf[64]; 
  
 len = snprintf(buf, sizeof(buf), GPIO_DIR  "/gpio%d/direction", gpio); 
  fd = open(buf, O_WRONLY); 
 if (out_flag) 
  write(fd, "out", 4); 
 else 
  write(fd, "in", 3); 
 close(fd); 
 return 0; 
} 
 
int gpio_set_value(unsigned int gpio, unsigned int value) 
{ 
 int fd, len; 
 char buf[64]; 
  
 len = snprintf(buf, sizeof(buf), GPIO_DIR "/gpio%d/value", gpio); 
  fd = open(buf, O_WRONLY); 
 if (value) 
  write(fd, "1", 2); 
 else 
  write(fd, "0", 2); 
 close(fd); 
 return 0; 
} 
 
int gpio_unexport(unsigned int gpio) 
{ 
 int fd, len; 
 char buf[64]; 
  
 fd = open(GPIO_DIR "/unexport", O_WRONLY); 
 len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", gpio); 
 write(fd, buf, len); 
 close(fd); 
 return 0; 

} 

Zdrojový kód. I-1 Funkce pro nastavení GPIO pinů 


