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ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem akvizičního systému, fungujícím na vývojové platformě 

STEMLab (Red Pitaya). Cílem je možnost sledování analogových signálů s nastavitelnou 

vzorkovací frekvencí a délkou akvizice. Software byl vytvářen jak pro řídící část (Python 

aplikace) tak pro samotnou platformu (embedded C, Python) s využitím vhodného FPGA-

HW designu (HDL). Práce popisuje, jak pracovat s ekosystémem platformy, ovládání a 

chování aplikací vzniklých při procesu seznamování se s platformou a možnosti jakými 

lze aplikace vytvářet.   
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ABSTRACT 

Thesis deals with design of acquisition system, working on developing platform 

STEMLab (Red Pitaya). Goal is possibility of monitoring analog signals with adjustable 

sampling frequency and length of acquisition. Software was created for both controlling 

part (Python application) and for platform itself (embedded C, Python) using the 

appropriate FPGA-HW design (HDL). Thesis describe how to work with platform 

ecosystem, control and behaviour of aplications created during the proces of getting 

acquainted with the platform and options how aplications could be created. 
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ÚVOD 

Tento dokument popisuje pracovní postupy při tvorbě dato-sběrného (akvizičního) 

systému na platformě STEMLab (RedPitaya). Lze jej využít jako návod pro tvorbu 

libovolného jiného systému či aplikace na této platformě. 

Následující text je členěn do pěti základních částí. První část se zabývá popisem 

platformy, jejími variantami, sumarizací dostupného HW a koncepcí SW. Druhá část 

vysvětluje pojmy spjaté s akvizičním systémem z hlediska této konkrétní práce. Část třetí 

vysvětluje motivaci této práce a vzniklé požadavky na realizaci. Čtvrtá část popisuje 

formou návodu práci, která byla provedena tak, aby bylo možné ji reprodukovat.  
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1 REDPITAYA 

STEMLab neboli „RedPitaya“ jak je nazývána na internetových fórech je vývojovou 

platformou velikosti kreditní karty, schopnou fungovat jako multifunkční laboratorní 

zařízení.  

Vyráběna je stejnojmennou privátní společností (RedPitaya) založenou v roce 2013, 

jako spin-off (oddělením od firmy) Instrumentation Technologies Inc [1]. Samotná 

platforma vznikla především díky úspěšné kampani na portálu Kickstarter [2] sloužící 

k podpoře kreativních projektů.  

 Na oficiálních stránkách prodejce [3] je k dispozici mnoho variant této platformy. 

Příkladem: „INDUSTRY, RESEARCH, ACADEMIA, RADIOAMATEURS, 

ENTHUSIASTS,  ACCESSORIES“.  

Každá varianta z výše uvedených nabízí ještě další podkategorie produktu. 

Příkladem: „Starter Kit, Ultimate Kit, Calibrated Kit, Diagnostic Kit, Edu Pack, SDR 

transceiver Kit a jiné“. 

Rozdíl mezi těmito variantami je v přiloženém příslušenství a především 

v předplaceném softwaru.  

Příkladem příslušenství: „SD karta [4][5],  ETH kabel [6], Napájecí zdroj, Hliníkový 

obal, Logický analyzátor [7], Osciloskopické sondy [8], SMA-BNC adaptéry [9][10], 

Kalibrační list [11], WIFI dongle [12] a jiné“ 

Každá varianta uvádí přiložení dokumentu CE (splňující normy pro evropský trh) a 

FCC [13]. 

Software je zde možné rozdělit do dvou kategorií, aplikace výrobce sloužící k měření 

neboli T&M INSTRUMENTS (Testovací a Měřící nástroje) a vývojové aplikace a sice 

DEVELOPMENT AND LEARNING TOOLS/FEATURES (vývojové a výukové 

nástroje). 

Příkladem aplikací sloužících k měření: „Osciloscope, Signal generator, Spectrum 

analyzer, Bode analyzer,  Logic analyzer, LCR meter“  

Příkladem aplikací pro vývoj a výuku: „JUPYTER / PYTHON PROGRAMMING, 

MATLAB REMOTE CONTROL, LABVIEW“ 

Součástí každé varianty je potom aplikace: „Marketplace“, kde lze případné 

požadované aplikace dokoupit. Všechny tyto produkty jsou pod značkou Open Source 

Code (Otevřený zdrojový kód) a platformu lze tak tedy využít jako vývojovou desku DSP, 

DAQ, FPGA. 

Z hlediska HW návrhu DPS jsou k dispozici STEMlab 125-14 a 125-10. Verze 

STEMlab 125-14 je někdy na fórech označována jako „Red Pitaya v1.1“. Oficiální 

srovnání těchto verzí je uvedeno v literatuře výrobce dostupné na webové adrese[14].  

Tato diplomová práce byla prováděna na: „STEMLab 125-14, ACADEMIA EDU 

Pack“. 
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Obrázek 1 3D vizualizace STEMLab 125-14 platformy (z dokumentu [15]) 

 

Obrázek 2 Stručný popis dostupných periferií platformy (z internetové stránky prodejce [16]) 
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1.1 Hardware 

Jak bylo zmíněno výše, tato práce se soustředí na vývoj s platformou STEMLab 125-14 

[17], jejíž parametry jsou uvedeny v tabulkách [1][2][3][4][5]. Podrobnější informace lze 

nalézt na webové stránce prodejce [18]. Propojení periferií z tabulek [1][2][3][4][5] na 

platformě STEMLab 125-14 znázorňuje blokové schéma z obrázku [3]. 

Tabulka 1 Obecné informace: 

 STEMLAB 125-14 

Procesor Procesor DUAL CORE ARM CORTEX A9  

FPGA FPGA Xilinx Zynq 7010 SOC  

RAM 512 MB (4Gb) 

Systémová paměť Micro SD up to 32 GB 

Konzolový konektor Micro USB 

Napájecí konektor Micro USB 

Výkonová spotřeba 5 V,  2 A max 

Tabulka 2 Konektivita: 

Ethernet 1 Gbit 

USB USB 2.0 

WIFI vyžaduje WIFI dongle 

Synchronizace Daisy chain konektor (až 500 Mbps) 

Tabulka 3 RF vstupy: 

RF vstupní kanály 2 

Vzorkovací frekvence 125 MS/s 

ADC rozlišení 14 bit 

Vstupní impedance 1MOhm/10 pF 

Plný napěťový rozsah ±1 V (LV) and ±20 V (HV) 

Absolutní (max.) napěťový vstupní rozsah 30 V 

Vstupní ESD ochrana Ano 

Ochrana přetížení Ochranné diody 

Tabulka 4 RF výstupy: 

RF výstupní kanály 2 

Rychlost vzorků 125 MS/s 

DAC rozlišení 14 bit 

Impedance zátěže 50 Ohm 

Napěťový rozsah ±1  V 

Výstupní rychlost přeběhu (slew rate) 200 V/us 

Ochrana před zkratem Ano 

Typ konektoru SMA 
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Tabulka 5 Rozšiřující konektivita: 

Digitální vstupně/výstupní piny 16 

Analogové vstupy 4 

Napěťový rozsah analogových vstupů 0-3,5 V 

Rychlost vzorků 100 kS/s 

Rozlišení 12bit 

Analogové výstupy 4 

Napěťový rozsah analogových výstupů 0-1,8 V 

Komunikační rozhraní I2C, SPI, UART 

Dostupná napětí +5 V, +3,3 V, -4 V 

Externí ADC hodiny Ano 

 

Obrázek 3 Blokové schéma STEMLab 125-14 platformy přejaté z dokumentu [15] 

Klíčové parametry pro tuto práci lze nalézt především v tabulce [4] RF vstupy. 

Podrobně popsány v internetové dokumentaci výrobce[19]. 

1.2 Software 

Podrobně ekosystém platformy z hlediska softwaru popisuje literatura výrobce [20][21].  

 Operační systém Linux platformy STEMLab [22] je umístěn na SD-kartě. Odtud 

je bootován [23] po připojení napájení procesorem „DUAL CORE ARM CORTEX 

A9“ dostupným na platformě jako součást hradlového pole „FPGA“. Více informací o 

konkrétním provedení je dostupné na webu [24].  
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2 PARAMETRY AKVIZIČNÍHO SYSTÉMU 

Tato kapitola shrnuje některé z pojmů vyskytující se v práci nutné k porozumění řešené 

problematiky. 

2.1 Analogové/Digitální elektrické signály 

Problematikou signálů se do hloubky zabývají předměty jako „Signály a Soustavy“, 

případně literatura [25][26][27] formátem daleko obsáhlejší a výstižnější. Zjednodušeně 

lze analogový signál chápat jako signál definovaný funkcí spojitého času. Jinými slovy 

pro libovolnou časovou hodnotu má signál konkrétní elektrickou hodnotu -> z hlediska 

diskrétnosti by signál vykazoval nekonečně mnoho hodnot (spojitost). 

Digitální (číslicové) signály lze zjednodušeně chápat jako signály definované 

diskrétně (konečným počtem hodnot) v oblasti časové i elektrické -> vzájemně oddělené 

hodnoty netvořící spojitý interval -> posloupnost vzorků nabývajících hodnoty 

z omezeného konečného počtu možných hodnot. 

Pro potřeby efektivního zpracování signálů v počítači stále využíváme signály 

převedené do digitální podoby. Převod analogových signálů na digitální provádí zařízení 

nazvaná analogově/digitální převodníky [28]. 

Tyto převodníky signál vzorkují (omezují na konečný počet vzorků v časové oblasti) 

a kvantují (omezují na konečný počet úrovní v oblasti elektrické hodnoty). Omezením na 

konečný počet dochází ke ztrátě informace o podobě původního signálu, avšak 

zvyšováním vzorkovacího kmitočtu a rozšiřováním rozsahu hodnot (úrovní), kterých 

může signál nabývat se lze původnímu signálu přibližovat. 

Každý takto „odebraný“ vzorek je potom reprezentován binárním číslem, které 

počítač umožňuje s výhodou dále zpracovávat.  

Při porovnání s výše uvedenou tabulkou [4] RF vstupů zjistíme, že HW parametry 

převodníku platformy STEMLab umožnují vzorkování 125 MS/s s rozlišením 14 bitů, 

což odpovídá 16384 (214) možným úrovním.  

V blokovém schématu na obrázku [3] lze vidět filtr propouštějící všechny frekvence 

do 50MHz (Low pass filter). 1 Hz odpovídá jedné periodě za vteřinu. Teoreticky tedy na 

signál o frekvenci 50 MHz připadá (125000000/50000000) 2,5 vzorku, což vyhovuje 

vzorkovacímu teorému.  

Poté je tedy vzorku signálu v závislosti na nastavení napěťového rozsahu (pozice 

jumperu na DPS)  ±1 V nízké napětí (LV) a  ±20 V vysoké napětí (HV) přiřazena hodnota. 

Pro nízké napětí (LV) je rozlišení cca (2/16383) 122 µV. Pro vysoké napětí (HV) je 

rozlišení cca (40/16383) 2,44 mV. 
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2.2 Četnost měření 

Četnost měření specifikuje, kolik měření je možné provést za jednotku času. V ideálním 

případě by četnost měření odpovídala parametru dostupné vzorkovací frekvence, avšak 

je nutné brát v potaz vzorkovací teorém (z hlediska užitečnosti měření), zpracovávání 

získaných vzorků platformou (možný vznik mrtvé doby akvizičního systému viz kapi-

tola „2.6“) a režii přenosových protokolů. V této práci bude řeč o teoretické četnosti 

měření a četnosti měření reálné. Jedno měření se skládá z konečného počtu vzorků (je-

den vzorek definován rozlišením A/D převodníku). 

Teoretická četnost měření proveditelných s přenosem dat z platformy do PC je stano-

vena při úvaze následujících parametrů. 

 

Z tabulky [3] RF vstupy:  

 

 Vzorkovací frekvence „Sample rate“ 125 MS/s   

 Rozlišení A/D převodníku „ADC resolution“ 14 bitů 

 

Výpočet teoretického maximálního datového toku: 

Vzorkovací frekvence ∗ Rozlišení převodníku =  125 ∗ 106 ∗ 14 =  1750 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠 (2.1) 

Z tabulky [2] Konektivita: 

 Teoretická propustnost ethernetového rozhraní 1 Gbit/s 

 Odhadovaná propustnost ethernetového rozhraní po odečtu režijních dat       

(~950 Mbit/s) 

 

Jak vyplývá z tabulky [2] Konektivita, při porovnání s odhadovanou propustností 

(stanovenou jako procentuální poměr mezi hlavičkou a užitečnými daty aplikovaný na 

celkovou teoretickou propustnost), vypočtený teoretický tok propustnost převyšuje téměř 

dvojnásobně a není tedy možné provádět plně kontinuální měření (vznik mrtvé doby 

akvizičního systému). 

V realizovaném zadání je vzorek z A/D převodníku, určený k přenosu, ukládán jako 

16 bitů dlouhý znaménkový celočíselný datový typ (sign integer). 

Výpočet reálného maximálního datového toku: 

Vzorkovací frekvence ∗ Vzorek určený k přenosu =  125 ∗ 106 ∗ 16 =  2000 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠 (2.2) 

Tato varianta přesahuje odhadovanou propustnost více než dvojnásobně. Je tedy 

nutné provádět měření po částech, s minimální možnou mrtvou dobou. Z tohoto důvodu, 

je implementovaný buffer.  Jeho velikost přímo koreluje s délkou jedné akvizice (jednoho 

měření). 

Teoretickou maximální četnost měření poté lze vypočíst, jako podíl odhadované 

propustnosti ethernetového rozhraní a součinu velikosti bufferu s velikostí vzorku 

určeného k přenosu, jak je uvedeno níže (2.3). 
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Vytvořená modifikovatelná velikost bufferu je (216) 65536 pozic o velikosti 16 bitů 

(1048576 bitů přibližně tedy 1 Mbit).  

Výpočet teoretické maximální četnosti měření: 

Odhadovaná propustnost ethernetového rozhraní

(Velikost bufferu)
=

950∗106

65∗103∗16
= 913 𝑚ěř𝑒𝑛í/𝑠 (2.3) 

Pro tuto konfiguraci je tedy předpokládaná možná teoretická četnost měření při-

bližně 900 akvizic za vteřinu. Nejsou zde však brány v potaz časové prodlevy způso-

bené zpracováním dat v aplikacích. Reálná četnost měření stanovená z výsledků testů, 

odpovídala přibližně 290 měřením/ s. Detailněji je toto měření popsáno níže v kapitole 

měření. 

2.3 Datová propustnost 

Anglicky „Troughput“, v některých pramenech označována jako informační rychlost je 

pojem, označující maximální přenosovou rychlost po libovolné datové lince (kanálu), 

beroucí v potaz chování linky (kanálu), ovlivňující tuto rychlost. Zjednodušeně řečeno, 

specifikuje kolik „užitečných“ dat je možné přesunout („protlačit“) z jednoho konce spoje 

na druhý, uvažujeme-li například režii protokolů a další vlivy.  

Vzhledem k závislosti na velkém množství faktorů (mnohdy nepředvídatelných), 

bývá velice obtížné ji striktně definovat, a tak je často získávána pomocí měření a 

průměrována z delších časových úseků. 

V této práci lze datovou propustnost odhadnout z rozdílů časových známek, jak je 

popsáno níže v kapitole měření. 

Daným rozlišením A/D převodníku (14 bitů reálně zpracováváno jako 16 bitové 

číslo) je stanovena velikost 1 vzorku spadajícího do měření.  

2.4 Trigger level 

Český překlad slova „trigger“ je „spoušť“, slovo „level“ překládáme jako „úroveň“. Jedná 

se tedy o úroveň, při jejímž překročení je vyvoláno spuštění. 

V této práci je úroveň trigger implementována jako volitelná napěťová úroveň 

charakterizovaná 14 bitovým znaménkovým číslem, kteréžto odpovídá rozlišení A/D 

převodníku. Při komparaci této hodnoty s aktuálním odebraným vzorkem, tedy v případě 

shody či detekce hodnoty odpovídající a vyšší, dojde ke spuštění sekvence vyčtení 

vzorků, odpovídající délce jedné akvizice z kruhového bufferu (pamět B-RAM), s předem 

zvoleným počtem vzorků (pre-trigger), před událostí trigger a jejich přenosu do PC. 

Velikost bufferu bude odpovídat nastavené délce akvizice. Jedna akvizice odpovídá 

velikosti bufferu (65536 16 bitových hodnot). 
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2.5 Délka akvizice  

Tento pojem lze chápat jako počet po sobě jdoucích vzorků, které jsou ukládány průběžně, 

kdy po detekci trigger úrovně dojde k sestavení akvizice (jednoho měření) celé kapacity 

bufferu (korelující s délkou akvizice) včetně nastaveného počtu vzorků před událostí 

trigger „pre-trigger“ (běžně cca. 10% z celkové akvizice, lze však nastavit). Jedna 

akvizice je tedy charakterizována nastavitelným počtem vzorků (současně 65536), tedy 

teoreticky konečným počtem 14 bitových hodnot (reálně však z důvodu implementace 

16 bitových hodnot). 

2.6 Mrtvá doba akvizičního systému 

Tímto pojmem lze charakterizovat časové okno, kdy se systém nachází v nečinnosti a 

dochází ke ztrátě informace. Příkladem takovýchto „nečinností“ mohou být všechny 

čekací smyčky či inicializační procesy a režie protokolů. Také lze charakterizovat jako 

dobu, kdy nezískáváme (na vstupu platformy dostupné) vzorky měření.  

2.7 Ethernet 

Pod pojmem ethernet si lze představit souhrn technologií počítačových sítí. Jedná se o 

pojetí specifikující fyzické (Physical) a linkové vrstvy (Data link) komunikačního 

systému [29]. 

Standardem definující ethernet je IEEE 802.3 [30] (v době psaní této práce aktuální 

verze IEEE 802.3-2018). 

Popis fyzické a linkové vrstvy ISO/OSI modelu lze nalézt v mnoha literárních 

pramenech a není účelem této práce zabíhat do podrobností. Detailně problematiku 

popisuje mezinárodní standard ISO IEC 7498 [31][32]. 

V této práci bude využívána ethernetová periferie STEMLab platformy „1000 Base-

T Ethernet interface“ tedy „Gigabit Ethernet“ vyznačující se teoretickou přenosovou 

rychlostí až 1 Gbit za vteřinu, s maximální délkou kabelu 100 metrů. Přívlastek „-T“ na 

konci označuje kroucenou dvojlinku (cat‑5, cat‑5e, cat‑6 nebo cat‑7 popsaných na webu 

[33]).  
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Obrázek 4 Vztah ethernetu k OSI referenčímu modelu (přejato z webu [34]) 

2.8 Protokoly transportní vrstvy 

Protokoly transportní vrstvy slouží k adresovanému (konkrétně i obecně/globálně) 

přenosu dat s požadovanou kvalitou. Jinými slovy hrají roli směrování při přenosu 

datových paketů přes případné mezilehlé uzly až na místo jejich určení (end-end 

komunikace). Protokoly zmiňované v této práci patří do rodiny protokolů TCP/IP, kde 

přívlastek IP označuje, že směrování a adresovaní spadající do síťové vrstvy zajišťují 

protokoly IP (Internet Protocol) [35]. Nejčastěji skloňované IPv4 (32 bitů na adresu), 

IPv6 (128 bitů na adresu).  

Základní dělení protokolů transportní vrstvy lze sumarizovat na spojované (zástupce 

TCP) a nespojované (zástupce UDP). Spojování neboli tzv. „Handshaking“ je navázání 

spojení mezi klientem a serverem. 

  Součástí práce bylo nutné rozhodnout se pro využití jednoho z níže uvedených 

transportních protokolů. 

2.8.1 UDP 

UDP je zkratkou pro „User Datagram Protocol“. Je to nespojovaný protokol 

předpokládající pro svou funkci zapouzdřující protokol IP [35] síťové vrstvy 

implementován jako tzv. pseudo hlavička „pseudo header“ lišící se dle verze IP protokolu 

(IPv4, IPv6).  

 Vytváří tzv. datagramy, které se přenáší mezi koncovými uzly. Tyto datagramy se 

skládají z UDP hlavičky a UDP dat (data z aplikační vrstvy také uváděny jako UDP 

„payload“ česky náklad). Z jeho definice vychází, že neumožňuje, bez modifikace 

testovat (například na úrovni aplikační vrstvy nebo mezivrstvy), zda byly odeslané 

datagramy příjemcem přijaty. Na rozdíl od TCP zde chybí potvrzování přijetí, přeposílání 

a časové limity. Je tedy možné, že se datagramy po cestě „ztratí“ (například zánik 

přepisem v kruhových bufferech, které bývají součástí implementací komunikačních 

systémů), dorazí ve špatném pořadí, nebo jsou duplikovány.  

Při implementaci UDP protokolu je nutné tyto vlastnosti brát v potaz a případně dle 

požadavků aplikace provést nutné modifikace, kterými mohou být například indexování 

datagramů na úrovni aplikační vrstvy pro možnost jejich následného řazení.  
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Při snaze ošetření zmíněných „nedostatků“ na úrovni vyšší vrstvy zde také hrozí možná 

rizika způsobená fragmentací dat (rozdělování UDP payloadu na menší části [36]). 

Z tohoto důvodu je doporučená obecná velikost UDP datagramu 512 bytů. Samotný 

protokol však z definice[37] umožňuje jako UDP payload připojovat data velikosti až 

65527 bytů (8 bytů hlavička + 65527 bytů data). Tato hodnota vychází z faktu, že 

protokolem specifikovaná část hlavičky „Length“ česky „Délka“ uvádějící celkovou 

velikost UDP datagramu v bytech se skládá z 16bitů, což dává teoretickou možnost tvořit 

datagramy délek 65535 bytů (216-1). 

Je zde nutné brát v potaz, že skutečný limit délky datagramu ovlivňuje také pseudo 

hlavička, tedy konkrétně volba síťového IP protokolu (IPv4, IPv6). Další z důvodů možné 

fragmentace dat může být MTU „Maximum transmission unit“ což je označení pro 

maximální velikost IP datagramu který je možné vyslat daným síťovým rozhraním. 

Obvyklá hodnota MTU pro variantu ethernetového rozhraní bývá 1500 bajtů v závislosti 

na konfiguraci počítačové sítě, může být i nižší (například pro VPN [38]) nebo vyšší tzv. 

jumbo frame [39]. 

Kompenzací za zmíněné „nedostatky“ (přenos bez záruky, nezachovávané pořadí) je 

jednoduchost implementace protokolu (Nižší režie ve srovnání s TCP, menší hlavičky, 

není nutné navazovat spojení, žádné sledování spojení a další). 

2.8.2 TCP 

TCP je zkratkou pro „Transmission Control Protocol“. Tento protokol slouží k vytváření 

spojení mezi službami (aplikacemi), které následně mohou obousměrně přenášet data. 

Pro TCP není podmínkou konkrétně IP protokol síťové vrstvy. Pro tuto kombinaci není 

možné využít možnost kontinuálního proudu bajtů a je tedy využíváno opakovaného 

odesílání. Vytváří se tzv. pakety, které se přenáší mezi koncovými uzly.  

TCP/IP pakety se skládají z TCP hlavičky a TCP dat (TCP payload). Ze specifikací 

[40][41][42] vyplývá, že protokol garantuje spolehlivé doručování paketů a doručování 

paketů ve správném pořadí. 

Vyžaduje handshaking (složený ze 3 paketů). Pod pojmem chápejme navázání 

spojení mezi oběma stranami. Používá potvrzování přijetí paketu, opětovné zasílání 

paketu a časové limity. Správné pořadí příjmu paketu je zajištěno skládáním. Příjemce 

paketu zasílá potvrzení „ACK“ (potvrzení o přijetí) pro úspěšně přijaté pakety. Pokud 

odesílatel toto potvrzení nedostane do stanovené doby, předpokládá se, že byl paket 

ztracen a je znovu odeslán. Je tedy nutné tyto pakety držet v bufferech, dokud nepřijde 

příslušný„ACK“.  

Tato skutečnost může vést k zahlcování bufferů. Vzniklé přijaté duplikáty jsou 

zahazovány. Ověření integrity přenesených dat je prováděno pomocí shody kontrolního 

součtu vypočteného a uloženého v paketu před odesláním a znovu vypočteného po přijetí 

příjemcem.  

Stejně jako UDP i TCP protokol využívá čísla portů k rozlišení komunikujících 

služeb (aplikací). Oficiální seznam těchto portů je dostupný na internetové stránce [43]. 
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2.9 TCP/IP Stack 

Jedná se o kompletní sadu rodiny síťových protokolů. Pro pochopení poslouží srovnání 

s OSI modelem. OSI model (viz Standard [44]) je zamýšlen jako teoretický standard 

popisující způsob jak propojovat zařízení. Jak je psáno v internetové diskuzi [45], OSI-

model specifikuje 7 vrstev zatímco TCP/IP stack pracuje na 4 vrstvách. Korelace je tedy 

do jisté míry patrná z tabulky srovnání [6] uvedené níže. 
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Tabulka 6 Srovnání OSI-modelu s TCP/IP: 

Číslo vrstvy OSI model TCP/IP ekvivalent 
TCP/IP Protokol na 

této úrovni 

1. Fyzická vrstva Síťový přístup nebo 

rozhraní 

Kabely a typy 

přenosů. 

2. Datová vrstva Síťový přístup nebo 

rozhraní 
Ethernet 

3. Síťová vrstva Síťová vrstva – 

internetová síť 

IP 

4. Transportní vrstva Transportní vrstva TCP/UDP a další 

5. Relační vrstva Aplikační vrstva -nespecifikuje- 

6. Prezentační vrstva Aplikační vrstva -nespecifikuje- 

7. Aplikační vrstva Aplikační vrstva -nespecifikuje- 

 

Existují softwarové implementace TCP/IP stacku pro různorodé platformy v 

rozlišných programovacích jazycích odpovídajících různým licencím. Popisem licencí se 

zabývá například literatura [46]. Takováto implementace je často doprovázena 

dokumentací, popisující jak implementované funkce/metody správně užívat a testovat. 

Příkladem takovéto implementace s dostupnou dokumentací pro běžné potřeby 

embedded zařízení v jazyce C je například lwIP [47][48].   
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3 ZADÁNÍ A POŽADAVKY 

Cílem práce bylo vytvořit akviziční systém, konkrétně systém vhodný ke kontinuálnímu 

sběru dat z A/D převodníku. Data měla být získávána z A/D převodníku dostupného na 

platformě (obrázek [3], tabulka [3]) a v surové podobě (binární reprezentaci) přenášena 

do PC. Přenesená data v libovolné formě ukládat k pozdějšímu zpracování 

(postprocessing). K tomuto řešení vytvořit aplikaci na PC, která umožní ovládání 

akviziční platformy a bude provádět základní vizualizaci měřených dat. Provést 

dlouhodobé měření s využitím takto navržené platformy a navrhnout způsob 

synchronizace více desek STEMLab do vícekanálového měřícího systému. 

 Důraz byl kladen na rychlost posloupnosti získání a následného přenosu dat, 

maximálního využití potenciálu hardwaru a uživatelskou přístupnost. Bylo již ověřeno, 

že prodejcem doporučená implementovaná metoda SCPI (Standard Commands for 

Programmable Instruments) [49], je nevyhovující z důvodu nedostatečné datové 

propustnosti, zapříčiněné nevhodnou implementací viz webové fórum [50]. Dosahovaná 

rychlost měření byla přibližně 1 akvizice za vteřinu. 

Z tohoto důvodu bylo nutné hledat alternativní řešení. Oficiální dostupná aplikace 

Oscilloscope [51] uvádí parametry vypsané v tabulce [7] níže. 

Tabulka 7 Parametry aplikace Oscilloscope: 

Vstupní kanály 2 

Šířka pásma 40 MHz 

Rozlišení 14 bit 

Paměťová hloubka 16k vzorků 

Vstupní rozsah +/- 1 V (LV) and +/- 20 V (HV) 

Vstupní vazba DC 

Minimální napěťová citlivost ± 0.122 mV / ± 2.44 mV 

Externí trigger Ano 

 

Tato aplikace ale neumožňuje kontinuální sběr dat. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto 

vytvořit systém pracující v následujícím sledu:  

 Připojení platformy => propojí STEMLab platformu s pracovištěm, vhodným 

k vyhodnocování dat (PC). 

 Nastavení parametrů => vzorkovací frekvence, délka akvizice, kanál, trigger 

úroveň, ukládací médium na straně PC.  

 Spuštění měření => s překročením úrovně triggeru dojde ke spuštění ukládání 

vzorků dat, jejich sestavení do jednotlivých akvizic a uložení na médium dostupné 

z PC. 

 Zastavení měření => S možností opětovného spuštění. 

 Odpojení platformy => bezpečné odpojení platformy STEMLab. 

Zadání práce stanovuje použít k realizaci systému komunikační rozhraní ethernet.   
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4 REALIZACE 

Na straně PC bylo rozhodnuto tvořit komunikační, potažmo řídící aplikace v jazyce 

Python z hlediska univerzálnosti, přenositelnosti (multiplatformní design 

Windows/MacOS/Linux), efektivity, náročnosti a rychlosti vývoje, v porovnání 

s možnostmi jazyka C, C++.  

Na straně platformy STEMLab byla volba náročnější. Bylo nutné nastudovat, jakým 

způsobem ekosystém platformy funguje. Nabízely se varianty využít již dostupný FPGA-

HDL design, obsluhující A/D převodník platformy, který by se dle potřeby případně 

modifikoval, nebo vytvořit vlastní design od základu.   

Pro realizaci bylo z důvodu časové efektivity a komplexnosti systému zvoleno řešení 

modifikovat existující FPGA-HDL design z aplikací zmíněných níže v kapitole 4.1 FPGA 

design. 

Vytvořené aplikace a moduly byly umístěny na GitHub viz [100] do repositáře [101]. 

Po zvážení vlastností protokolů transportní vrstvy uvedených výše, bylo rozhodnuto 

využít protokol TCP/IP, u kterého nebylo nutné provádět změny na úrovni aplikační 

vrstvy, za účelem zajištění spolehlivého příjmu dat, jejich správného řazení a zamezení 

duplikátů, které by mohly bez správného ošetření vykazovat chyby v reprezentaci 

přijatých dat. Implementace je dostupná pro programovací jazyk Python jako knihovna 

„socket“ [52]. Tato implementace je využívána ve všech aplikacích této práce, psaných 

v jazyce Python. 

Výsledné blokové schéma a samotné finální zapojení systému je patrné z níže 

uvedených obrázků[5][6].  

 

Obrázek 5 Konfigurace vyvíjeného akvizičního systému 
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Obrázek 6 Uspořádání pracoviště 

4.1 FPGA design 

Výchozím bodem pro návrh finálního FPGA designu se stal projekt širokopásmového 

průměrovače, anglicky „high bandwidth averager“, popsaný v projektu zde [57], 

s repositářem dostupným z [92]. Aby bylo možné projekt vůbec spustit a vygenerovat 

všechny bloky, bylo nutné upravit strukturu projektového repositáře tak, aby bylo možné 

generovat projekt pomocí souboru „make_project.tcl“, který je součástí repositáře. Tato 

chyba ze strany autora byla velmi pravděpodobně způsobena pozdější úhlednou úpravou 

struktury projektu (přesuny složek do podsložek). Na internetu byly nalezeny i další 

užitečné ukázkové aplikace a návody, které posloužily k lepšímu pochopení problematiky 

tvorby vlastních hradlových designů na platformě STEMLab, například[55][56].  

Projekt průměrovače spustitelný v softwaru Vivado[53], byl modifikován dle 

požadavků stanovených v zadání, dále popsaných v kapitole 3. Zadání a požadavky. 

Klíčový blok (IP core) „averager“ byl uvnitř projektu nahrazen vytvořeným blokem 

„DAQ“. Způsob, jakým lze provést tuto modifikaci výchozího designu je popsán 

v následujícím odstavci.  

V repositáři[91] je uložen soubor axis_daq.v psaný v jazyce Verilog HDL. Tento 

soubor je textovým popisem chování bloku v rámci hradlového pole. Specifikuje 

komunikaci procesoru ARM s blokem pomocí 2 registrů, přístupných ze strany ARMu, 

pro zápis i čtení (daq_control a daq_status). Registr daq_control slouží k uložení 

konfigurace akvizice a jejího spuštění. Jeho uspořádání je patrné z obrázku [30]. Registr 

daq_status má obsazený pouze nultý bit a na jeho pozici je stavem logické jedničky 

indikováno dokončení měření ze strany bloku. Součástí repositáře je také soubor 

core_config.tcl, což je skript, umožňující vygenerování bloku, pro následné začlenění do 

kompletního projektu. Návod k tomu, jak postupovat při implementaci, je uveden 

v repositáři [91], v přiloženém textovém souboru.  

Zapojení použité v této práci demonstrují obrázky[7][8]. Pozůstatkem z výchozího 

projektu je zde blok „SignalGenerator“ viz obrázek [7], pomocí nějž je generován 

testovací signál, jak je popsáno v projektu [57]. Tento lze využít k ověření funkce, 

v případě že není k dispozici jiný externí generátor. Srovnání obrázku [8] s projektem, či 
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obrázky dostupnými k projektu průměrovače [57], demonstruje způsob, jakým je 

vygenerovaný blok „axis_daq“ propojen a které bloky z projektu průměrovače byly 

nahrazeny. Jak je z tohoto obrázku také patrné, porty paměti B-RAM využíváme jeden 

pro zápis a druhý pro čtení a není již tedy nadále nutné využívat přepínač. Pro vzájemnou 

kompatibilitu s aplikací serveru (viz kapitola 4.4.1 Aplikace serveru STEMLab 

platforma) je nutné provést správné nastavení adres. Toto nastavení je uvedeno na 

obrázku [9]. Do paměti B-RAM je prováděn zápis kontinuálně (kruhový buffer) a způsob 

implementace neumožňuje jasně definovat začátek a konec měření. Z tohoto důvodu je 

na poslední pozici v bufferu měřených hodnot implementován oddělovač (delimiter), 

definovaný jako hodnota „0x7FFF“ odpovídající v 16 bitové znaménkové reprezentaci 

nejvyšší možné hodnotě, tedy +32767. 

 

Obrázek 7 Diagram upraveného propojení IP bloků v prostředí Vivado 
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Obrázek 8 Detail upraveného propojení uvnitř bloku DAQ v prostředí Vivado 

 

Obrázek 9 Nastavení adresového prostoru v prostředí Vivado 

Pro provádění změn v FPGA designu platformy je vyžadováno na vývojovém stroji 

(PC) mít nainstalovaný již výše zmíněný vývojový software Vivado [53]. 

Postup instalace a spuštění grafického prostředí Vivado na straně PC je patrný 

z obrázků [10][11] níže. 

 

Obrázek 10 Postup spuštění instalace softwaru Vivado pod OS Linux 

 

 

Obrázek 11 Postup spuštění nainstalovaného softwaru Vivado pod OS Linux 

V prostředí Vivado, vhodně upravený projekt, jak je popsáno výše, je vygenerován 

ve formě bitstreamu („__.bit“ soubor, viz vysvětlení na webu [54]) a přenesen na SD-

kartu platformy STEMLab, jak znázorňuje obrázek [12]. Jak přenášet soubory je 

podobněji popsáno v kapitole „4.2.4 Přenos souborů PC/Platforma“. 
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Obrázek 12 Přenos souboru bitstreamu pomocí SCP příkazu 

4.2 Vývojový stroj – nastavení (setup)  

Pro zpracování zadání bylo nutné připravit ekosystém vhodný k návrhu akvizičního 

systému. Tato kapitola popisuje použitý HW a SW, a jaké bylo použito nastavení 

v procesu vývoje a testování. 

4.2.1 Linux 

Z hlediska kompatibility s ukázkovými aplikacemi, uvedenými v kapitole výše, a 

vycházeje z dokumentu o programování FPGA z webu prodejce, byl zvolen za vývojový 

stroj počítač s operačním systémem „Linux Ubuntu 16.04 LTS“ [59]. 

4.2.2 Propojení 

Uživatelský návod [62] popisuje, jak rychle docílit propojení s platformou STEMLab 

v síti typu LAN. Požadavkem je, aby při přímém propojení PC s platformou 

ethernetovým kabelem, bez využití routeru, byla na PC aktivní služba AVAHI, jejíž popis 

je dostupný například zde[89]. Název obdobné služby pro Windows je Bonjour. Pro větší 

kontrolu nad adresací připojených zařízení v síti je vhodná služba DHCP serveru. 

Standard popisující DHCP je dostupný z [63]. V rámci této práce byly úspěšně otestovány 

obě tyto varianty. Při konfiguraci byly vytvořeny textové soubory dostupné v 

projektovém repositáři zde[90]. Soubory obsahují pravděpodobně nejdůležitější příkazy 

pro tyto služby, fungující pod operačním systémem Linux. Tyto příkazy umožňují 

zmíněné služby ovládat, zjišťovat jejich přítomnost i případné stavy. 

Poté, při zapojení platformy do sítě, dojde k přiřazení IP adresy pro platformu. 

Připojená platforma by měla být dohledatelná i pod svým tzv. „hostname“. Hostname lze 

chápat jako unikátní jméno zařízení v počítačové síti (viz dokument [64]).  

Přiřazenou IP adresu takto připojeného zařízení lze zjistit například pomocí příkazu: 

sudo getent host rp-XXXXXX.local 

 

Za červenou část příkazu je nutné doplnit 6 posledních znaků z MAC adresy zařízení, 

vytištěné na ethernetovém konektoru platformy. 

Poté by mělo být možné standardně přistupovat k platformě. Zda je zařízení v síti 

viditelné, lze ověřit pomocí příkazu: 

 Ping rp-XXXXXX.local 

 

Výsledkem by měl být v úspěšném případě výpis statistik vrácených dat (paketů) a 

celková odezva.  

V případě využívání služby AVAHI, při připojování paralelně s aktivním připojením 

k bezdrátové síti WIFI na straně vývojového stroje (PC), občas nebylo možné úspěšně 

platformu propojit. Z tohoto důvodu bylo nutné odpojit vývojový stroj od bezdrátové sítě 
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a platformu STEMLab restartovat odpojením a připojením napájení. Tato metoda se 

osvědčila jako fungující vždy. 

4.2.3 Ovládání platformy přes SSH 

SSH je zkratkou pro „Secure Shell Authentication Protocol“. Tento protokol se vyznačuje 

šifrováním přenášených dat i v nezabezpečených sítích. Číslo TCP portu je 22. 

Specifikace protokolu je uvedena v dokumentu RFC 4252 [65]. V případě této práce je 

vysvětleno použití s terminálovým programem PuTTY [66], a tudíž je možné využívat 

stejný postup i v případě OS Windows. 

 Příkaz pro instalaci PuTTY klienta na Linux: 

sudo apt-get install -y putty 

 

Po spuštění PuTTY je nutné nastavit parametry komunikace viz obrázek [13], a 

vhodné je relaci uložit pro příští použití. 

 

Obrázek 13 Konfigurační okno programu PuTTY pro SSH 

Při úspěšném navázání komunikace se otevře po kliknutí na tlačítko 

„Open“ terminálové okno s vybídkou k přihlášení viz obrázek [14]. Zde je nutné vložit 

uživatelské jméno a heslo. Defaultně je to root:root.  
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Obrázek 14 Přihlašovací okno aplikace PuTTY SSH pro platformu STEMLab 

V případě Linuxu stačí pro vytvoření SSH spojení v terminálu příkaz: 

ssh root@X.X.X.X 

 

Kde za červenou část příkazu je nutné doplnit IPv4 adresu přidělenou platformě 

STEMLab. V repositáři [90] byl vytvořen automatizační skript, který umožní 

automaticky přeložit hostname připojeného zařízení na jeho IPv4 adresu. Je nutné pouze 

v libovolném textovém editoru upravit použitý hostname. 

Po úspěšném přihlášení dojde k vytištění aktuální verze Linuxu platformy STEMLab 

„Ubuntu 16.04.3 LTS“ viz obrázek [14], následovaný podrobným popisem viz obrázek 

[15]. 

 

Obrázek 15 Výpis informací o platformě STEMLAb po přihlášení pomocí SSH protokolu 

Dále je možné pomocí standardních příkazů [67] poplatných pro Linux, listovat 

paměťovým prostorem platformy, spouštět programy a využívat ji jako běžný linuxový 

terminál. 

4.2.4 Přenos souborů PC/Platforma 

Pro přenos souborů oběma směry, tedy mezi vývojovým strojem (PC) a platformou 

STEMLab, je možné využít více druhů protokolů [75]. Jelikož v případě této práce jde 

pouze o jednorázovou záležitost sloužící k přenosu vygenerovaného bitstreamu (soubory 

označené koncovkou „_.bit“), či přenášení souborů s kódy aplikací (C, Python), nebylo 

zde nutné zvažovat výběr protokolu dle vlastností.  

Při realizaci zadání byl zvolen protokol SCP „Secure Copy Protocol“ [76], běžně 

dostupný jako součást OS Linux. Při použití pod Windows existuje alternativa WinSCP 

[77]. 

V prostředí Linux tedy stačí pro přenos z vývojového stroje (PC) směrem do 

platfromy STEMLab použít příkaz: 

scp filename.type root@rp-XXXXXX.local:/path/filename.type 

 

mailto:root@X.X.X.X
mailto:root@rp-XXXXXX.local:/path/filename.type
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Za zeleně označenou část příkazu uvedeného výše, je nutné dosadit zleva doprava 

požadovaný soubor k přenosu, přičemž je důležité nacházet se v adresáři kde je soubor 

umístěn, anebo vložit celou cestu k souboru. Napravo potom cestu k souboru, kam má 

být přesunut a pod jakým názvem uložen. Za červeně zvýrazněnou část potom poslední 

šestici znaků MAC adresy platformy. Příklad použití příkazu pro přenos souboru 

„DAQ_server.c“, je uveden na obrázku [16]. 

 

Obrázek 16 Přenos souboru příkazem SCP z PC do platformy 

Pohodlnějším řešením může být aplikace souborového manažera „file manager“. 

V rámci této práce byla využívána aplikace „FileZilla [78]“. 

Nainstalovat jde pomocí příkazu: 

sudo apt-get install filezilla 

 

Prostředí aplikace je poměrně intuitivní a přenášet soubory lze i pomocí metody táhni 

a pusť, anglicky„Drag and drop“. Běžně známé metody práce se současnými grafickými 

operačními systémy. V programu bylo nutné přidat nastavení síťového spojení do záložky 

„Site Manager“, neboť metoda „Quickconnect“ vykazovala nestabilní chování, a 

například neumožňovala vložení „hostname“, ale pouze číselnou IP adresu zařízení. Jak 

zjistit IP adresu připojené platformy je popsáno v kapitole 4.2.2 Propojení.  

Před jakýmkoliv přenosem, jehož výstupem byl zápis do paměťového prostoru 

platformy, je nutné přes SSH protokol na straně platformy povolit zápis. Toto lze provést 

příkazem povolení zápisu uvedeného v obrázku [17]. 

 

Obrázek 17 Příkaz povolující zápis v paměťovém prostoru platformy 

4.3 Proces seznamování 

Tato kapitola shrnuje způsoby, pomocí kterých byly testovány možnosti zisků akvizic 

s využitím řešení, nabízených platformou, s originálním FPGA designem a získanými 

daty dostupnými pouze na straně platformy. 

4.3.1 Testování příkazových utilit 

STEMLab nabízí řadu utilit (viz definice dostupná na [68]), dostupných jako příkazy 

volané z příkazového řádku při propojení. Seznam utilit a jejich popis lze najít 

v dokumentaci na stránkách prodejce [69]. 

Z pohledu zadání je zajímavá utilita akvizice signálu, anglicky „Signal acquisition 

utility“, v příkazovém řádku fungující pod příkazem „acquire“. Zjištění odkud je volána 

a dostupné parametry se kterými ji lze volat, jsou zobrazeny níže v obrázku [18]. 
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Obrázek 18 Utilita acquire 

Výsledek akvizice je tisknut do sloupců v terminálu v textové podobě. Výsledky se 

také dají z terminálu kopírovat do tabulkového editoru, kde je možné je dále zpracovávat. 

Návod také poukazuje na možnost získaná data ukládat i na vzdálené úložiště. Toto 

podrobně popisuje kapitola „Saving data buffers“ viz [69]. Nicméně zde chybí možnost 

kontinuálního sběru (možné řešení časté volání -> neefektivita) a možnosti nastavení 

trigger úrovně. 

Při používání těchto utilit nesmí být paralelně využíváno webových aplikací 

platformy. Některé utility, příkladem právě i „acquire“ nefungují korektně, pokud 

v systému není načten správný bitstream „FPGA image“. Je tedy nutné jej načíst pomocí 

příkazu: 

cat /opt/redpitaya/fpga/fpga_0.94.bit > /dev/xdevcfg 

 

Obdobným způsobem je později možné načíst vlastní vygenerovaný bitstream, který 

však musí být předem uložen do paměťového prostoru platformy, jak popisuje kapitola 

„4.2.4 Přenos souborů PC/Platforma“. 

4.3.2 Testování Python Jupyter Notebook 

Jupyter Notebook [70] je STEMLabem podporovaná open-source webová aplikace 

(fungující v prohlížeči) na vysoce interaktivní úrovni. Pro práci s touto aplikací je nutné 

se přihlásit přes prostředí webového prohlížeče dle návodu uvedeného zde [62]. Při 

splnění požadavků uvedených v kapitole „4.2.2 Propojení“, stačí pouze otevřít 

internetový prohlížeč a do pole pro adresu URL zadat „hostname“ tvořený šesticí 

posledních čísel MAC adresy, jak ukazuje obrázek [19]. 
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Obrázek 19 Přístup k webovému rozhraní platformy (převzato z [62]) 

Po úspěšném připojení dojde k otevření webové stránky, nabízející aplikace 

dostupné platformou viz obrázek [20].  

 

Obrázek 20 Webové prostředí platformy STEMLab otevřené na straně PC (převzato z [62]) 

 

V tomto prostředí byla vytvořena testovací aplikace, založená na dostupném 

ukázkovém kódu [71]. Provedena byla modifikace přidání knihoven „time“ [72] pro 

získávání časových známek mezi ziskem jednotlivých akvizic, provedení jejich rozdílu a 

tisk do konzole. Aplikace je schopná vykreslovat jednotlivé akvizice dat v grafu. 

S možností nastavení trigger úrovně, i délky akvizice. Nedostatek této aplikace je ovšem 

v rychlosti získávání dat a nemožnosti je zpracovávat na straně PC. 

Při testování aplikace Jupyter s využitím webového prohlížeče „Mozilla firefox 

Quantum 63.0.3 (64 bit)“ [73], defaultně dostupného jako hlavní prohlížeč na „Linux 
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Ubuntu 16.04 LTS“, často docházelo k problémům s jádrem operačního systému 

platformy (kernelem). Nenačtení a vykazování neaktivity. Tento problém byl vyřešen při 

použití nejnovější verze prohlížeče „Google Chrome verze 70.0.3538.67 (64 bit)“ [74]. 

4.3.3 Terminálová aplikace STEMLab platforma (flash-disk) 

Prvotní aplikace psaná v jazyce Python. Pro spuštění je vyžadována verze Python3. 

Uložená je v paměti SD-karty STEMLab platformy. Spuštěna může být skrze protokol 

SSH. Ukládání akvizic je prováděno na flash-disk, který musí být příslušně připojen, jak 

bude popsáno níže. Samotná aplikace se vymyká původnímu konceptu využívání 

ethernetové periferie. Důvodem k tomu bylo vyzkoušet chování Python kódu na straně  

STEMLab platformy, a vyzkoušet, zda bude možné dosáhnout vyšší četnosti akvizic, než 

pomocí oficiálně dostupných řešení (čehož bylo dosaženo viz níže). Blokové schéma 

zapojení viz obrázek [21] ukazuje, že tedy není vůbec uvažována strana PC. Dále 

následuje rozbor, který osvětluje, jakým způsobem aplikace funguje, a jak se používá. 

 

 

Obrázek 21 Konfigurace měřicího systému s ukládáním dat na flash-disk 

Na obrázku [22] lze na třetím řádku pozorovat způsob načítání příslušného 

bitstreamu, nutného pro správnou funkci programu (symbióza s FPGA HW bloky), 

pomocí jazyka Python. Tímto způsobem je možné vyhnout se nutnosti provádět tuto 

změnu manuálně příkazem viz obrázek [23].  

 

Obrázek 22 Terminálová aplikace otevřená pomocí textového editoru nano 
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Obrázek 23 Načtení bitstreamu pro správnou funkčnost terminálové aplikace získávání dat 

Pro spuštění aplikace stačí v adresáři se souborem 

PythonAPP_RP_OSCTrigg_extended.py použít nad souborem spouštěcí příkaz python3, 

jak je uvedeno na obrázku [24]. 

 

Obrázek 24 Spuštění aplikace psané v jazyce Python 

Aplikace po spuštění čeká na překročení hodnoty „trigger level“. V současné 

implementaci vložené v kódu jako obsah proměnné „osc0.level“:  

… 

#trigger level [V], edge['neg','pos']  

osc0.level = [0.4] 

osc0.edg   = 'pos' 

… 

Při každé detekci začne aplikace ukládat data (s nastavitelným počtem vzorků před 

trigger událostí „pretriger“) ve formě formátovaného textu do souboru, jehož umístění je 

patrné z obrázku [22]. To předpokládá správné připojení flash-disku, jak bude popsáno 

níže. Před uložením každé akvizice také dojde k výpisu do konzole, demonstruje obrázek 

[20]. Výpisy (blokující hlavní smyčku) lze samozřejmě v kódu zakomentovat, čímž by 

mělo dojít k nepatrnému snížení časového rozdílu mezi přijetím 2 plných akvizic. 

 

Obrázek 25 Výsledek akvizic pro detekce zadaných úrovní 

Jak je z obrázku [25] patrné, rozdíl časových známek „TimeStamp“, ukládaných jako 
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„time.time()“ [79], mezi jednotlivými měřeními činí přibližně 19,1215 ms. Délka jedné 

celé akvizice potom odpovídá velikosti bufferu „osc0.buffer_size“ (1024 pozic pro 

16 bitové vzorky dává celkovou velikost 16384 bitů). Měření bylo prováděno na 

testovacím harmonickém signálu o frekvenci 30 MHz generovaným laboratorním 

generátorem „SIGLENT SDG 2042X“ [80] s dokumentací dostupnou z [81].  

Připojení souborového systému „flash-disku“ musí být provedeno před spuštěním 

aplikace. Postup je následující, nejprve po fyzickém připojení flash-disku do USB zdířky 

platformy vyvoláme příkaz: 

lsblk 

 

Pomocí kterého určíme, pod jakým jménem, je připojený flash-disk veden. Následně 

připojíme pomocí příkazu: 

sudo mount –t type /dev/name /media/usbstick 

 

Zelenou část příkazu je nutné nahradit typem formátování flash-disku. Červenou část 

potom nahradit výsledkem získaným z volání předchozího příkazu „lsblk“. Konkrétní 

příklad je uveden na obrázku [26]. Jak disk poté odebrat je uvedeno na obrázku [27]. 

 

Obrázek 26 Příkaz pro připojení paměťového média flash-disku 

 

 

Obrázek 27 Příkaz pro odebrání paměťového média flash-disku 

Z informací získaných dlouhodobým měřením můžeme stanovit četnost akvizic: 

Výpočet přibližné dosažené četnosti akvizic:  

𝑗𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎

č𝑎𝑠𝑜𝑣ý 𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑒𝑚 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑙𝑖𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑣𝑖𝑧𝑖𝑐
=

1

19,1215∗10−3 = 52 𝑀ěř𝑒𝑛í/s  (4.1) 

A z vypočtené četnosti lze stanovit dostupnou propustnost: 

Výpočet přibližné propustnosti ukládání na flash-disk: 

𝑉𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑢 ∗ 𝑅𝑒á𝑙𝑛á 𝑑𝑜𝑠𝑎ž𝑒𝑛á č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 = 16384 ∗ 52 = 851,968 𝐾𝑏𝑖𝑡ů/𝑠     (4.2) 

4.4 Vytvořené aplikace 

Následuje výčet vytvořených aplikací v rámci práce s platformou. Z hlediska požadavků 

zadání vyhovuje nejvíce aplikace grafického klienta 4.4.3 v kombinaci s aplikací serveru 

4.4.1, které lze považovat za finální výstup. Terminálová aplikace byla vytvořena 
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v průběhu studování možností jazyka Python a jeho chování. Vzhledem k její 

přímočařejší struktuře na ní lze s výhodou pozorovat způsoby implementace a provádět 

testování. 

4.4.1 Aplikace serveru STEMLab platforma (Server) 

Tato aplikace serveru vytvořená v programovacím jazyce C, běžící na STEMLab 

platformě, vychází z kódu ukázkové aplikace průměrovače (Averager) Antona Potocnika 

[83] „server.c“, Ukázková aplikace průměrovače je zamýšlena pro mód „single-run“, tedy 

po provedení zvoleného měření (nastaveného z aplikace klienta) je ukončeno spojení. Po 

modifikaci je aplikace vhodná pro vyžadované kontinuální měření, s námi 

specifikovanými parametry, jenž definuje zadání. Bylo provedeno omezení rozsahu 

indexace (viz obrázky [28] poblíž „Test indexu přijatého konfiguračního rámce“ a [29] 

formáty) konfiguračních rámců s přeindexováním na zadáním vyžadované parametry, 

s vhodným následným ošetřením, vymaskováním a uložením hodnot do odpovídajících 

proměnných, připravených k finálnímu zápisu do konfiguračního registru platformy viz 

obrázek [30]. Výsledná upravená aplikace je dostupná z repositáře zde[93]. Nahrazena 

byla i logika zahajování a ukončování měření. Stačí pouze jedenkrát na začátku odeslat 

ze strany klienta konfiguraci, a poté už jen po zpracování přijatého měření klientem, 

opakovaně generovat další žádosti na zahájení nového měření, přičemž pokud nedošlo ke 

změnám v konfiguraci (například změna počtu vzorků před událostí trigger), je využíváno 

předchozího nastavení. 

 

Obrázek 28 Diagram demonstrující chování aplikace serveru 

Formát, v jakém jsou očekávány konfigurační rámce přijímané ze strany klienta, lze 

pozorovat na obrázku [29]. Jak je z obrázku patrné, současný rozsah 3 bitů pro indexaci 

rámců umožňuje doplnit další 2 typy libovolné konfigurace s maximálním následným 

prostorem 29 bitů rozlišení. Tyto volné stavy lze použít například pro zamýšlenou 

implementaci decimace, čímž by bylo možné regulovat vzorkovací frekvenci. Případně 

pro změnu délky akvizice, což by však vyžadovalo změny nejen na straně aplikací serveru 

a klienta, ale i FPGA designu. Samozřejmě, je také možné navýšit počet bitů pro indexaci 
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řídících rámců a docílit tak daleko větší volnosti z hlediska řízení (více typů příkazů).  

 

Obrázek 29 Konfigurační rámce generované aplikací klienta očekávané na straně serveru 

Aplikace využívá defaultně TCP port 1001. Uspořádání konfiguračního registru, 

pomocí kterého je možné řídit chování hradlového pole (způsob komunikace ARM => 

FPGA), specifikuje blok „axis_daq“, blíže popsaný v kapitole 4.1 FPGA design dostupný 

z repositáře zde[91]. Uspořádání registru je patrné z obrázku [30] níže. Aplikace serveru 

nashromáždí data do proměnných a po detekci konfiguračního rámce index 0 (Start) 

provede zápis do registru „daq_control“. Nakonec zneguje nultý bit registru, čímž je 

aktivováno měření na straně hradlového pole. Dále se už jen čeká na dokončení měření 

hradlovým polem. Toto je signalizováno ze strany hradlového pole nastavením nultého 

bitu v registru „daq_status“, který je ze strany aplikace serveru opakovaně testován. Po 

této detekci je předána počáteční adresa paměti B-RAM (obsahující kompletní akvizici) 

společně s její velikostí (odpovídající jedné akvizici) funkci, provádějící odeslání 

klientovi, čímž bylo redukováno redundantní vícenásobné přepisování (zrychlení 

aplikace). 

 

Obrázek 30 Konfigurační registr daq_control platformy STEMLab 

Aplikaci serveru je nutné přesunout (pomocí protokolu SCP), nebo vytvořit (pomocí 

libovolného textového editoru například nano [84]) v paměťovém prostoru platformy 

STEMLab, a zde zkompilovat (pomocí SSH). Pro kompilování kompilátorem GCC [85], 

dostupným na platformě, lze použít standardní příkaz. Celkový návod, jak postupovat při 

zprovozňování serveru na platformě, je popsán v přiloženém textovém souboru, 

dostupném z repositáře zde [93]. 

Pokud je při „nastavování serveru“ (přesun do paměťového prostoru STEMLab 
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platformy a následná kompilace s vhodným pojmenováním) dodržen postup uvedený 

v repositáři, potom je možné využívat automatizované spouštění serveru skrze vytvořený 

linuxový skript „RP_DAQ_CONNECT“, dostupný z repositáře zde [90]. Tento skript 

využívá i grafická aplikace klienta, jak je uvedeno v kapitole 4.4.3 Grafická aplikace GUI 

PC (Klient). Samotný skript pro svou správnou funkci vyžaduje vhodné nastavení SSH 

(pro možnost přihlašování bez zadávání hesla) na straně PC. Jeden z vhodných postupů 

jak tohoto docílit je uveden například zde[94]. 

 

Obrázek 31 Postup při manuálním spouštění aplikace serveru na platformě STEMLab 

4.4.2 Terminálová aplikace PC (Klient) 

Jedná se o jednodušší formu finální grafické aplikace a je dostupná z repositáře zde [95]. 

Aplikace klienta komunikuje s aplikací serveru a odesílá konfigurační rámce (viz obrázek 

[29]) skládané obdobným způsobem, jako u aplikace grafické. Při tvorbě konfiguračních 

rámců je využívána knihovna „struct“ [99]. Rámce jsou generovány s ohledem na 

endianitu platformy STEMLab (Little-endian) a vyžadovaný datový typ. Aplikace klienta 

změřená data přijímá, ale neukládá je, pouze je konvertuje a vizualizuje do separátních 

grafů (vizualizace je vyvolána vždy při překročení 100 úspěšných datových příjmů). Pro 

vizualizaci do grafu je v obou aplikacích klientů využívána knihovna matplotlib [98].  

Chování aplikace znázorňuje blokový diagram uvedený na obrázku [32]. Oranžový 

blok ukazuje na místo, kde je v případě grafické aplikace klienta zařazeno zpracování 

přijatých dat (zápis do souboru).  
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Obrázek 32 Diagram demonstrující chování terminálové aplikace klienta 

Výpočet, s jehož pomocí se provádí přepočet dat z A/D převodníku na hodnoty 

v jednotkách milivoltů, které dostáváme ve formátu 14 bitových znaménkových integer 

hodnot, se provádí následovně:   

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎_𝑚𝑉 = (
𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑧 AD 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑛í𝑘𝑢

𝑁𝑎𝑝ěť𝑜𝑣ý 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡
) + 𝑁𝑎𝑝ěť𝑜𝑣ý 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡_𝑚𝑉        [𝑚𝑉]          (4.3) 

Přičemž „Napěťový převodní koeficient“, který udává kolik úrovní při nastaveném 

vstupním rozsahu +1 V až -1 V odpovídá jednomu milivoltu, se vypočte z celkového 

binárního rozsahu „možných hodnot A/D převodníku“, jak je uvedeno následovně: 

𝑁𝑎𝑝ěť𝑜𝑣ý 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
(

𝑅𝑜𝑧𝑠𝑎ℎ  AD 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑛í𝑘𝑢
2 )

1000
  = (

16384
2

1000
)  = 8,192  [

ú𝑟𝑜𝑣𝑛í

𝑚𝑉
]         (4.4) 

Jelikož je výsledkem „Napěťového převodního koeficientu“ necelé číslo, bylo 

provedeno zaokrouhlení na celou hodnotu, čímž vzniká menší chyba, ovšem pro základní 

představu o úrovni signálu na vstupu je toto řešení dostačující. Hodnota „napěťového 

offsetu v mV“ v kladné i záporné ose je volitelná dle případných požadavků na kalibraci. 

V případě využívání napěťového rozsahu +20 V až -20V vychází výpočet napěťového 

převodního koeficientu modifikací rovnice (4.4) 0,4096. Tedy jedné úrovni z rozsahu A/D 

by měla odpovídat hodnota přibližně 0,41 mV.   

Výpočet hodnot časů, nutných během procesu vizualizace přiřadit jednotlivým 

vzorkům, řeší metoda „numpy.arange(start, stop, krok)“ s dokumentací dostupnou zde 

[96]. Za parametr „krok“ je nutné zvolit „Časový převodní koeficient“, odpovídající 

časovému rozdílu mezi ziskem 2 hodnot z A/D převodníku (dáno vzorkovací frekvencí). 

Výpočet tohoto koeficientu je tedy dán vztahem: 

Č𝑎𝑠𝑜𝑣ý 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =
1

𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐴𝐷
  = (

1
125𝐸6

)  = 0,008  [𝜇𝑠]          (4.5) 

Počínaje časem od nuly (parametr start), bylo tedy už jen vytvořeno pole s krokem 

vypočteného časového koeficientu (parametr krok), s konečným časem posledního 

vzorku (parametrem stop) vypočteným jako: 

𝐾𝑜𝑛𝑒č𝑛ý č𝑎𝑠 = č𝑎𝑠𝑜𝑣ý 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 (𝜇𝑠) ∗ 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝ř𝑖𝑗𝑎𝑡ý𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘ů  [𝜇𝑠]  (4.6) 

Před spuštěním aplikace terminálového klienta je vyžadováno, aby aplikace serveru 
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na straně platformy STEMLab již byla spuštěna a dále je nutné upravit soubor 

„DAQ_Client.py“ z repositáře [95] v libovolném textovém editoru. Je nutné správně 

nastavit IP adresu připojeného zařízení STEMLab a další vyžadované parametry akvizice. 

Jazyk Python je citlivý na odsazování bloků kódu a při úpravách souboru je tento fakt 

nutné brát v úvahu. 

Pro spuštění je vyžadována verze Python3. Spuštění aplikace se provádí pomocí níže 

uvedeného příkazu volaného z adresáře, kde je soubor „DAQ_Client.py“ uložen. 

V případě, že je spuštěna aplikace terminálového klienta a server není aktivní, dojde k 

vypsání chybové hlášky, a je nutné program manuálně ukončit pomocí klávesové 

kombinace „Ctrl+c“. 

Příkaz pro spuštění aplikace „DAQ_Client.py“: 

Python3 DAQ_Client.py 

 

V případě validního nastavení ze strany klienta i serveru dochází po spuštění 

aplikace, při dosažení intervalu 100 validních příjmů (1 příjem odpovídá náhodně 

přijatému počtu bajtů poskytnutých funkcí socket.recv() s dokumentací dostupnou z [52]) 

k přepočtu přijatých hodnot a jejich vykreslení do grafu, který je vytvořen v novém okně. 

Na ose x je vynesen čas v mikrosekundách a na ose y odpovídající úroveň napětí 

v milivoltech. Tento graf nadále blokuje chod programu. Pokud je okno s grafem zavřeno, 

dojde k opakování celé sekvence, opět končící nově vytvořeným oknem grafu. Pokud je 

požadováno vykreslovat graf v jiných jednotkách, nežli výše uvedených, je nutné pouze 

modifikovat hodnoty napěťového a časového koeficientu s vhodným popisem os grafu. 

Stejně tak je možné změnou hodnot konstant nastavit limity vizualizovaných dat u obou 

os grafu. 

4.4.3 Grafická aplikace GUI PC (Klient) 

Aplikace poskytuje grafické prostředí s interaktivními ovládacími prvky, jak bylo 

popsáno v kapitole 3 Zadání a požadavky. Samotný skript psaný v jazyce Python verze 

python3 představující aplikaci včetně jednoduchého návodu je dostupný z repositáře zde 

[97]. Pro tvorbu grafického prostředí byla využita knihovna „tkinter [86]“. Zvoleným 

správcem rozmístění grafických komponent („widgetů“) byl zvolen typ mřížky („grid“). 

Základní princip aplikace je totožný s aplikací terminálovou s drobnými obměnami. 

Aplikace je určena k použití s aplikací serveru popsané výše v kapitole „4.4.1 Aplikace 

serveru STEMLab platforma“. Grafické prostředí je závislé na své hlavní smyčce 

(testování všech částí např. tlačítek), tedy není možné při korektní funkcionalitě používat 

uvnitř hlavní smyčky čekání a jiná blokující řešení (např. vícenásobné volání funkcí). 

Toto řešení způsobuje „mrznutí“ aplikace. Namísto toho je nutné opakovaně prováděné 

relace volat pomocí jednoduchého „callbacku“, nebo jiného rafinovanějšího řešení, 

využívajícího vlákna (anglicky thread [87]). V aplikaci grafického klienta je tento 

problém řešen ve funkci („continuous_measurement()“) provádějící opakované odesílání 

konfiguračních rámců s indexem sloužícím k zahájení měření (start) viz obrázek [29]. 

Spuštění aplikace se provádí pomocí níže uvedeného příkazu volaného z adresáře 

kde je soubor „DAQ_Client_GUI.py“ uložen. 

Python3 DAQ_Client_GUI.py 
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Po spuštění aplikace se otevře grafické prostředí s dialogovými okny pro nastavení, 

jak je vidět na obrázku [33]. Uživatel má možnost vložit požadovanou úroveň triggeru (v 

jednotkách mV) zahajující akvizici, případně pomocí zaškrtávátka „Forced 

Trigger“ (check button) vybrat automatické vynucení události, přestože signál na vstupu 

není dostačující úrovně (kontinuální pokračování v záznamu ihned jak je to možné). 

Zaškrtávátkem „Second Channel“ je možné vybrat jako aktivní vstup druhý kanál 

platformy STEMLab. Počet vzorků v akvizici předcházející události trigger, je možné 

navolit v okně „PreTriggeru“. Jednoduchý přepočet na čas je možné provést s využitím 

rovnice (4.5), jejíž výsledek odpovídá časovému rozdílu mezi dvěma po sobě jdoucími 

vzorky. Pro získání hodnoty v časových jednotkách tedy stačí vložený počet vzorků 

koeficientem vynásobit. Dále je nutné vložit správnou IP adresu platformy nebo hostname 

(formát je popsaný v kapitole 4.2.2). Pokud je vložen hostname, dojde automaticky k jeho 

překladu na IP adresu.  

Aplikace klienta v případě využívání pod OS Linux umožňuje stiskem tlačítka 

„Config-RP-Server LINUX“ spouštění vytvořeného skriptu 

„RP_DAQ_CONNECT“ (dostupného z repositáře [90]), který provádí automatizované 

nastavení strany serveru (nahrání správné FPGA konfigurace a spuštění serveru). K tomu, 

aby toto tlačítko plnilo funkci volání zmíněného skriptu, je ovšem nutné provést úpravu 

souboru „DAQ_Client_GUI.py“ s nastavením správné cesty ke skriptu. Postup úpravy je 

uveden v repositáři [97] v přiloženém textovém souboru. Pokud je výstupem namísto 

spuštění terminálového okna s aplikací serveru chybová hláška „bind: Address already in 

use“, server byl již jednou spuštěn a je nutné jej manuálně ukončit, případně můžeme 

platformu restartovat a stiskem tlačítka znovu automatizační skript úspěšně zavolat.  

Grafická aplikace klienta ukládá data přijatá ze strany serveru v binární podobě do 

souborů s koncovkou „_.bin“. Stiskem tlačítka „Open file:“ je možné vyvolat dialogové 

okno, které umožní vybrat konkrétní soubor. Pokud není zvolen konkrétní soubor, 

automaticky při zahájení měření je vytvořen v adresáři aplikace soubor s názvem 

odpovídajícím aktuálnímu času systému ve formátu "%Y%m%d-%H%M%S.bit". 

Pomocí prvku „X axis step“ lze zvolit krok, s jakým lze pomocí tlačítek „X axis+/-

“ modifikovat limit osy x v grafu. Modifikace grafu je prováděna okamžitě i v průběhu 

měření. Pro volbu limitů osy y slouží prvky „Y axis min/max“ jejichž modifikace se 

projeví na grafu po stisku tlačítka „Update Axis setup“ a v případě probíhajícího měření 

automaticky. 

Důležitým prvkem je zaškrtávátko (check button) „Draw plot“, které povoluje 

přepočet hodnot (viz kapitola 4.4.2 Terminálová aplikace PC (Klient)) následovaný 

vykreslením do grafu v intervalech 200 příjmů. Zaškrtávátko „Persistance“ umožňuje 

v grafu uchovávat předchozí vizualizovaná měření. Reálná užitečnost tohoto prvku by se 

mohla projevit v případě implementace procházení dat za účelem nalezení oddělovače 

(viz kapitola 4.1 FPGA design) v datech a jejich následné řazení před přepočtem a 

vizualizací. Tlačítkem „Clear Plot“ jsou data z grafu odstraněna. 

Změna transformačních koeficientů představených v kapitole 4.4.2 Terminálová 

aplikace PC (Klient) výše, je možná v posledních třech oknech aplikace. 
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Obrázek 33 Ovládací část prostředí grafické aplikace klienta 

Je-li vyžadováno určité speciální formátování ukládaných dat do souboru, změnu je 

možné provést ve funkci  handle_nonblocking_socket(). Na stejném místě je možná i 

modifikace intervalu vykreslování grafu změnou hodnoty proměnné 

„draw_graph_every_X_rep“. 

Kompletní grafické prostředí aplikace v průběhu měření ukazuje obrázek [34].  

 

Obrázek 34 Prostředí aktivní grafické aplikace klienta v průběhu měření 

4.5 Měření 

U aplikací klientů zmíněných výše bylo provedeno měření rychlosti příjmu dat pomocí 
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rozdílů časových známek. K implementaci časové známky byla použita knihovna 

„time“ [72] konkrétně metoda „time.time()“ [79]. Princip měření je patrný z blokového 

schématu na obrázku [35]. Výstupem měření jsou tedy údaje, ze kterých lze přímo určit 

celkovou rychlost systému (zahrnující i zpracování na straně platformy STEMLab) za 

jednotku času (bajtů/sekundu). Z důvodu relativně vysoké fluktuace těchto hodnot, byly 

provedeny série měření, při nichž byly takto získaná data importována do tabulkového 

editoru, zprůměrována a celkový výsledek vypočten z průměru získaných hodnot (viz 

rovnice (4.7) ). Nejdelší provedené měření zabralo necelých 20 minut a bylo během něj 

nasbíráno přes 45 GB dat, což odpovídá datovému toku přibližně 2,25 GB za minutu 

(~37,5 MB/s). Tuto přibližnou rychlost potvrdilo více podobně dlouhých měření.   

𝑅𝑒á𝑙𝑛á 𝑧𝑚ěř𝑒𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑢 =
∑ 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝ř𝑖𝑗𝑎𝑡ý𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑡  [𝑏𝑎𝑗𝑡𝑦]
∑ 𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛ý č𝑎𝑠        [𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑦]

    [
𝑏𝑎𝑗𝑡ů

𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑢
]     (4.7) 

Potom tedy lze stanovit četnost měření z rovnice (4.8). Při fixní velikosti 

paměťového rozsahu akvizice 65536 pozic 16 bitových čísel (131072 bajtů – dáno 

nakonfigurovanou velikostí paměti B-RAM) s uváženou změřenou rychlostí systému 

37,5 MB/s vychází dosažená četnost měření přibližně 285 akvizic za sekundu.  

𝑅𝑒á𝑙𝑛á 𝑧𝑚ěř𝑒𝑛á č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚ěř𝑒𝑛í =
𝑅𝑒á𝑙𝑛á 𝑧𝑚ěř𝑒𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑢

𝐷é𝑙𝑘𝑎 𝑎𝑘𝑣𝑖𝑧𝑖𝑐𝑒 [𝑏𝑎𝑗𝑡𝑦]
   [

𝐴𝑘𝑣𝑖𝑧𝑖𝑐

𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑢
]  (4.8) 

 

 

Obrázek 35 Blokové schéma principu měření rychlosti příjmu dat na straně aplikace klienta 

U aplikace serveru bylo měření realizováno obdobným způsobem jako u aplikace 

klienta. Rozdílem dvou časových razítek. První v programu uložené bezprostředně po 

přijetí konfiguračního rámce s indexem odpovídajícím zahájení měření a druhé po detekci 

stavu registru „daq_status“ značící dokončení akvizice ze strany FPGA. Změřený čas tedy 

odpovídá době, za kterou je aplikace serveru schopna provést zápis do řídícího registru 

„daq_control“ (čímž dojde k zahájení akvizice), a platforma STEMLab schopna připravit 
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požadovanou akvizici vyvolanou detekcí triggeru v případě, že je vyžadován. Využita 

byla metoda „clock()“ [102] ze standardní knihovny „time.h“. Naměřená průměrná doba 

od příjmu rámce (příkazu) zahajujícího měření, po sestavení akvizice délky 131072 bajtů 

(65536 pozic), odpovídala času 333 µs. Tedy teoreticky je platforma schopna připravit až 

~3000 akvizic za sekundu. 

U aplikace grafického klienta byly provedeny ještě další měření, ukazující s jakou 

rychlostí je prováděno ukládání dat do souboru, v případě aktivní a neaktivní vizualizace. 

Při vykreslování dat do grafu s přepočtem na požadované jednotky je akvizice (65536 

vzorků) zpracována za 0,1864 sekundy. V případě, že vizualizace není povolena, proces 

uložení akvizice zabere programu pouze 108,7 µs. Dává tedy smysl, že vykreslování 

grafu probíhá s určitou nastavenou periodou (každých 200 příjmů u grafické aplikace). 

Způsob měření rychlosti u aplikace ukládání na flash disk z kapitoly 4.3.3 

Terminálová aplikace STEMLab platforma, je popsán na konci kapitoly. Shrnutí 

parametrů a výsledků měření porovnávající v této práci zmíněná řešení uvádí tabulka [8] 

níže. Varianta SCPI zmíněná v kapitole 3 Zadání a požadavky je dále také popsána na 

webu [108]. 

Tabulka 8 Shrnutí různých variant implementací akvizičních systémů: 

Varianta FPGA image  
(bitstream) 

Počet vzorků  
(délka akvizice) 

Četnost měření  
[akvizic/s] 

Přibližná propustnost  
[MB/s] 

Ethernet : 
SCPI  

Originální 
RedPitaya 

overlay mercury 
65536 1 0,131072 

Lokální (platforma): 
Flash disk 

Originální 
RedPitaya 

overlay mercury 
1024 52 0,106496 

Ethernet : 
( Klient(GUI)/ Server ) 

Vytvořený DAQ 65536 285 37,355520 

Ethernet : 
teoreticky dosažitelné 
vypočtené maximum 

- 65536 913 119,668736 

Výstup z A/D 
(125MS/s) - „65536“ „1907“ „249,954304“ 

4.6 Rozšíření systému 

Tato kapitola uvádí výběr navrhnutých řešení, rozšiřujících funkcionalitu, případně 

přinášejících zefektivnění. Zmíněná řešení nebyla z časových důvodů implementována 

do výstupního akvizičního systému.  

Podobným způsobem, jako je tomu u skriptu „RP_DAQ_CONNECT“ [90] 

konfigurujícího automaticky platformu STEMLab (pro OS Linux), by bylo dobré vytvořit 

dávkový (batch) skript, fungující pod OS Windows. Při spuštění automatické konfigurace 

z programu grafického klienta by potom byl v závislosti na lokálním OS zavolán 

příslušný skript. K tomuto řešení by na straně klienta byla vhodná knihovna 

„platform“ s dokumentací na webu zde [105].  

Dalším vylepšením grafické aplikace klienta by byla implementace funkce hledání 

oddělovače (delimiteru) a správné třídění dat pro jejich korektní vizualizaci. Tato funkce 
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by nashromáždila kompletní akvizici, data poté překopírovala do bufferu, kde by provedla 

jejich setřídění (zarovnání dle delimiteru), společně s vynásobením koeficienty pro 

vhodnou reprezentaci v grafu. Tato funkce by jistě nebyla časově nejefektivnější, ale 

umožnila by smysluplnější využití funkce perzistence grafu. K tomuto účelu by bylo 

vhodné využít například metodu „where()“ z knihovny „numpy“ s dokumentací 

dostupnou na [106]. 

 Implementace změny vzorkovací frekvence by byla možná pomocí decimace. 

Decimace neboli podvzorkování je proces, při kterém je snižován počet vzorků, čímž je 

ve výsledku snižována vzorkovací frekvence. Podvzorkováním signálu s určitým 

faktorem F, lze chápat jako výběr každého F-tého vzorku signálu. Výsledná vzorkovací 

frekvence je tedy dána rovnicí níže. 

𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝑉𝑧𝑜𝑟𝑘𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐴𝐷

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐹
  [

𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘ů

𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑢
]                 (4.9) 

Při implementaci na straně grafické aplikace klienta tedy stačí pouze vypočíst faktor 

F a přijatá data profiltrovat (selekce vzorků odpovídajících násobku F). Nicméně toto 

řešení je nepraktické, neboť je tím redukována celková rychlost systému (přenos 

redundantních dat). Proto by bylo výhodnější tuto úpravu provést na straně FPGA přímo 

v bloku „axis_daq“ [91], což by vyžadovalo rozšíření registru „daq_control“ tak, aby bylo 

možné serverem nastavovat hodnotu faktoru F. Do paměti B-RAM by se tak ukládaly už 

pouze vzorky podvzorkovaného signálu, což by vedlo k eliminaci přenosu redundantních 

vzorků. 

Rozšíření registru „daq_control“ by také mohlo být využito za účelem implementace 

případné flexibilní délky akvizice. Například pozicí delimiteru. 

Nejjednodušší variantou vícekanálového systému je případ, kdy jsou využívány oba 

vstupní kanály jedné platformy STEMLab a vzorky z A/D převodníku jsou za sebe 

skládány popořadě do paměti B-RAM, odkud jsou následně odesílány serverem. Při 

návrhu systému obsahujícího více jak jednu platformu (desku), by bylo nutné zajistit 

synchronizaci hodinového signálu. To by bylo možné vyřešit například externím zdrojem 

signálu, jak je popsáno na webu [107]. Synchronizace zahájení akvizice by mohla být 

řešena například pomocí GPIO a externí zdroj triggeru by představovala jedna z desek. 

Jedna z desek by představovala roli „master“ a ostatní desky by plnily role „slave“. Deska 

s rolí mastera by měla aktivní aplikaci serveru a při detekci trigger události by nastavením 

GPIO dala povel všem ostatním synchronizovaným deskám k započetí akvizice. Poté by 

všechny slave desky přes SATA konektor převedly uložená data na desku mastera, odkud 

by probíhalo odesílání směrem k aplikacím klientů. 

Jedním z možných řešení by také mohlo být provést synchronizaci hodinového 

signálu [107] a synchronizaci externího triggeru přes GPIO nebo SATA, ale u každé 

připojené desky zachovat vlastní aplikaci serveru, která by se párovala s vlastním 

klientem a po zahájení akvizice by každý klient přijímal data zvlášť. Výsledkem by bylo 

více kabeláže, ale i možná vyšší propustnost systému. Inspirací při tvorbě podobného 

systému by mohly být projekty [103][104]. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce bylo nastudováno, jakým způsobem funguje ekosystém 

platformy STEMLab (Red Pitaya). Byly otestovány možnosti sběru dat, které platforma 

nabízí. Z výsledků testů vyplynula nutnost tvorby vlastního řešení na několika úrovních 

systému (FPGA, ARM. PC). 

Na úrovni hradlového pole (FPGA) byl zvolen výchozí projekt, který byl dále 

modifikován, jak je popsáno v kapitole 4.1 FPGA design.  

Pro procesor ARM byla vytvořena aplikace TCP/IP serveru (viz kapitola 4.4.1 

Aplikace serveru STEMLab platforma), která umožňuje komunikaci s hradlovým polem 

pomocí přístupu ke stavovým a řídícím registrům, jak je popsáno v kapitole 4.1 FPGA 

design. Aplikace specifikuje vlastní komunikační protokol se stranou klienta, udávající 

reprezentaci přijatých příkazů (konfiguračních rámců viz obrázek [29]).    

Na straně PC byla vytvořena aplikace TCP/IP klienta (viz kapitola 4.4.3 Grafická 

aplikace GUI PC). Tato aplikace poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí, určené 

k ovládání akviziční platformy (viz obrázek [34]), s implementací určitých prvků, 

umožňujících ovlivňovat vizualizaci přijatých dat. Při správném nastavení (aktuálně 

pouze OS Linux) je možné stiskem jediného tlačítka vzdáleně z aplikace klienta provést 

kompletní konfiguraci, končící spuštěním serveru na straně platformy STEMLab, aniž by 

bylo nutné se k ní připojovat protokolem SSH a provádět konfiguraci manuálně.  

Současná implementace celého systému umožňuje kontinuální sběr dat s možnou 

změnou délky akvizice (na úrovni FPGA) o plné vzorkovací frekvenci 125 MS/s. 

S možností volby trigger úrovně. 

Reálná celková rychlost implementovaného systému, tedy propustnost, zahrnující i 

zpracování dat na obou stranách (Platforma STEMLab i PC), byla měřením stanovena na 

přibližně ~37,5 MB/s. Což odpovídá četnosti ~285 zpracovaných měření (akvizic délky 

65536 vzorků) za sekundu. Prováděná měření jsou popsána v kapitole 4.5 Měření. 

Tento dokument společně s repositářem uloženým na GitHubu zde [101] tvoří návod 

jak systém implementovat a zároveň může být inspirací pro rozšíření či vytvoření vlastní 

funkcionality.  
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