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Abstrakt 

Zejména v oblasti vestavěných mikroprocesorů dochází v poslední době k velmi významnému 

nárůstu jejich výpočetního výkonu doprovázeného snižováním jejich ceny. To přirozeně vede ke zvýšení 

poptávky po těchto řídících modulech tím, jak nalézají uplatnění ve stále větším počtu zařízení. Proto je 

přirozené vyvíjet nové nástroje umožňující zjednodušit a zefektivnit vývoj produktů používajících 

vestavěné procesory. Z této skupiny nástrojů se tato práce se zaměřuje na nástroje sloužící pro vývoj 

programů pro vestavěné procesory.  

Právě díky vysoké efektivitě při vývoji algoritmů pro vestavěné procesory, se stávají stále 

oblíbenějšími a častěji používanými vyšší programovací jazyky. Kromě toho, moderní vývojové 

prostředí jsou obvykle velmi dobře provázané s ostatními nástroji, používanými při vývoji nového 

zařízení. Jedním z nástrojů, které poskytují prostředí postavené na vyšším programovacím jazyku 

umožňujícím Model based design vývoj algoritmů je Matlab/Simulink. Tento programový balík navíc 

poskytuje nástroje, které umožňují na základě Simulink modelu automaticky vygenerovat C kód, který 

je optimalizovaný pro vykonávání na méně výkonných - vestavěných procesorech.  

Jedním z hlavních témat této práce je demonstrovat postup a možnosti, jak vytvořit nástroje, které 

umožní plně automaticky generovat kód pro vybraný vestavěný procesor z prostředí Matlab/Simulink. 

Plně automatickým generováním kódu se rozumí funkce, která po stisknutí jednoho tlačítka v Simulink 

modelu daný model přeloží do spustitelného kódu a ten dále nahraje a spustí v cílovém zařízení. K tomu 

je potřeba celá řada nástrojů, které tento proces umožní a implementace rozšíření na úrovni programu 

Simulink, které umožní generovat funkce, specifické pro daný hardware. Tato práce detailně popisuje a 

vysvětluje všechny kroky při vytváření podpory pro automatické generování kódu pro specifický 

hardware (konkrétně Cerebot MX7 cK) z prostředí programu Matlab/Simulink. 

Podpora pro generování kódu ze Simulink modelu pro specifický hardware není novou záležitostí a 

pro vybrané typy cílových zařízení je do určité míry k dispozici ať už jako standardní součást distribuce 

programu Matlab, jako komerční software dalších firem nebo volně šiřitelnými toolboxy. Nicméně 

žádný z těchto dostupných produktů neumožňuje automaticky generovat kód používající komplexní 

periferie. Vytvořený blok pro ovládání grafického displeje tak svým způsobem představuje nový 

mechanizmus, jak automaticky generovat ze Simulinku kód pro zařízení používající velmi složité 

periferie.  

Pokud navrhujeme algoritmus ve vyšším programovacím jazyce, bývá velmi obtížné odhadnout, jak 

rychle se vytvořený algoritmus bude vykonávat při spuštění na cílovém zařízení. Přitom právě 

dostatečně přesně odhadnout rychlost vykonávání navrženého algoritmu na konkrétním hardwaru, je 

klíčové při rozhodování, jestli je pro danou aplikaci toto zařízení vhodné. 

Druhá hlavní část této práce rozebírá možnosti predikce doby výpočtu na vybraných hardwarových 

zařízeních. Jak rychle se bude konkrétní algoritmus vykonávat na zvoleném cílovém zařízení, ovlivňuje 

celá řada faktorů. V první řadě samotný výpočetní výkon daného zařízení, dále pak nastavení parametrů 

překladu z vyššího programovacího jazyka do spustitelného kódu. V odpovídajících kapitolách této 

práce je celý proces překladu Simulink modelu do spustitelného kódu popsán a na konkrétních 

příkladech je demonstrováno, jak se změní doba výpočtu algoritmu při změně těchto parametrů.  

V poslední kapitole jsou představeny možnosti, jak zpřesnit odhad doby výpočtu Simulink modelu 

na konkrétním hardwarovém zařízení. Je zde představena metoda, která na základě databáze 

výpočetních časů jednotlivých bloků Simulink modelu odhaduje dobu výpočtu celého algoritmu. Tento 

přístup přináší nové možnosti oproti „standardním“ způsobům predikce výpočetní doby algoritmu. 

„Standardní“ metody predikují dobu výpočtu na základě porovnávání tabulkových hodnot a 

benchmarkových skóre. Představená metoda umožňuje automatizovat celý proces predikce a není tak 

nutné, aby uživatel při odhadu doby výpočtu algoritmu ručně zadával další parametry. Vytvořený 
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způsob predikce na základě výpočetních časů jednotlivých Simulink bloků navíc výrazně zpřesňuje 

odhad doby výpočtu určitého algoritmu na cílovém zařízení (oproti odhadu pomocí benchmark skóre 

daného procesoru).  

Výsledky a nástroje vytvořené v rámci této práce umožní výrazně zvýšit efektivitu návrhu softwaru 

pro vestavěné procesory. Konkrétně pak možností automaticky generovat kód pro hardware Cerebot 

MX7 cK, což výrazně zrychlí implementaci navrženého algoritmu na tuto platformu. Druhou kategorii 

tvoří nástroje, které umožní předpovědět dobu výpočtu navrženého algoritmu, což výrazně zjednoduší 

výběr správného (dostatečně výkonného) cílového zařízení. 

 

 

 

Klíčová slova 

Automatické generování kódu, Cerebot MX7 cK, Simulink toolbox, benchmark vestavěných 

procesorů, predikce doby výpočtu.
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Abstract 

Especially in an embedded microcontroller application area we can see devices that have a very high 

computing power and are cheaper than ever before. This leads to increased demand for these control 

modules as they are being used in more applications than before. So, it is only natural to design new 

tools that would made the software development process for these devices easier and more efficient. 

Tools belonging to this software category are the key topic of this work. 

High level programming languages are becoming very popular in an embedded application design, 

mainly due to their high coding efficiency. Beside that, state of the art development environments are 

linked with development supporting tools that are used when designing a new system. One of the tools 

which provide a high level programing languages supporting Model Based Design approach is a 

Matlab/Simulink environment. This software development environment provides tools which can 

generate a C code optimized for execution on low-power embedded processors. 

One of the main topics of this works is to describe concepts and options for the development of a 

tool chain for a fully automatic code generation for a selected embedded processor from the 

Matlab/Simulink environment. The fully automatic code generation describes a functionality, which 

after a one click action generates an executable code based on the Simulink model, which is then loaded 

and executed on a target hardware. All steps and implementation details for creating tools for an 

automatic code generation for a Cerebot MX7 cK hardware from the Matlab/Simulink environment are 

provided in this thesis. 

A tool chain for fully automatic code generation from a Matlab/Simulink for an embedded target is 

not a new concept. Various toolboxes which can enable this type of functionality are available either as 

a part of a standard Matlab/Simulink distribution or via a third party add on software package. Although, 

the available software solutions have several limitations. Particularly, they lack support for complex 

peripherals. The developed block enables a fully automatic code generation for a display unit. Used 

concept presents a unique approach for integrating support for a complex peripheral in the Simulink 

environment. 

When designing a new algorithm in a high programming language, it is very difficult to estimate 

how quickly the final algorithm will be executed on a target hardware. However, accurate enough 

estimation of algorithm performance plays key role when considering the selected hardware appropriate 

for a particular application. 

The second main part of this work describes options for predicting computing times of selected 

hardware targets. Various parameters affect the overall execution speed on a target hardware. In the first 

place, the execution speed is affected by a hardware performance, next in line are implementation types 

in a programming language and selected compiler settings. Corresponding sections describe all these 

parameters in more details. Impact of variable changes on the generated code performance is 

demonstrated using selected algorithms. 

The last chapter presents a benchmark based prediction method that can further improve and 

automate the benchmark score based performance prediction approach. This method presents an 

advantage over existing benchmark based prediction methods as it does not require a manual evaluation 

of the benchmark score data. The presented method enables a full automation of the prediction process, 

so no further action is required from the user neither providing additional parameters. This new 

prediction concept is based on estimation of computing times of individual Simulink blocks. This helps 

achieving a higher prediction accuracy than the general benchmark score based predictions. 

Results and tools presented in this thesis will help to increase the efficiency of a software 

development process for an embedded target. Particularly, created toolbox enables a fully automatic 

code generation for the Cerebot MX7 cK hardware from a Simulink model. This tool shortens the time 
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required for a software integration on the Cerebot hardware. The second group of created tools consists 

of methods for predicting the execution time of a Simulink model running on a target hardware. This 

can particularly help to decide whether the considered hardware is powerful enough for a given 

application. 

 

 

 

Key words 

Automatic code generation, Cerebot MX7 cK, Simulink toolbox, benchmarking of embedded 

processors, predicting execution time. 
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Kapitola 1  

Úvod 

Pro řízení většiny soustav, mezi které patří například domácí spotřebiče, nebo průmyslové stroje se 

používají vestavěné procesory. Množství zařízení, kde se tyto procesory používají, se neustále zvyšuje. 

To je dáno jednak požadavky trhu, kdy je potřeba vyvíjet stále nová, sofistikovanější zařízení a 

pokrokem ve výrobních procesech mikrokontrolérů. Dnes dostupné procesory mají velmi vysoký 

výpočetní výkon a přitom jsou cenově velmi dostupné. Vzniká tak situace, kdy jsou vestavěné procesory 

integrovány do stále většího počtu zařízení i tam, kde to ještě nedávno bylo ekonomicky nevýhodné. 

Přirozenou snahou lidí je vyvíjet zařízení jednoduše komunikující s uživateli, poskytující 

diagnostické údaje, pracující spolehlivě a efektivně. Splnění těchto požadavků vyžaduje implementovat 

velmi sofistikované řídicí algoritmy. Současně s velkým množství nových zařízení, které je potřeba 

neustále vyvíjet přirozeně vznikla potřeba hledat nástroje, které by umožnily zefektivnit, zlevnit a 

zejména pak zrychlit vývoj nových produktů. 

Skupina nástrojů, které jsou určené pro zkrácení vývojového cyklu nových výrobků, se souhrnně 

označují jako nástroje pro rychlé prototypování (Rapid Prototyping Tools [4a], [1]. Zejména 

v mechatronice se potom používají nástroje pro rychlý vývoj řídích systémů (Rapid Control Prototyping) 

[2], které obvykle obsahují modul s procesorem a periferiemi, přes které lze toto zařízení jednoduše 

připojit k soustavě, pro kterou vyvíjíme řídící algoritmus. 

Jedním z témat této práce je vývoj podpory pro automatické generování kódu pro vestavěný procesor. 

To spočívá ve vytvoření řetězce nástrojů, který umožní použít vyšší programovací jazyk pro vytvoření 

spustitelného kódu, který se po vygenerování nahraje do paměti procesoru. Simulink představuje jeden 

z nejlepších nástrojů pro vývoj řídících algoritmů, Cerebot hardware je ve své kategorii jedním z 

nejlepších zařízení pro rychlé vyvíjení aplikací běžících na vestavěném procesoru. Vytvořením podpory 

pro plně automatické generování kódu vznikne nástroj, který doposud není k dispozici. Mezi hlavní 

přednosti tohoto zařízení patří: 

- Významné urychlení vývoje aplikací pro Cerebot hardware 

- Umožní použít tento hardware i lidem, kteří neznají programovací jazyk C 

- Umožní navrhovat aplikace stejně komfortně, jako je to možné s použitím velmi 

drahých řešení (dSpace, MF624) 

Prvním hlavním tématem této práce je vývoj softwaru pro podporu plně automatického generování 

kódu pro komplexní periferii (konkrétně grafický displej). V následujících kapitolách je popsáno řešení, 

kterým je možné vytvořit uživatelské rozhraní pro konfiguraci displeje, které je úzce integrováno 

s vývojovým prostředím Simulinku, ve kterém lze vytvořit program pro obsluhu této periferie.  

Druhé hlavní téma této práce spočívá ve studiu možností predikce výpočetní náročnosti řídících 

algoritmů. Při vývoji nového algoritmu, který obvykle probíhá ve vyšším programovacím jazyku je 

obvykle potřeba rozhodnout, jak výkonný budu potřebovat hardware, aby algoritmus správně fungoval. 

Cílem této práce je vytvořit metody, které by dokázaly předpovědět, jak rychle se bude určitý algoritmus 

na daném hardwaru vykonávat.  

Představené metody predikce výpočetního výkonu se zaměřují zejména na algoritmy používané 

v mechatronických aplikacích. V rámci této kapitoly bylo představeno několik metod, které rozšiřují 

možnosti dosud používaných metod. Především specializované benchmarky, které umožňují získat 

představu o výpočetním výkonu určitého hardware. Tyto metody jsou založené na konceptu 

specializovaných benchmarků, což je algoritmus specifický pro zvolený typ aplikací.   
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 Daný přístup byl dále vylepšen a upraven tak, že umožňuje automatickou predikci doby výpočtu 

určitého algoritmu přímo na základě Simulink modelu (bez nutnosti tento model na hardwaru zkoušet). 

Zmiňovaný koncept ilustruje Obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1. Predikce doby výpočtu Simulink modelu na cílovém hardware 
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Kapitola 2  

Současný stav programování vestavěných 

procesorů 

Obsah 

2.1 Charakteristika vestavěných procesorů a programovací jazyky ................... 9 

2.2 Používané hardwarové nástroje .................................................................. 14 

2.3 Postupy při vývoji nového zařízení  ............................................................. 16 

2.4 Kód generovaný pro vestavěný procesor  .................................................... 18 

2.5 Efektivita kódování vyšších programovacích jazyk  .................................... 22 

2.6 Nástroje pro vývoj grafického rozhraní pro uživatele  ................................ 26 

2.7 Metody pro odhad doby výpočtu určitého algoritmu  ................................. 29 

 

Následující text popisuje nástroje a postupy dnes používané při vývoji aplikací pro vestavěné 

procesory. Velká část je věnována popisu hardwarových zařízení, která jsou vhodná pro použití při 

rychlém prototypování nových aplikací. Dále je představen přehled kategorií softwarových produktů, 

které jsou určené pro vývoj programů pro vestavěná zařízení. Poslední část této kapitoly tvoří přehled 

nástrojů a metod používaných pro predikci doby, kterou se bude určitý program vykonávat na cílovém 

zařízení. 

 Charakteristika vestavěných procesorů a programovací jazyky 

Ačkoliv principálně fungují vestavěné procesory stejně jako procesory v osobních počítačích, 

vzhledem k jejich použití mají určité odlišnosti, které do určité míry ovlivňují i způsob jakým se pro 

tyto zařízení vyvíjí programy. 

Oproti stolním počítačům jsou vestavěné procesory daleko jednodušší a během jejich životnosti 

obvykle nedochází ke změně programu, který vykonávají. Navíc, program pro určitý vestavěný 

procesor, se obvykle nikdy nepoužije pro jiný typ hardwaru, než pro který byl vyvinutý. Což je jeden 

z důvodů, proč se ve většině případů aplikací používajících vestavěné procesory nepoužívá operační 

systém (ani základní BIOS). To má určité výhody, předně máme úplnou kontrolu nad přístupem 

k periferiím a víme přesně, co bude kód dělat. Určitou nevýhodou pak může být nutnost napsat kód pro 

obsluhu periferií a časování simulace, kterou by jinak zajišťoval operační systém a komplikovanou 

přenositelnost programu. 

Většina procesorů funguje tak, že po resetu se v nich nastaví registr Program Counter (PC) na první 

pozici ve flash (ROM) paměti a začne vykonávat instrukci, která je na tomto místě. Pokud tedy chceme 

vytvořit nějaký program, potřebujeme vytvořit sekvenci příkazů a „dostat“ jí do paměti flash integrované 

přímo v procesoru. Způsob, jak nahrát sekvenci příkazů do procesoru je pro každý typ procesoru jiný, i 
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když jednotliví výrobci obvykle používají podobný protokol pro zápis do paměti FLASH (pro ilustraci, 

sekvence pro inicializaci zápisu do paměti FLASH mikrokontroléru PIC32MX795F512L, který je v této 

práci použit k demonstracím, je způsob připojení programátoru a komunikační protokol popsán 

v dokumentu [3]). 

Vytvořit program pro mikrokontroléry je poměrně složitý úkol. Program v „běžných“ mikro 

kontrolérech může obsahovat přes půl milionu instrukcí. Psát program řetězením jednotlivých instrukcí 

ručně by v tomto případě bylo velmi obtížné a neefektivní (s případnou výjimkou nejjednodušších 4 

bitových kontrolérů s jednoduchým řídícím algoritmem, které mohou být použity například 

v termostatech nebo časovačích).  

Snaha zjednodušit vývoj programu vedla k vytvoření celé řady programovacích jazyků. Podkapitoly 

níže představí nejpoužívanější programovací jazyky pro vývoj programů pro vestavěné procesory.  

2.1.1  HEX formát 

Hex formát není programovací jazyk ale pouze standardizovaný formát, jakým se popisuje umístění 

jednotlivých instrukcí ve FLASH paměti. Původně jej zavedl Intel, ale dodnes se používá. Jeho 

specifikace je volně dostupná [4]. V podstatě lze tímto způsobem zapsat kód, o kterém budeme přesně 

vědět, co dělá (na úrovni jednotlivých registrů), nicméně kvůli nízké rychlosti kódování programu se 

příliš nepoužívá. Přesto ale většina debuggerů umožňuje prohlížet a případně i přepisovat hodnoty v 

paměti FLASH, obdobným způsobem jako bychom pracovali v HEX editoru. 

Ukázka rozložení příkazů v paměti FLASH a popis jednotlivých bloků této paměti je na Obrázek 2. 

 

Obrázek 2. Ruční editace čísla (Opcode) instrukcí tvořících program 

2.1.2 Jazyk Assembler  

Jazyk Assembler vznikl z potřeby zefektivnit psaní kódu. Pokud editujeme kód přímo, musíme jej 

v podstatě vždy napsat znova. Tento hlavní problém odstraňuje jazyk assembler, kdy umožňuje používat 

symbolické adresy, konkrétní místo v paměti (adresa) se přiřadí až při sestavování programu. Díky tomu 

může být určitá funkce znovu použitá v dalších projektech. Nicméně dnes se tento jazyk používá 

především v případech, kdy je potřeba mít kontrolu nad tím jaká instrukce se použije. Toho lze využít 

například tehdy, když potřebujeme napsat efektivní kód a pracovat přímo s jednotlivými registry 

procesoru. Pro ilustraci je v Tabulka 1 uveden kód v jazyku  Assembler invertující bity na portu A. 
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Tabulka 1. Ukázka části funkce napsané v assembleru 

mPORTAToggleBits(int bits) 

.ent mPORTAToggleBits  

mPORTAToggleBits: 

   addiu   sp, sp, -4 /* adjust and save stack-pointer */ 

   sw        s0, 0(sp) 

   la         s0, LATAINV 

   sw        a0, 0(s0)      /* toggle specified bits */ 

… 

 

2.1.3 Jazyk C, C++ 

Jazyk C++ umožňuje oproti jazyku C vytvářet objektové typy, nicméně zachovává většinu příkazů 

jazyka C, takže většina dnes používaných C++ překladačů je schopná přeložit i kód C. Poměrně 

jednoduše tak můžeme sestavit projekty, ve kterých jsou některé unity napsané v jazyce C a jiné v C++. 

Přesto, že se již před mnoha lety předpovídalo, že jazyky C a C++ budou nahrazeny efektivnějšími 

jazyky, zůstává i dnes C nejpoužívanějším jazykem pro vytváření programů pro vestavěné procesory 

[5]. Tento stav může mít několik příčin, nejčastěji se uvádí rychlost vykonávání zkompilovaného kódu 

a dále poměrně velké množství knihovních funkcí napsaných v jazyce C. Z praktických důvodů je to 

pak i dostupnost překladačů, protože téměř pro všechny druhy procesorů je k dispozici překladač 

z jazyka C, jiné jazyky tak rozsáhlou podporu napříč různými typy hardwarů nemají. 

Pro ilustraci je v Tabulka 2 ukázka programu, který zapisuje znaky na sériovou linku a používá 

k tomu knihovní funkce, napsaného v jazyce C. 

Tabulka 2. Ukázka části funkce na zápis znaku do UART transmit bufferu 

void PutCharacter(const char character) 

void PutCharacter(const char character) 

{ 

        while(!UARTTransmitterIsReady(UART_MODULE_ID)); 

        UARTSendDataByte(UART_MODULE_ID, character); 

… 

2.1.4 Modelovací jazyky 

Tyto jazyky lze zařadit do skupiny „vysokých“ jazyků. Jejich výrazy a operátory se zásadně liší od 

těch, které provádí procesor (například maticové násobení je reprezentováno jedním symbolem 

v modelovacím jazyku, ale přeloženo jako několik desítek instrukcí, které provede procesor).  

Hlavní předností grafických programovacích jazyků je efektivita vývoje programu, na jednom 

„řádku“ lze zapsat program, jehož popis by v jazyce C zabral desítky řádků. Díky tomu lze vyvíjet 

programy velmi rychle. Určitou nevýhodou může být rychlost vykonávání (efektivita) generovaného 

kódu, nicméně tento nedostatek se snaží odstranit různá vylepšení, která významně ovlivňují výslednou 

rychlost vykonávání kódu generovaného pro vestavěné procesory z těchto prostředí.  

V dnešní době je k dispozici celá řada modelovacích jazyků, které umožňují generovat kód pro 

vestavěné procesory. Nejznámější z nich jsou spolu se stručným popisem představeny dále. 
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LabVIEW 

Labview je jedním z nejpoužívanějších programů v průmyslové automatizaci [6]. Jeho předností je 

nízká cena, nicméně je určený především pro práci s hardwarem firmy National Instruments, takže jej 

nelze jednoduše použít s hardwarem od jiných firem. Příkladem modulu, který umožňuje generovat kód 

pro vestavěné procesory dalších výrobců je například Blackfin (určený pro zařízení od firmy ADI). 

Ukázka programu vytvořeného v programu LabVIEW je na Obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3. Ukázka programu vytvořeného v prostředí LabVIEW, převzato z [7]. 

 

Dymola 

Program Dymola [8] byl vytvořen především pro simulaci chování dynamických soustav, nicméně 

dnes bylo toto programovací rozhraní doplněno o nástroje umožňující generovat C kód, který lze 

efektivně spustit na vestavěných procesorech [9]. Jednou z předností tohoto programu je otevřený 

modelovací jazyk, který umožňuje jednodušeji modelovat mechanické soustavy než například Simulink.  

Pro ilustraci je na uvedeno na Obrázek 4 schéma programu vytvořeného v prostředí Dymola. 
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Obrázek 4. Schéma programu vytvořeného v prostředí Dimola, převzato z [10] 

Scicos 

Scisos, původně označovaný jako Xcos, je freewarovou „alternativou“ Simulinku. Obsahuje grafické 

rozhraní, které umožňuje vytvářet modely podobně jako Simulink, viz ilustrace na Obrázek 5. 

 

Obrázek 5. Program vytvořený v prostředí Scicos, přezaté z [12]. 

Existuje několik programů, které umožňují ze Scicos modelu generovat kód, který je optimalizovaný 

pro vestavěné procesory, například freewarový projekt Gene Auto [13], Nicméně tento softwarový balík 

obsahuje podporu pro generování efektivního kódu pouze pro vybrané bloky ze Scicos knihovny. 

Matlab/Simulink 

Matlab/Simulink je poměrně drahé vývojové prostředí nicméně poskytuje spoustu knihovních 

funkcí, které jsou velmi dobře dokumentované. Toto prostředí má vůči ostatním v kategorii nástrojů pro 

simulaci velmi významné postavení. Jedná se o pravděpodobně nejpoužívanější prostředí pro simulaci 

chování dynamických systémů (a tím pádem i návrh regulátorů pro tyto systémy). Kromě toho obsahuje 

nástroj Embedded Coder, který umožňuje na základě Simulink modelu generovat efektivní C kód. 
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Mezi hlavní vlastnosti produktu Simulink patří: 

- Vygenerování generického C kódu na základě modelu 

- Přídavné moduly umožňující generovat C kód optimalizovaný pro vestavěné procesory 

- Nástroje umožňující generovat C kód s snadno integrovatelný v jiném projektu 

- Možnost libovolně modifikovat šablony generující kód (a tím i jeho vzhled a strukturu) 

Zejména kvůli těmto vlastnostem bylo rozhodnuto použít program Matlab/Simulink pro vývoj 

nástrojů umožňující plně automaticky generovat kód pro vybraný vestavěný procesor. 

 Používané hardwarové nástroje 

V dnešní době je k dispozici celá řada nástrojů vhodných pro rychlé vyvíjení prototypů. Oproti 

hardwaru určeného pro produkci se liší především tím, že je možné jej po vybalení začít ihned používat 

(pokud si koupíme samotný vestavěný procesor, musíme k němu nejprve přidat modul pro napájení, 

oscilátor, kondenzátory a další prvky, než je možné jej „spustit“ a komunikovat s ním). Dále je tento 

hardware vybaven konektory, takže k němu lze snadno připojit další komponenty (bez nutnosti pájení). 

Obvykle je součástí takového vývojového prostředí i softwarové vybavení umožňující velmi komfortní 

a rychlý vývoj (naprogramování) aplikací. Tyto vývojové nástroje lze je rozdělit podle několika 

parametrů, poměrně intuitivní je rozdělení podle ceny (jehož kategorie jsou v zásadě shodné jako 

kategorie rozdělení zařízení podle výkonu). 

2.2.1 Výkonný hardware pro rychlý vývoj aplikací 

Do kategorie hardware určeného k vývoji zařízení s velmi vysokým výpočetním výkonem, lze zařadit 

například vybrané produkty firmy DSpace a National Instruments. Obě firmy nabízení zásuvné moduly 

s periferiemi do základních platforem (DSpace je označuje jako procesorové desky, firma NI jako PXI 

platformy). Tento výpočetně výkonný hardware používá svůj vlastní dedikovaný procesor, na kterém 

běží simulace.  

Kromě výše zmíněných zařízení by do této kategorie patřily i realtimové karty (např. karta MF624) 

firmy HUMUSOFT. Ty při běhu simulace používají hlavní procesor osobního počítače, ke kterému jsou 

připojené. To do jisté míry omezuje jejich výkon a použití v aplikacích, kde je důležité striktní časování, 

protože běžné operační systémy (například Windows), nedokáží garantovat přidělení hardwarových 

prostředků vybranému procesu v určitém čase. 

Pro výše uvedené hardwarové produkty je k dispozici software používající grafické programovací 

rozhraní, s předpřipravenými funkcemi pro ovládání periferií. Typické zařízení (popsané v této kapitole) 

různých výrobků jsou pro ilustraci na Obrázek 6. 

 

 

Obrázek 6. Rapid prototyping hardware 
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2.2.2 Hardware s nižším výkonem pro rychlý vývoj aplikací 

Do této kategorie patří všechny vývojové nástroje, které jsou osazené vestavěným procesorem 

s nízkým výpočetním výkonem. (obvykle jsou to 16 nebo 32 bitové procesory zpravidla nejsou 

vybavené koprocesorem urychlující matematické operace s čísly s plovoucí desetinnou čárkou).  

Mezi nejznámější zástupy této kategorie se řadí hardware Arduino (používající čip ATmega), PIC 

vývojové desky (používají procesory Microchip), vývojové kity od firmy Texas Instruments, (používají 

procesory ARM).  

Některé zařízení této kategorie jsou určené pro specifickou kategorii aplikací. Například existují 

vývojové moduly pro návrh safety critical aplikací (používající komponenty a prvky snižující riziko 

selhání hardwaru a usnadňující detekci případného selhání), například vývojový kit Hercules 

Development Kit s procesorem TMS570LS31, jehož jednotka pro provádění numerických operací je 

postavena na jádře ARM – Cortex R. Další kategorie jsou například kity specializované na návrh 

systémů používajících procesor s extrémně nízkou spotřebou energie (použití v hodinkách a podobných 

aplikacích). Příkladem takového vývojového kitu je například EZ430-Chronos, používající procesor 

MSP430. 

Oproti tomu existují i vývojové platformy, které se snaží být co možná nejuniverzálnější. Mezi 

takové patří například už zmiňovaný Arduino hardware nebo vývojové PIC starter kity. V této kategorii 

univerzálních vývojových platforem nižší cenové relace má výjimečné postavení vývojový kit Cerebot 

MX7 Ck, pro který byla v rámci této práce vyvinuta podpora pro automatické generování kódu 

z prostředí Simulink. Vybrané vlastnosti, které tuto platformu odlišují od ostatních ve své kategorii, jsou 

představeny dále.    

Cerebot hardware 

Cerebot MX7 Ck je vývojový kit osazený jedním z nejvýkonnějších 32 bitových vestavěných 

procesorů firmy Microchip, konkrétně PIC32MX795. Hardware je vybaven „standardizovanými“ porty, 

Moduly s periferními zařízeními lze tedy jednoduše připojit do portu pomocí konektoru, bez nutnosti 

vytvářet „propojky“. U zařízení, které nemají specifikované rozhraní, je nutné propojit jednotlivé piny 

mezi procesorem a periferií ručně, což je nesrovnatelně pomalejší, než propojení dvou portů 

připraveným kabelem.  Podle vyvíjené aplikace zvolíme moduly, které jednoduše připojíme k základní 

desce, Na Obrázek 7 je tento koncept zásuvných modulů ilustrován. 

 

Obrázek 7. Cerebot hardware schéma připojování zásuvných modulů s periferními zařízeními 
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Jednotlivé volné porty na základní desce jsou označené šipkami a zásuvný modul je na obrázku 

vpravo. Další velkou výhodou hardwaru Cerebot je velké množství hotových zásuvných modulů, které 

lze k základní desce připojit.  

Jak už bylo řečeno, tato platforma je velmi levná, lze ji tedy použít i v produktech pro koncové 

zákazníky. Nicméně i přes svoji nízkou cenu je vybavena procesorem, který je dostatečně výkonný pro 

většinu aplikací (ať už řízení, zpracování dat nebo multimediální aplikace). Zejména cena tohoto 

zařízení, ale i relativně vysoký výpočetní výkon předurčuje tento hardware pro použití v 

mechatronických aplikací, od řízení a regulace přes zpracování signálu po práci s daty nebo jako 

výuková platforma. 

Bohužel jako většina zařízení této kategorie ani platforma Cerebot nenabízí programovací prostředí, 

které by používalo vyšší grafický programovací jazyk. Do určité míry existuje podpora pro automatické 

generování kódu z prostředí Simulinku pro procesory Microchip. Jednak je k dispozici blockset, který 

vyvinul Kerhuel [14] dále pak například blockset vyvinutý firmou Microchip [15]. V současné době 

vyvíjí Microchip další verzi blocksetu pro Cerebot hardware ve spolupráci s Kerhuelem. Hlavním 

nedostatkem dostupného Microchip blocksetu je podpora pouze 16 bitových procesorů, Kerhuelův 

blockset pak nabízí podporu pouze pro jednoduché periferie.  

 Postupy při vývoji nového zařízení 

S tím jak se nová zařízení stávají komplexnější, je důležité vybrat vhodné metody a systém práce 

tak, aby byl vývoj těchto zařízení co nejefektivnější. Postupem času došlo k ustálení používaných 

postupů při vývoji nových zařízení, které se obecně označují jako V- vývojový cyklus. Zjednodušené 

schéma tohoto vývojového cyklu je na Obrázek 8.  

 

 

Obrázek 8. Zjednodušené schéma V- vývojového cyklu 

V levé větvi tohoto cyklu je proces definování požadavků, od obecné funkcionality (nahoře) po 

specifikaci jednotlivých funkcí (směrem dolů). Pravá část pak představuje integraci jednotlivých funkcí 

v cílovém zařízení, kde ve spodní části je implementace jednotlivých komponent a směrem nahoru 

sestavení celého funkčního celku.   

Na vrcholu tohoto cyklu (ve spodní části uprostřed) se nachází přechod mezi návrhem softwaru a 

jeho přenosem na hardware. Vývoj softwaru probíhá obvykle v simulačním prostředí, kde se řídící 

algoritmus vyvíjí a testuje. Implementace tohoto kódu znamená přenést algoritmus vytvořený 

v simulačním vývojovém prostředí do cílového zařízení [16]. Problémem je obvykle fakt, že jazyk 

používaný ve vývojovém prostředí je odlišný od jazyka, kterým lze vytvořit program pro daný hardware.  

V dnešní době se stal poměrně populární přístup „model based design“ [17], kdy specifikace požadavků 

je provedena v grafickém programovacím jazyku a současně s tím je vyvinut požadovaný software.     
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Programovacích jazyků, ve kterých lze vyvíjet software definovaný na základě modelu je několik, 

například Scade nebo Simulink. Samotná implementace programu do cílového zařízení by ve většině 

případů vyžadovala vyvinutý kód přepsat do jazyka, ze kterého jde přeložit spustitelný kód pro cílové 

zařízení.   Ruční přepisování do jazyka, který podporuje cílové zařízení (obvykle jazyk C) je problém z 

několika důvodů. Jednak je ruční přepisování rutinní práce, která by zabrala poměrně hodně času, a za 

druhé, téměř nevyhnutelně by docházelo k chybám během přepisu programu. Proto je přirozenou snahou 

vytvořit nástroje, které by umožnily tento proces automatizovat. 

 

2.3.1 Matlab/Simulink podpora V vývojového cyklu 

Jedním z programů umožňujících vývoj aplikací na základě konceptu model based design je 

Matlab/Simulink. Umožňuje automaticky generovat C kód ze Simulink modelu. Tato podpora je pouze 

jednosměrná. Pokud provedeme nějaké změny v Simulink modelu musíme znovu spustit proces 

překladu modelu, aby se tyto změny projevily v generovaných C souborech. Obráceně, aktualizovat 

Simulink model na základě změn v C souborech nelze. To je jedním z důvodů, proč není vhodné ručně 

editovat jednou vygenerované C soubory. Pokud totiž provedeme nějaké změny v modelu a následně 

vygenerujeme nové C soubory, provedené změny budou ztraceny. 

Hlavní motivací pro použití vyššího programovacího jazyka pro vývoj aplikací pro vestavěná 

zařízení je velmi vysoká efektivita kódování v tomto jazyku a z toho plynoucí rychlý vývoj aplikací. 

Například při chybě v programu stačí změnit jeden Simulink blok, ale v jazyce C by stejná změna 

vyžadovala přepsání mnoha řádků kódu. 

Nástroj Simulink obsahuje mechanizmy pro provázání Simulink modelu s funkční specifikací, kterou 

implementují, uloženou v textových souborech. Generovaný kód je pak provázán k Simulink modelu 

pomocí komentářů. Jde tak snadno určit, na základě jaké funkční specifikace byl určitý C kód 

vygenerován. 

Simulink umožňuje testovat vytvářený software v různých částech jeho integrace. Při návrhu 

regulátoru je v prvních fázích vývoje vytvořen model regulované soustavy a regulátoru, který se může 

už během vývoje algoritmu testovat (spuštění Simulink simulace). V druhém kroku je testován 

generovaný kód tohoto modelu. Testuje se jako MIL (Model In the Loop) simulace, kde místo Simulink 

modelu se vloží zkompilovaný model regulátoru. Zkompilovaný kód by se měl chovat stejně jako 

Simulink model, nicméně drobné odchylky chování zkompilovaného kódu a Simulink modelu jsou dané 

především nejednoznačnou implementací přesnosti při operacích s čísly s plovoucí desetinnou čárkou. 

V poslední fázi se testuje přímo kód spuštěný na vestavěném procesoru, přičemž chování soustavy se 

simuluje na počítači. Této simulaci se obvykle řídá PIL (Processor In the Loop) simulace. Schéma 

různých metod testování vyvíjeného algoritmu je na Obrázek 9.  
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Obrázek 9. Testování software v různých úrovních integrace 

Je zřejmé, že čím dříve případnou chybu v algoritmu objevíme, tím levnější a jednodušší je ji opravit. 

Proto může testování na různých úrovních integrace softwaru velmi zrychlit vývoj softwaru. (Upravit 

chybu nalezenou při testování kódu regulátoru v Simulink modelu jednodušší, než tuto chybu opravit 

pokud už je software nahraný na zařízení, které reguluje reálnou soustavu.) 

 Kód generovaný pro vestavěný procesor 

Jednou vytvořený program ve vyšším programovacím jazyku principálně není problém spustit na 

libovolném procesoru (pokud necháme stranou efektivitu vykonávání takového programu). Obecné 

funkce, které pracují s daty v paměti, se vždy vykonávají podobně. Problémem jsou funkce, které pracují 

s periferiemi počítače. 

Pokud spustíme program na počítači, stará se o komunikaci s hardwarem operační systém. Naprosto 

stejný program tedy můžeme spustit na počítači s libovolnou konfigurací hardwaru, stačí, aby na něm 

byl nainstalován ten samý operační systém (nebo podobný). U vestavěných procesorů se operační 

systémy ve většině případů nepoužívají, i když to výpočetní výkon dovoluje. Pokud je na daném zařízení 

vykonáván po celou dobu jeho života jeden program, použití operačního systému by mnohdy zvýšilo 

požadavky na výpočetní výkon, a tedy nepříznivě ovlivnilo cenu zařízení.  

Právě proto nelze vytvořit univerzální nástroj, který by umožňoval automaticky generovat kód pro 

libovolný vestavěný procesor. Tato situace se možná v budoucnu změní, jelikož už dnes se objevují 

určité snahy vytvářet standardizované rozhraní hardwarových ovladačů. Například Microchip nabízí 

knihovny s ovladači s unifikovaným HAL (Hardware Abstraction Layer) rozhraním, které ale není úplně 

kompatibilní s rozhraním jiných výrobců.  

Pokud tedy potřebujeme generovat kód pro určitý vestavěný procesor ze Simulinku, může nastat 

několik možností. Daný mikro- kontrolér má plnou podporu pro generování kódu. Pak můžeme snadno 

vytvořit celý program pouze v Simulink modelu, kód pro ovládání periferií vygenerují bloky, které 

vybereme z odpovídající knihovny. Druhou možností je, že pro daný mikro kontrolér takováto podpora 

není dostupná a nelze ji získat ani prostřednictvím doplňků od jiných výrobců. Pak můžeme kód 



Kapitola 2 – Současný stav programování vestavěných procesorů 19 

  

Stránka 19 ze 105 

 

zprostředkovávající komunikaci dodat na úrovni jazyka C (kogenerace kódu) nebo odpovídající plnou 

podporu vytvořit sami. Jednotlivé přístupy jsou vysvětleny v podkapitolách níže. 

2.4.1 Kogenerace kódu 

Jak už bylo nastíněno, při kogeneraci kódu rozdělíme projekt na dvě části, z nichž jednu 

naprogramujeme v Simulinku a druhou napíšeme ručně v jazyce C. Vygenerovaný kód ze Simulinku 

potom přidáme do projektu k ručně napsaným souborům. 

Tento postup umožní využít urychlení návrhu softwaru i pro procesory, které nemají podporu pro 

plně automatické generování kódu, bez nutnosti vytvářet pro ně podporu pro Simulink. To je velmi 

výhodné zejména u projektů, kde se nepředpokládá opětovné použité daného hardwaru. Vyvíjet podporu 

pro automatické generování kódu pouze pro jeden projekt by nebylo příliš efektivní (doba, kterou se 

urychlí vývoj nového softwaru, nevyváží čas potřebný pro vývoj nástrojů pro automatické generování 

kódu, pokud tento nástroj nepoužijeme opakovaně ve více projektech). 

Tento přístup lze použít i v případě, že potřebujeme vygenerovat program pro operační systém, pro 

který není v Simulinku podpora pro plně automatické generování kódu.  

Základní kroky, které musíme provést při kogeneraci kódu, jsou následující: 

Rozdělení projektu do vyšších a nižších funkcí 

V tomto kroku je rozhodující správně rozdělit projekt na kód, který bude implementovaný 

v Simulinku (vyšší funkce) a kód, který bude napsaný ručně (funkce nízké úrovně, hardwarové 

ovladače). 

Pro tento úkol je klíčové především správně zvolit signály, které se budou předávat mezi kódem ze 

Simulinku a ručně napsaným. Správná volba pak umožní po změně Simulink modelu znovu vygenerovat 

kód ze Simulinku, pokud dojde k nějakým změnám, aniž by bylo nutné měnit ručně napsané hardwarové 

ovladače. 

Kód generovaný ze Simulinku 

V zásadě vytvoříme Simulinkový model, obdobný jaký by se použil pro simulaci, s tím rozdílem, že 

tento model nakonfigurujeme pro generování kódu pro vestavěný procesor (použijeme šablonu „ert“ ve 

volbě target). Dalším krokem je vybrat způsob, jakým se bude kód generovat. Buď jako znovu 

použitelný, nebo jako funkce pro jedno použití. Toto nastavení ovlivní, jakým způsobem se budou 

předávat parametry funkci vygenerované ze Simulinku. První možnost generuje funkce, které proměnné 

přebírají a předávají jako parametry funkce. Oproti tomu generování funkce pro jedno použití (výchozí 

nastavení) generuje kód, který přebírá parametry pomocí globálních proměnných.  

Kromě toho je potřeba zvolit správné typy signálů, jejich jména a typ. V Simulinku lze nastavit 

datový typ signálu jednoduše přes vlastnosti signálu. Pokud potřebujeme změnit jeho jméno a vlastnosti 

v generovaném kódu, musíme použít objekt signálu, kde lze tyto vlastnosti generované proměnné 

nastavit. Například použití „external variables“ generuje proměnné, které jsou typu exported global, což 

je vhodné, potřebujeme-li předávat signály mezi unitami (jednotlivými c soubory v projektu).  

Další detaily a možnosti nastavení pro kogeneraci ze Simulinku lze najít v dokumentaci programu 

Matlab/Simulink. 
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Ručně napsaný kód 

Ručně napsaný kód má za úkol vytvořit vrstvu, která zprostředkovává komunikaci mezi generickým 

C kódem vygenerovaným ze Simulinku a periferiemi procesoru (případně operačním systémem).  

Aby se kód vygenerovaný ze Simulinku vykonával na zvoleném cílovém zařízení stejně jako při 

simulaci na počítači je potřeba zajistit periodické volání funkce rt_OneStep. K tomu se obvykle používá 

periodicky generované přerušení z časovače, nebo porovnávání hodnoty časovače ve smyčce 

(„pooling“), kdy se čeká na jeho „dopočítání“ do určité hodnoty. 

Kromě toho je potřeba před vykonáním funkce rt_OneStep připravit všechny signály, které vstupují 

do Simulink simulace (přiřadit hodnoty do signálů v „IN“ blocích). Po dokončení výpočtu jedné iterace 

funkce rt_OneStep můžeme převzít hodnoty ze simulace (předaná prostřednictvím signálů v „OUT“ 

blocích). 

 

Schéma popsaného konceptu je zachycené na ilustraci v Obrázek 10. 

 

 

Obrázek 10. Propojení automaticky generovaného kódu s ručně psaným 
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2.4.2 Vytvoření podpory pro plně automatické generování kódu 

Další možností jak využít Simulink k akceleraci vývoje určitého hardwaru, který není podporovaný 

pro plně automatické generování kódu je tuto podporu vytvořit ručně. V zásadě je potřeba dodat do 

Simulinku informaci o funkcích specifických pro konkrétní hardware. Každý vytvořený blok (použitý 

v Simulink modelu) musí obsahovat jednak informaci o tom jak se bude vykonávat při simulaci 

(informace uložená v „mex“ souboru) a jak se bude chovat při generování kódu (informace v souboru 

„tlc“). Kromě toho je ještě potřeba vytvořit soubory pro periodické volání simulace a inicializaci 

hardwaru.  

Detailněji je tento postup popsán v kapitole zabývající se vývojem blocksetu pro hardware Cerebot 

MX7 cK. 

2.4.3 Automaticky generovaný kód z prostředí Matlab/Simulink 

Program Matlab/Simulink byl vyvinutý primárně pro výpočtové modelování na stolním počítači. 

Jako základní datový typ tedy používá 64bitový double. Jak už bylo řečeno, takovýto kód by neměl být 

problém přeložit pro libovolné cílové zařízení, nicméně takovýto kód by se vykonával na vestavěném 

procesoru neúměrně pomalu. Proto byl vytvořen nástroj Embedded Coder, který umožňuje generovat 

efektivní C kód pro vestavěné procesory na základě Simulink simulace. Zejména tedy provádí určité 

optimalizace výpočtů (nepoužívá tak složité API, rozhraní kterými si jednotlivé bloky umístěné 

v simulaci „vyměňují“ data při spuštění simulace na stolním počítači) a umožňuje použít celočíselné 

datové typy libovolných délek (znamének).  

Samotná konverze Simulink modelu (uložený v .xls souboru, dříve .mdl) do C kódu probíhá tak, že 

se Simulink model nejprve zkonvertuje do RTW struktury, která plně reprezentuje daný model. Je v ní 

uložena informace o způsobu propojení jednotlivých bloků a jejich konfigurace (parametry). Samotné 

generování C kódu pak spočívá v aplikování pravidel (specifikovaných v .tlc souborech), které definují, 

jak se na základě informace o modelu (uložené v RTW souboru) bude generovat výsledný C kód.  

Schéma překladu Simulink modelu do C kódu je znázorněné na Obrázek 11. 

 

Obrázek 11. Schéma generování C kódu na základě Simulink modelu 

Díky možnosti editovat  tlc soubory máme plnou kontrolu nad tím, jaký kód se bude na základě 

modelu generovat. Pokud bychom například chtěli generovat výsledný kód v jiném jazyce, stačí 

odpovídajícím způsobe změnit tlc soubory.  

Proces přepisu xls reprezentace Simulink modelu do c a h souborů řídí Embedded Coder, který 

umožňuje jednoduše vyvolat uživatelské akce během různých fází procesu generování C kódu pomocí 

tzv. hook funkcí. To je velmi užitečné zejména při vývoji nástrojů plně automatizující vývoj programu 

pro cílové zařízení, tedy umožňují vygenerované soubory automaticky přeložit do spustitelného kódu a 

ten nahrát na cílový hardware.  

Model.h

Model.xls Model.rtw Model.c

CompiledModel {

  Name            

"model"

  OrigName        

"model"

  Version         

"8.3 (R2012b) 20-

Jul-2012"

...

...
void 

model_step( )void

{

  model_Y.Out1 = 

model_P.Gain_Gain * 

model_U.In1;

}

...

+ *.tlc
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2.4.4 Nástroje použité během překladu kódu  

Během překladu Simulink modelu do spustitelného kódu je použita celá řada nástrojů 

transformujících generované soubory. Z toho vyplývá, že existuje spousta možností a parametrů 

v jednotlivých krocích generování kódu, jak ovlivnit výslednou podobu (a tím pádem rychlost 

vykonávání) výsledného spustitelného kódu.  

V prvním kroku je Simulink model převeden do kódu v jazyce C. Existuje celá řada nastavení tohoto 

modelu, která umožňuje změnit řadu optimalizací a ochran při provádění určitých matematických 

operací, které pokud jsou zapnuté, velmi zpomalují běh simulace na cílovém zařízení. Většina těchto 

parametrů se nastavuje ve vlastnostech Simulink modelu, některé pak ve vlastnostech jednotlivých 

Simulink blocích. 

V druhém kroku probíhá překlad C souborů a jejich spojení. Způsob tohoto překladu ovlivňují tedy 

nastavení překladače jazyka C a linkeru. Těchto nastavení je celá řada a jednotlivé optimalizace jsou 

proto většinou sdružena do úrovní (například úroveň optimalizací pro generování kódu, který se rychle 

vykonává nebo má malé paměťové nároky a podobně). Zvolení určité úrovně způsobí nastavení 

optimalizací tak, aby se generoval spustitelný kód s odpovídajícími vlastnostmi (v rámci možností). 

Schéma překladu Simulink do spustitelného kódu zachycuje Obrázek 12. 

 

Obrázek 12. Nástroje použité při překladu kódu a možnosti ovlivnit efektivitu generovaného kódu změnou nastavení 

jednotlivých parametrů 

Vliv jednotlivých optimalizačních parametrů a implementačních typů (použitých typů signálů 

v Simulink simulaci) je demonstrován v kapitole zabývající se benchmarkováním hardwaru. 

 Efektivita kódování vyšších programovacích jazyků 

Předchozí kapitoly představily různé programovací jazyky a popsaly mechanizmus generování kódu 

na základě Simulink modelu. Cílem této kapitoly je na konkrétní úloze demonstrovat jednak efektivitu 

kódování (kolik kódu je potřeba „vytvořit“ abychom implementovali danou funkcionalitu), efektivitu 

vygenerovaného kódu (jak rychle se tento kód vykonává) a přesnost vykonávaného algoritmu (tedy 

ověřit, jestli vygenerovaný kód počítá stejně jako Simulink model na základě kterého byl tento kód 

vygenerovaný). 
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2.5.1 Popis implementovaného algoritmu 

Testovaný algoritmus slouží pro řízení pohybu robota. Tedy výpočet natáčení servo pohonů v jeho 

nohách tak, aby robot kráčel. Fotografie řízeného robota je na Obrázek 13. Tento robot má čtyři nohy, 

každá je pak vybavena třemi aktuátory (serva). Více informací o tomto robotu je k dispozici v práci [18]. 

 

Obrázek 13. Fotografie robota, který je řízený algoritmem implementovaným zSimulinku 

Implementovaný algoritmus počítá úhly natočení jednotlivých aktuátorů tak, aby bylo dosaženo 

požadovaných poloh koncových bodů (tyto žádané polohy tvoří vstupy programu). Princip řešení 

spočívá v iterativním hledání řešení, které je ukončeno při nalezení natočení, které dosahují požadované 

polohy s dostatečnou přesností, nebo je překročen maximální povolený počet iterací pro daný výpočetní 

krok. 

Samotný výpočet požadovaných úhlů natočení jednotlivých aktuátorů probíhá pomocí iterací 

výpočtu „dopředné“ a inverzní kinematiky. Není-li dosaženo požadované polohy, pomocí inverzní 

kinematiky jsou spočítány korekce pro natočení jednotlivých aktuátorů, tak aby se koncový bod 

jednotlivých „nohou robota“ více blížil požadované poloze. Inverzní model (který „odpovídá“ matici 

Jakobiánu) je implementovaný s použitím komplexních funkcí, která obsahují mimo jiné i 

trigonometrické funkce. Detailněji je tento algoritmus popsán v [19]. 

2.5.2 Použitý hardware a implementace algoritmu 

Algoritmus byl pro potřeby testování nahrán do vestavěného procesoru TMS570 MCU. Tento mikro 

kontrolér obsahuje FPU koprocesor, takže kód vygenerovaný ze Simulink modelu, který používá datové 

typy double, se vykonává na tomto zařízení poměrně rychle, aniž by byly provedeny optimalizace 

použitých datových typů. 

Jelikož Simulink neobsahuje podporu pro automatické generování pro použitý procesor, byl 

automaticky vygenerován pouze výpočetní algoritmus. Funkce pro komunikaci s periferiemi procesoru 

a obsluhu běhu simulace (časování) byly přidány ručně k vygenerovanému kódu. Nicméně vzhledem 

k možnosti použít HalCoGen (program, který poskytuje grafické rozhraní pro konfiguraci funkcí pro 

práci s periferiemi) je vytvoření a následná implementace těchto funkcí v projektu poměrně rychlá a 

jednoduchá.   
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2.5.3 Přesnost výpočtu na cílovém zařízení 

Téměř vždy, když používáme v algoritmu výpočty s použitím datových čísel typu double, dojde při 

implementaci na různé hardwary k odchylkám ve výsledcích. To je způsobené zejména různou přesností 

použitých procesorů provádějících operace s čísly s plovoucí desetinnou čárkou.  

Pro porovnání výsledků výpočtu stejného algoritmu implementovaného na počítači a na cílovém 

zařízení jsme použili čísla s dvaceti pěti desetinnými místy (typu double). Výsledky tohoto srovnání 

jsou prezentované na Obrázek 14. 

 

Obrázek 14. Rozdíl mezi výsledkem simulace a výsledkem algoritmu spuštěném na cílovém zařízení 

Jak je patrné z grafu, výsledky obou algoritmů jsou shodné s přesností na téměř patnáct desetinných 

míst, což je pro potřeby dané úlohy více než dostatečně. 

 

2.5.4 Rychlost výpočtu na cílovém zařízení 

Doba výpočtu algoritmu byla získána odečtením hodnoty z časovače synchronně běžícího se 

simulací. Ze získané hodnoty se určila doba výpočtu algoritmu, která byla předána přes rozhraní UART 

do počítače (kde ji lze přečíst). Samotný čas potřebný pro přenesení změřené doby (překopírování 

hodnoty do UART buferu) není v době výpočtu simulace zahrnutý, pouze čas nutný pro vytvořený 

paketu dat obsahující informaci o době výpočtu.  

Pochopitelně doba výpočtu závisí na počtu iterací, které byly použité pro výpočet natočení 

v jednotlivých aktuátorech. Naměřené doby výpočtu spolu s proloženým trendem (přímka, jejíž poloha 

je určená pomocí metody nejmenších čtverců) jsou na Obrázek 15. 
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Obrázek 15. Doba výpočtu výpočetního kroku v závislosti na počtu iterací výpočtu 

Výsledky tohoto experimentu demonstrují kromě závislosti doby výpočtu na počtu iterací použitých 

při hledání natočení, výpočetní výkon procesoru TMS570 MCU (použitý ve vývojovém kitu Hercules 

od firmy Texas Instruments) při výpočtu polohy pomocí inverzní kinematiky. 

2.5.5  Efektivita vývoje algoritmu 

Cílem této podkapitoly je ukázat náročnost implementace algoritmu inverzní kinematiky 

(představený v předchozích kapitolách) s použitím vyššího programovacího jazyka. Na konkrétním 

případě demonstrovat jak je použití vyšších programovacích jazyků efektivnější v porovnání s nižšími 

jazyky (konkrétně jazykem C).  

Jak už bylo řečeno, algoritmus pro řízení pohybu robota byl implementovaný v Simulinku a na 

základě tohoto modelu byl vygenerovaný kód, který byl dále doplněn o hardware specifické funkce, tak 

aby bylo možné jej zkompilovat pro daný cílový hardware. Následující tabulka (Tabulka 3) ukazuje 

množství „kódu“ vytvořené v různých programovacích jazycích a odpovídající množství kódu v jazyku 

C, který by bylo nutné použít pro implementace shodné funkcionality s použitím jazyka C.  

Tabulka 3. Množství vytvořeného kódu a jeho ekvivalent v jazyce C 

Použité prostředí „množství“ kódu Vygenerovaný C kód 

Simulink 20 bloků 
3000 řádků kódu 

Embedded Matlab Code 200 řádků kódu 

HalCoGen 10 nastavených parametrů 1000 řádků kódu 

Code Composer Studio 20 řádků kódu 20 řádků kódu 

 

Jak je patrné ze srovnání v tabulce výše (Tabulka 3), pomocí vyšších programovacích jazyků stačilo 

vytvořit kód svým rozsahem ekvivalentním zhruba 250 řádkům C kódu, nicméně pokud bychom celý 

projekt kódovali v jazyce C, museli bychom vytvořit zhruba 4000 řádků kódu. 
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 Nástroje pro vývoj grafického rozhraní pro uživatele 

Stím, jakse zvyšuje výpočetní výkon vestavěných procesorů, je možné vytvářet stále propracovanější 

uživatelská rozhraní. Navíc, cena procesorů i grafických jednotek je dnes tak nízká, že se grafické 

zobrazovací moduly dají použít (a používají) téměř ve všech elektronických zařízeních. Použití 

uživatelsky přívětivého grafického rozhraní zvyšuje atraktivitu výrobku, což je další z důvodů proč 

narůstá obliba těchto zařízení.  

Vzhledem k popularitě grafických rozhraní (jednotka displeje nebo dotykového displeje) je na trhu 

celá řada produktů, které umožňují totovytvořit. V zásadě lze tato zařízení rozdělit do dvou skupin. První 

jsou vývojové kity, které obsahují grafický displej, jejichž cena je velmi nízká. K tomu ale neobsahují 

prakticky žádné nástroje, které by umožnily komfortně vytvořit grafické rozložení displeje (rozložení 

zobrazených objektů) a rychle naprogramovat požadovanou funkcionalitu. Na druhé straně existují 

velmi sofistikované nástroje pracující s určitým hardwarem, které umožňují pomocí grafického 

programovacího rozhraní vytvořit rozložení grafických prvků na displeji a ten pak pomocí několika 

málo operací přímo naprogramovat.  

Další kapitoly blíže představí používané typy hardwaru pro zobrazování informací pro uživatele 

(zobrazovací panely), programovací prostředí pro vývoj scény zobrazené na displeji a integrované 

řešení. „Integrované řešení“ představuje nástroj, který poskytuje software, pro vytvoření scény 

zobrazené na displeji, kompatibilní přímo s vybraným hardwarem. 

2.6.1 Hardware pro vývoj GUI rozhraní 

GUI (Graphical User Interface) je hardware, který je schopný prezentovat uživateli informace 

v grafické podobě. Nejpoužívanějším typem těchto jednotek jsou displeje, z nichž velmi oblíbené jsou 

především barevné displeje s bodovou maticí pro univerzální použití. 

Zobrazovací zařízení zařazené do této kategorie obvykle obsahují pouze samotný displej a řadič. 

Displej obsahuje několik tranzistorů, které ovládají barvy jednotlivých bodů. Pochopitelně těchto 

tranzistorů je v displeji i několik milionů a není proto možné z displeje vyvézt propojení k jednotlivým 

tranzistorům a ty ovládat. Proto se používá „ovladač“ (řadič), který generuje řídící napětí pro jednotlivé 

tranzistory (a tím vytváří obraz).  

Tyto zařízení tedy neumí nic jiného, než zobrazit data, která jim byla předložena. Komunikační 

rozhraní může být různé. Používají se standardizované rozhraní pro zobrazovací zařízení (displeje) nebo 

vlastní protokoly komunikující po sériové případně paralelní lince. 

K dispozici je celá řada displejů, lišící se velikostí úhlopříčky, rozlišením a počtem barev. Typická 

cenová hladina zařízení, které jsou barevné (8bitů/barvu) s mající několik tisíc pixelů a úhlopříčku 

několika palců začínají na ceně pod 10USD (podle ceníku firmy Digi-Key). Několik displejů této 

kategorie je na Obrázek 16. 



Kapitola 2 – Současný stav programování vestavěných procesorů 27 

  

Stránka 27 ze 105 

 

 

Obrázek 16. Příklad jednoduchých zobrazovacích displejových modulů 

 

2.6.2 Nástroje pro vývoj layoutu displeje 

Pomyslnou druhou skupinou jsou nástroje pro „rozmístění“ grafických objektů na displej. V zásadě 

se jedná o software, který poskytuje grafické rozhraní pro vytvoření rozložení displeje a na základě toho 

vygeneruje zdrojový kód, který tyto grafický prvky zobrazí na displej (obvykle v jazyce C). Hlavním 

nedostatkem těchto programovacích rozhraní je jejich univerzálnost, což znamená, že integrovat kód 

z nich vygenerovaný do vyvíjeného projektu může být poměrně složité a zdlouhavé. Navíc, pokud 

nejsou pro daný displej k dispozici ovladače nízké úrovně, musí je uživatel vytvořit sám, což může být 

poměrně náročné. 

Příkladem těchto softwarových produktů jsou například Generátor rozložení displeje od firmy 

Microchip nebo program emWin od firmy Segger (Obrázek 17).  
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Obrázek 17. Příklad produktů umožňujících navrhnout rozložení grafických prvků na displeji 

2.6.3 Nástroje pro návrh rozložení displeje integrované s hardwarem 

Nástroje této kategorie představují řešení, které představuje těsnou integraci nástrojů představených 

v obou předchozích kapitolách. To umožňuje odstranit nedostatky zmiňované u jednotlivých skupin 

hardwaru a softwaru - jakou je komplikovaná integrace vytvořeného grafického rozhraní na cílový 

hardware. Nicméně nevyhnutelným omezením těchto vývojových produktů je kompatibilita pouze 

s vybraným typem hardwaru.  

Generátory grafického rozložení displeje pro určitý typ hardwaru mohou používat standardní 

operační systém (Android, Windows CE) nebo být i bez operačního systému. V průmyslové sféře jsou 

velmi populární různé displeje kompatibilní s LabView programovacím rozhraním (řada LabVIEW 

touch Panelů). Dalším příkladem produktu, který nabízí software kompatibilní s určitým hardware, jsou 

produkty firmy Extron. Těsnou integraci vývojového prostředí a hardwaru s grafickým rozhraním 

reprezentují zejména zařízení určená pro multimediální aplikace v domácnostech nebo firemách 

z oblasti komunikačních technologií (telekonference a další). 

2.6.4 Nové programovací techniky pro levný hardware 

Nástroje představené v předchozí podkapitole sice umožňují velmi komfortně a rychle vytvořit 

zařízení s požadovanou funkcí, nicméně jsou poměrně nákladné a jejich použití je vázáno k určitému 

hardwaru, což limituje možnosti jejich použití pro některé typy aplikací.   

Tento nedostatek se snaží odstranit nástroj vyvinutý v rámci této práce, který umožňuje použít levné 

grafické zobrazovací jednotky s komfortním programovacím rozhraním, umožňujícím rychle a 

jednoduše vytvořit (a automaticky naprogramovat) požadovanou funkcionalitu. Více detailů je uvedeno 

v kapitole Vývoj bloku pro ovládání grafického displeje. 

 



Kapitola 2 – Současný stav programování vestavěných procesorů 29 

  

Stránka 29 ze 105 

 

  Metody pro odhad doby výpočtu určitého algoritmu 

Při vývoji nového zařízení je obvykle potřeba rozhodnout jaký hardware použít. Vznikají tak otázky 

typu, bude zvolený procesor dostatečně výkonný, aby stihl spočítat regulační algoritmus v požadovaném 

čase? Existuje několik metod jak výpočetní výkon určitého hardware odhadnout.  

V zásadě se jedná o metody postavené buď na porovnávání výkonu hardwaru na základě jeho 

parametrů, což jsou různé typy predikcí založených na porovnávání benchmark skóre nebo intuitivní 

odhad na základě známých parametrů procesoru. Druhým typem metod pro předpověď výkonu jsou 

metody založené na  modelováním chování procesoru. Tedy takové metody, které simulují výpočet (jeho 

provádění) na konkrétním hardwaru a tím mohou určit, jak dlouho se bude daný algoritmus počítat. 

Přehled základních typů dnes používaných metod predikce doby výpočtu algoritmu na určitém 

hardwaru je blíže popsán v následujících podkapitolách. 

2.7.1 Intuitivní odhad 

I když se jedná o nejméně přesnou metodu odhadu doby výpočtu určitého algoritmu, je bezpochyby 

nejčastěji používanou. Nepřesnost této metody nemusí být zásadní problém, pokud potřebujeme odhad 

pouze orientační. Hlavní předností této metody pak je její jednoduchost (pro odhad doby výpočtu není 

nutné provádět složité výpočty).  

Nejčastěji se používá intuitivní odhad výpočetního výkonu procesoru na základě parametrů, které 

uvádí výrobci. Tedy frekvence procesoru, typ jeho architektury, hloubka pipeline a podobně. 

Pochopitelně porovnávat jednotlivé procesory jen podle rychlosti je velmi nepřesné (s výjimkou, kdy 

srovnáváme dva identické procesory, z nichž každý pracuje s jinou výpočetní frekvencí). Celkový výkon 

procesoru ovlivňuje celá řada dalších parametrů. Například procesor, který má větší frekvenci 

numerického jádra může provést výpočet stejně rychle jako procesor pomalejší, ale s kratší pipeline, 

pokud bude provádět hodně skoků při výpočtu. Do jaké míry ovlivní rychlost výpočtu určitého algoritmu 

konkrétní parametr, je velmi obtížné určit, prakticky se nepoužívají žádné formalizované vzorce, pouze 

intuitivní odhad vycházející ze zkušenosti daného člověka, který predikci výkonu provádí.  

Tuto metodu není příliš vhodné použít, pokud potřebujeme přesný odhad doby výpočtu určitého 

algoritmu. 

2.7.2 Odhad výkonu použitím benchmarkových skóre 

O něco objektivnější představu o výkonu procesoru lze získat na základě skóre z benchmarkovacích 

databází. V současné době existují benchmarkovací algoritmy vytvořené tak, aby rovnoměrně testovaly 

všechny vlastnosti procesoru (rychlost přístupu do paměti, vykonávání sekvenčního kódu, skoků a 

podobně) [20]. Pokud tedy odhadujeme výpočetní výkon pro aplikaci, která používá procesor stejným 

způsobem (obsahuje stejné typy funkcí), tak dostaneme na základě porovnávání skóre poměrně přesný 

odhad doby výpočtu daného algoritmu.  

Nicméně v praxi se spíše objevují úlohy, které mají určité charakteristické vlastnosti. Například 

filtrování signálu pomocí FIR nebo IIR filtru je sekvenční kód s minimem skoků, který může navíc 

použít specializované DSP instrukce, takže tento kód se vykonává ještě rychleji. (FIR respektive IIR je 

typ filtru, charakteristický konečnou respektive nekonečnou odezvou na impulz. Tento filtr používá 

násobení, sčítání a podle „hloubky“ filtru odpovídající velikost paměti, ve které jsou uložené předchozí 

hodnoty signálu.) 

Proto byly vytvořeny benchmarkovací algoritmy, které svým charakterem co nejvíce odpovídají 

testovanému algoritmu. Vznikly databáze benchmarkových skóre pro multimediální aplikace, síťové 

služby, řízení a další, které spravuje organizace EMBC [21]. Pokud tedy potřebujeme odhadnout výkon 
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algoritmu zpracovávajícího signál, dostaneme daleko přesnější odhad doby výpočtu, pokud vycházíme 

z benchmarkových skóre algoritmů pro filtraci signálu. 

Hlavním nedostatkem predikce doby výpočtu na základě skóre z benchmarků je nutnost uživatele 

provádět odhad, určité korekce a správně interpretovat výsledky. I tak ale odhad doby výpočtu na 

základě porovnávání skóre z typizovaných benchmarků vede pouze k základnímu odhadu doby výpočtu 

a není považován za příliš přesný. 

2.7.3 Odhad výkonu hardware na základě simulace 

Velmi přesný odhad doby výpočtu můžeme získat, pokud přesně modelujeme průběh výpočtu na 

cílovém hardwaru.  Tyto metody obvykle používají matematický model procesoru a na tomto modelu 

spustí výpočet algoritmu. Pokud je model dostatečně přesný (modeluje výpočet až na úrovni operací 

s registry), lze získat až 100% přesný odhad doby výpočtu. Nicméně tyto metody predikce jsou poměrně 

pomalé, uvádí se, že dokáží simulovat výpočet rychlostí kolem 100K instrukcí za sekundu [22].  Proto 

byly představeny varianty této metody, která kombinuje simulace a predikce na základě databáze 

s dobou výpočtů určitých funkcí [23], [24]. To umožňuje významně zrychlit proces predikce, ale použití 

statistických metod při predikci (což je nezbytné při použití informace z databáze dob výpočtu určitých 

funkcí), dojde ke snížení přesnosti predikce doby výpočtu [25].   

Hlavním nedostatkem těchto metod je nutnost mít k dispozici matematický model popisující daný 

mikrokontrolér. Pokud chceme předpovídat doby výpočtu určité aplikace na procesoru, jehož model 

není k dispozici, musíme jej vytvořit, což je poměrně náročný úkol. Navíc, pokud chceme odhadovat 

dobu výpočtu na základě specifikace ve vyšším programovacím jazyku, musíme současně modelovat i 

chování překladače. Použití různých optimalizací vede k vygenerování různě efektivnímu kódu.  

Pokud například v jazyce C vydělíme celočíselné číslo dvěma, můžeme tuto instrukci přeložit do 

strojového kódu jako DIVU instrukci (dělení 32-bitového neznaménkového celého čísla) nebo použít 

instrukci SRA (bitový posun o určité množství bitů doprava). Obě dvě implementace dojdou ke stejnému 

výsledku, ale implementace pomocí bitového posuvu trvá méně cyklů než instrukce dělení 

neznaménkového čísla. Navíc instrukci SRA lze použít na libovolné číslo v paměti, ale DIVU pouze 

s registry procesoru, což může ušetřit další čas. 

2.7.4 Modelování výkonu algoritmů 

Do této kategorie patří celá řada metod, které používají softwarový model pro odhad doby výpočtu 

programů (Software Performance Engineering) [26]. V závislosti na použitém modelu lze jednotlivé 

metody predikce použít v různých stupních vývoje softwaru a přirozeně ne všechny metody lze 

jednoduše integrovat s existujícími vývojovými nástroji.  

Mezi koncepty predikce patřící do této skupiny lze uvézt software používající výkonové modely[27], 

modely sítí (s frontami) a jejich modifikace [28], [29], identifikace fragmentů kódu (metody založené 

na identifikace sekvencí) [30], [31], [32] nebo identifikace problémových částí ve výpočtu [33]. Metoda 

pro predikci na základě Simulink modelů představená v této práci je svým charakterem nejblíže 

metodám, které predikují výkon na základě unifikovaného modelu [34], [35] metodám predikujícím 

výkon na základě C kódu [36], [37]. 

Ačkoliv vypadají jednotlivé koncepty pro predikci výkonu na základě softwarového modelu velmi 

zajímavě, většina z nich se dnes běžně nepoužívá [38]. 
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Cílem této práce je navrhnout metody a vytvořit nástroje, které by umožnily zrychlit vývoj softwaru 

pro vestavěné procesory. Konkrétně pak nástroje pro plně automatické generování kódu z prostředí 

Simulink pro zvolené cílové zařízení a metody umožňující predikovat dobu výpočtu algoritmu 

navrženého v Simulink prostředí. I když jsou tyto nástroje určené především pro zjednodušení a 

zrychlení vývoje mechatronických aplikací, lze je použít i v jiných oborech. 

  Nástroj pro automatické generování kódu pro Cerebot hardware 

Dílčím cílem je vytvoření Cerebot blocksetu, který umožní plně automatické generování 

spustitelného kódu z prostředí  Simulink pro platformu Cerebot MX7 cK hardware a použít jednoduché 

periferie. Kromě toho je tento blockset určený i jako základní modul, který lze rozšířit o další 

(i komplexní) periferie.  

 Nástroj pro automatické generování kódu pro komplexní periferii 

Dalším dílčím cílem je vytvořit nástroj, který umožní plně automaticky generovat kód pro obsluhu 

(vytvoření programu používajícího) komplexní periferii grafického displeje. Tento nástroj je nutné plně 

integrovat s vyšším programovacím jazykem (Simulinkem). A vytvořit k němu komfortní a intuitivní 

uživatelské rozhraní. Tento nástroj představuje „nadstavbu“ základního Cerebot blocksetu. 

 Metody pro predikci doby výpočtu na základě Simulink modelu 

Tímto dílčím cílem je vytvořit metody, které by umožnily odhadnout dobu výpočtu daného Simulink 

modelu na cílovém zařízení. Jednak porovnáním výpočetních výkonů (benchmarkových srovnání) 

umožňujících „intuitivní odhad“ doby výpočtu a metod pro plně automatickou predikci doby výpočtu 

(použitím automatického hledání v benchmarkových skóre a vyhodnocením). 
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V této kapitole je ukázáno, jak lze vytvořit podporu do programu Simulink, která umožní plně 

automaticky generovat kód pro doposud nepodporovaný hardware. Plně automatické generování kódu 

zajišťuje řetězec nástrojů, které po stisknutí tlačítka build přeloží Simulink model do spustitelného kódu, 

ten nahrají do cílového zařízení a v něm spustí.   

Pro úspěšné vytvoření této sekvence nástrojů je potřeba vyřešit několik problémů, které jsou detailně 

popsány v následujících kapitolách.  

 Vývoj podpůrného softwaru 

Aby bylo možné na základě Simulink modelu naprogramovat zařízení stisknutím jediného tlačítka. 

Je potřeba vytvořit řetěz nástrojů, které zajistí jednak správné vygenerování C kódu, jeho přeložení do 

spustitelného kódu a jeho naprogramování do paměti mikro kontroléru.   

V prvním kroku při vývoji nového řetězce nástrojů umožňujícího automatické generování kódu je 

vytvoření nástroje pro nahrání spustitelného kódu do paměti v cílovém zařízení (a jeho případné 

spuštění, pokud k tomu nedojde automaticky).  

4.1.1 Program pro nahrání kódu do flash paměti 

Flash loader se obvykle označuje program, který umí vygenerovaný spustitelný kód nahrát do flash 

paměti. V zásadě existují různé způsoby, jak tento program funguje. Jedna z možností je nahrát při 

výrobě do flash paměti boot loader, který při zapnutí procesoru spustí program, který umožní nahrát 

nový firmware do paměti flash například přes sériové rozhraní. Druhým způsobem je nahrát program 

do paměti flash nahrávačem, který přímo komunikuje s pamětí a zapisuje do ní data. Výhodou prvního 

případu je možnost nahrát program, aniž bychom potřebovali nějaký další hardware, pochopitelná 

nevýhoda je místo v paměti, které zabírá boot loader a toto místo nelze následně využít na nic jiného (i 

když ve finálním produktu tento boot loader nebude nikdy v budoucnu použitý) 

I když některé produkty používají flash loader (například podpora v Matlab toolboxu používající 

kartu MPC555), bylo v případě vyvíjeného blocksetu rozhodnuto použít vestavěný flash loader 

k nahrání kódu do paměti (čímž se ušetří místo, které by jinak zabíral flash loader umožňující nahrát 

kód například po sériové lince) 

Pokud by součástí kitu nebyl flash loader čip, bylo by nutné obdobné zařízení vytvořit. Komunikační 

protokol a implementační detaily takovéhoto programátoru popisuje například dokument, který je 
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součástí dokumentace k mikro čipu, sekce Flash Programming Specification [44]. Zvolený hardware 

Cerebot MX7 cK má integrovaný debuger, který slouží současně i jako programátor. Tento 

debureg/programátor čip je licencovaný jako debuger firmou Microchip, takže lze použít knihovny ze 

SDK pro MPLAB X IDE [45] (Software Development Library, které jsou připravené pro použití v plug-

in modulech do MPLAB X IDE nebo i samostatných programů.  

V rámci tohoto vývojového balíku dostupné knihovní funkce s rozhraním pro implementaci v jazyku 

Java lze použít pro implementaci rozhraní pro komunikaci s programovacím/debugovacím čipem 

integrovaným na základní desce Cerebot hardwaru, což usnadní vývoj programu pro nahrání 

spustitelného kódu z počítače do FLASH paměti vestavěného procesoru.  

Použité nástroje 

Jelikož při vývoji aplikace pro nahrání vygenerovaného kódu používáme funkce z různých knihoven, 

je důležité použít verze vývojových nástrojů, které jsou spolu navzájem kompatibilní. Níže jsou uvedeny 

použité nástroje a jejich verze (pokud je uvedena verze, pak je nutné použít právě tuto verzi, jelikož 

novější nebude fungovat) 

 

MPLAB – X (knihovny mdb core) 

MPLAB-X SDK For MPLAB X IDE 2.15 [45] – knihovny a zdrojové soubory 

Java SE Development Kit [46] (doporučuje se verze 6u22) 

NetBeans IDE [47] (je potřeba verze 6.x vyšší nejsou kompatibilní s doporučenou verzí SDK) 

 

Po nainstalování všech potřebných programů a knihoven, je možné vytvořit a otestovat samotný 

program. V NetBeans IDE vytvoříme novou Java aplikaci. Zde je nutné nezapomenout naimportovat 

knihovny z MPLAB-X, konkrétně:  

mdbcore, mplablibs_ext, mplablibs, nb-platform (při defaultní instalaci programu Mplab X jsou 

tyto knihovny v balíku ve složce: 

  C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\mplab_ide\lib\nblibraries.properties 

 

Samotný program FLASH programátoru má pouze několik řádků, část funkce main s kódem, který 

je specifický pro použitý hardware je níže. 
 

Main.java 
public static void main(String[] args) throws LoadException 

{ 

  

// Získání seznamu programátorů připojených k počítači  

MPLABCommProviderInterface Com = 

Lookup.getDefault().lookup(MPLABCommProviderInterface.class); 

Map<Integer, String> toolMap = Com.GetCurrentToolList(); 

 

String ToolId = toolMap.get(0); // První připojené zařízení (Cerebot) 

String CurrentDevice = "PIC32MX795F512L"; // Použitý procesor 

PlatformToolMeta  meta = PlatformToolMetaManager.getTool("PK3OBPlatformTool"); 

 

// Nastavení objektu pro připojení k programátoru 

AssemblyFactory  assemblyFactory = 

Lookup.getDefault().lookup(AssemblyFactory.class); 

Assembly assembly = assemblyFactory.Create(CurrentDevice); 

assembly.SetHeader(""); 

assemblyFactory.ChangeTool(assembly, meta.getConfigurationObjectID(),…); 

  

  

// Nastavení režimu programátoru 

Debugger MDB = assembly.getLookup().lookup(Debugger.class); 
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Properties Props = new Properties(); 

Props.setProperty("programoptions.eraseb4program ", "true"); 

Props.setProperty("poweroptions.powerenable", "true"); 

  

assemblyFactory.SetToolProperties(assembly, Props); 

  

// Připojení se k programátoru 

MDB.Connect(Debugger.CONNECTION_TYPE.PROGRAMMER); 

 

… 

// Načtení .hex souboru vytvoření „flash mapy“ v objektu loader 

String FileName = args[0]; 

System.out.println("Loading status... " + loader.Load(FileName)); 

Loader loader = assembly.getLookup().lookup(Loader.class); 

… 

  

// Nahrání programu do FLASH paměti  

MDB.Program(Debugger.PROGRAM_OPERATION.AUTO_SELECT); 

… 

// Odpojení od programátoru a konec programu 

MDB.Disconnect(); 

assemblyFactory.Destroy(assembly); 

System.exit(0); 

} // end main 

 

 

Zkompilovaný Java program pochopitelně nelze v systému Windows spustit přímo, ale musíme jej 

spustit prostřednictvím Java spouštěče. Nabízí se ještě možnost zkompilovat program Java do exe 

souboru, nebo jej obalit exe spouštěčem. Obě metody se ale příliš nepoužívají, jelikož by zbytečně 

zvětšily programový kód, navíc by se tím odstranila hlavní výhoda Java programů, která spočívá 

v možnosti spustit je na libovolném (podporovaném) operačním systému. 

Výsledný program tedy můžeme spustit v Java virtuálním prostředí (spouštěčem) dodávaným 

s vývojovým kitem (C:/Program Files/Java/jdk1.6.0_22/bin/java) nebo pomocí redistributable verzí 

(nainstalované v systému Windows). Do určité míry funguje i automatická integrace, takže pokud 

budeme chtít Java program otevřít, Windows jej spustí v nainstalovaném Java prostředí automaticky, 

čímž jej spustí. Nicméně doporučený postup spouštění je příkazem (java -jar jmenoProgramu.jar 

parametry). Instalátor Javy vytvoří „překladač“ Java programů ve složce windows32, která je 

automaticky v prohledávaných cestách, nemusíme tedy přímo specifikovat umístění tohoto souboru, 

systém Windows jej vždy najde. 

Z Matlabu pak můžeme provést spuštění nahrávacího programu pomocí následujícího příkazu, který 

výstup terminálu přesměruje do okna Matlabu. 

 

Matlab skript 
[status,cmdout] = system('java -jar CerebotProgrammer.jar toProgram.elf','-

echo') 

 

Nyní máme připravený program, který dokáže vygenerovaný .hex soubor nahrát do cílového 

zařízení. Tento program je navržen tak, že se ovládá z příkazové řádky, takže jej lze jednoduše volat 

přímo z Matlabu. 

 Vytvoření main.c souboru 

Jak už bylo zmíněno, ze standardních Simulink bloků lze generovat pouze generický C kód, který 

neobsahuje žádné informace specifické pro určitý hardware. Musíme proto vytvořit šablonu, která 

vygeneruje main.c soubor specifický pro dané zařízení. Tento soubor mimo jiné zajišťuje časování 

výpočtu simulace a inicializaci hardwaru. 
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Existuje několik typových případů kódu, který se vygeneruje na základě Simulink modelu. 

Nejjednodušší případ je situace, kdy se během jednoho výpočetního kroku simulace vykonají všechny 

bloky právě jednou, tedy mají stejný sample time. Další možností je situace, kdy se určitá část bloků 

vykonává s jinou výpočetní periodou než ostatní bloky. Vznikne tedy moment, kdy v každé iteraci, která 

je n násobkem základního kroku je potřeba provést další výpočty. 

Tyto další výpočty prováděné pouze každých n kroků výpočtu lze provést v rámci času, který se musí 

stihnout základní výpočet, toto schéma časování se označuje jako kooperativní multitasking. Druhou 

možností je přerušovat výpočet, který se provádí s nižší frekvencí částí programu, kterou je potřeba 

vykonávat s vyšší frekvencí. Tento přístup se označuje jako preemptivní multitasking.  

Matlab má připravené šablony, které umožňují vygenerovat „rate-monolitic scheduler“ strukturu pro 

časování simulace, jak tuto strukturu využít pro implementaci specifického „časovače“ výpočtu ukazují 

následující kapitoly.  

 

Šablona ert targetu umožňuje poměrně jednoduše přidat další soubor ke generovaným souborům. 

Nejprve tedy zvolíme v nastavení simulace sekce generování kódu target ert. Dále pak zadáme do volby, 

která je právě pro ert target přístupná v nastavení (Code Generation -> Templates -> File customization 

template), jméno šablony, kterou specifický main.c soubor vygenerujeme. Dialog pro nstavení jména 

šablony File customization template je na Obrázek 18. 

 

 

Obrázek 18. Vygenerování target specifického main.c souboru pomocí File customization teplate 

4.2.1 Single tasking simulace  

Jedná v podstatě o nejjednodušší typ simulace. Generovaný soubor main.c musí především správně 

inicializovat hardware a časovat výpočet simulace. 

Samotná inicializace hardwaru spočívá pouze v použití maker pro nastavení základních registrů 

procesoru (ty které jsou namapované do FLASH sekce paměti). Přičemž nastavení je provedeno tak, že 

takt procesoru je 80Mhz a hodinový signál generovaný pro periferie je osm krát pomalejší, tedy 10Mhz. 

Časování simulace probíhá použitím časovače. Tento časovač má nastavenou periodu, do které 

počítá, tak aby odpovídala době výpočtu simulace nastavené v „fixed step size“ nastavení řešiče 

v parametrech modelu. Tuto dobu lze získat z proměnné FundamentalStepSize. V samotném tlc souboru 

je nejprve požadovaný čas převedený na počet „tiků“ časovače a následně je zvolena dělička pro časovač 

tak, aby se daný časový interval vešel do rozsahu časovače. Část tlc kódu pro generování main.c souboru 

s nejdůležitějšími sekcemi je pro ilustraci níže. 
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Cerebot_srmain.tlc 

… 

%% Výpočet předděličky hodin pro časovač simulace 

%assign Tick =  CAST("Real",FundamentalStepSize) 

%assign Tick = Tick * 10000000 

  

%if (Tick < 65535*1)  

%assign PR1   = CAST("Number",Tick/1) 

%assign TCKPS = "T1_PS_1_1" 

  

%elseif (Tick < 65535*8)  

%assign PR1   = CAST("Number",Tick/8) 

%assign TCKPS = "T1_PS_1_8" 

  

%elseif (Tick < 65535*64) 

%assign PR1   = CAST("Number",Tick/64) 

%assign TCKPS = "T1_PS_1_64" 

… 

%% Inicializace hardwaru 

#include "%<LibGetMdlPubHdrBaseName()>.h" 

#undef TRUE     // Undef these constants as they are defined as enums  

#undef FALSE    // in plib.h 

#include <plib.h> 

  

  

/* ------------------------------------------------------------ */ 

/*              Configuration Bits                              */ 

/* ------------------------------------------------------------ */ 

  

// SYSCLK = 80 MHz (8 MHz Crystal/ FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV) 

// Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL) 

// PBclk = 10MHz (used by timers and peripherals) 

  

#pragma config FNOSC = PRIPLL  

#pragma config POSCMOD = EC  

#pragma config FPLLIDIV = DIV_2  

… 

%% Smyčka pro časování simulace 

    while(1) 

   { 

   rt_OneStep(); 

   

   %if EXISTS(::CompiledModel.RTWGenSettings.ExecutionTime) 

   TimerCountPrev =  ReadTimer1(); 

   %endif  

  

   while (! mT1GetIntFlag() ); 

   mT1ClearIntFlag();    

   } 

… 

Vytvořený soubor je odvozený od bareboard_srmain.tlc souboru, který je součástí demo souborů 

v distribuci Matlabu. Jak je vidět, část kódu, která se stará o periodické vykonávání simulace pouze 

periodicky volá funkci rt_OndeStep(), kterou generuje funkce prezentovaná níže. 

Cerebot_srmain.tlc 
…  

 %assign fcnReturns = "void" 

  %assign fcnName = "rt_OneStep" 

  %assign fcnParams = "" 

  %assign fcnCategory = "main" 

  %createrecord fcnRec {Name fcnName; Returns fcnReturns; Params fcnParams; ... 

    Abstract ""; Category fcnCategory; GeneratedBy "bareboard_srmain.tlc"; ... 

    Type "Utility"} 

  %<SLibDumpFunctionBanner(fcnRec)> 

  %undef fcnRec 
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  %<fcnReturns> %<fcnName>(%<fcnParams>) 

  { 

    /* Disable interrupts here */ 

     

     

    %assign varsbuf = LibWriteModelInputs() 

    %if varsbuf != "" 

      /* Remove conditional, and set model inputs here */ 

      %<varsbuf>\ 

    %endif 

     

    %<LibCallModelStep(0)>\ 

     

    %assign varsbuf = LibWriteModelOutputs() 

    %if varsbuf != "" 

      /* Remove conditional, and get model outputs here */ 

      %<varsbuf>\ 

    %endif 

     

     

    /* Disable interrupts here */ 

    /* Restore FPU context here (if necessary) */ 

    /* Enable interrupts here */ 

  } 

… 

Jak je patrné z uvedeného kódu, jediné, co funkce dělá je, že do kódu vloží volání funkce 

vygenerované ze Simulinku (expanze proměnné LibCallModelStep(0)). Kromě toho je zde ještě kód pro 

připravení interface s ručně napsaným kódem, tedy sekce, kde se předají proměnné pro vstup do modelu, 

případně převezmou výstupy z modelu.  

4.2.2 Multi tasking simulace (kooperativní) 

Funkcionalita, kterou implementujeme v main.c souboru, jenž bude zajišťovat vykonávání simulace 

obsahující bloky s různými periodami výpočtu je podobná jako v předchozím případě, konkrétně část  

inicializace hardwaru a periodické volání rt_OneStep funkce je úplně stejná. Jediný rozdíl je v samotné 

funkci časovače.  

Funkce časovače je implementována ve funkci rt_OneStep. Vytvořená funkce vychází 

z předpřipravené šablony (bareboard_mrmain.tlc), ze které je přebrána funkce pro generování struktury 

„rate monolitic scheduleru“, v podstatě se jedná o rozšíření předchozího případu tak, aby umožňoval 

generovat kód pro „multi rate“ simulace. 

Kód upravené rt_OneStep funkce, který „zaregistruje“ funkce vykonávané s periodou nižší, než je 

základní v simulaci, je uveden pro ilustraci níže. 

Cerebot_mrmain.tlc 

… 

    %if LibGetNumSyncPeriodicTasks() > 2 

      /* Step the model for any subrate */ 

      for (i = %<1+tid01Eq>; i < %<LibNumSynchronousSampleTimes()>; 

i++) { 

      if (eventFlags[i]) { 

… 

      switch(i) { 

        %foreach idx = LibGetNumSyncPeriodicTasks() - 1 

          %assign tid = idx + 1 + tid01Eq 

        case %<tid> : 

           %<LibCallModelStep(tid)>\ 

        break; 

        %endforeach           
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… 

4.2.3 Preemptivní multitasková simulace 

Jedním ze zásadních problémů předchozího řešení je fakt, že pomalejší simulace nemůže být 

přerušována rychlejší, což vede k situaci, že všechny výpočty v daném kroku musí být provedeny 

v rámci kratší časové periody, i když výsledky pomalejší části v danou dobu ještě nejsou potřeba. Tento 

problém odstraňuje použití preemptivního multitaskingu. Umožní přerušit pomalejší výpočet rychlejším 

a tím umožnit vykonávání složitějšího výpočtu v pomalejší smyčce (pomalejší výpočet lze počítat i 

v době, kdy kratší ještě nebyl dokončen). Rozdíl mezi preemptivním a kooperativním multitaskingem 

je ilustrován na Obrázek 42. 

 

 

Obrázek 19. Schéma časování výpočtu simulace při použití kooperativního a preemptivního multitaskingu 

Jak je patrné z ilustrace, použití preemptivního multitaskingu umožňuje jednoduše spojit výpočetně 

náročný algoritmus, který se provádí delší dobu s jednodušším algoritmem, který se vykonává s kratší 

výpočetní periodou, což by kooperativní multitasking neumožnil (nebylo by možné v čas dokončit 

výpočet s kratší periodou, jelikož jej nebylo možné zahájit, dokud pomalejší část výpočtu neskončila). 

Existuje několik možností jak takovýto výpočet implementovat. Poměrně přímočará metoda je 

použití zanořených (nested) přerušení, kdy časovač vyvolává přerušení s periodou odpovídající 

základnímu výpočetnímu kroku simulace (odpovídá výpočtu prováděnému s nejkratší periodou). 

V tento okamžik je vždy spuštěn nejrychlejší výpočet, a když se dokončí, pokračuje pomalejší část. 

Tento přístup je velmi výhodný pro jednoduché programy, ale přináší spoustu problémů, pokud 

potřebujeme použít složitější funkce (například používající strukturu zásobníku). Pro tento případ je 

nezbytné použít operační systém, který udržuje „oddělené“ hardwarové prostředky jednotlivých 

procesů.  

Dalším cílem tedy je vytvořit šablony, které umožní vygenerovat kód z Matlabu, který se bude 

automaticky integrovat do operačního systému a tím umožní preemptivní vykonávání jednotlivých částí 

simulace s různou výpočetní periodou. 

Integrace generovaného kódu s FreeROTS 

Aby bylo možné automaticky zkompilovat kód z Matlabu a spustit je jako proces ve FreeRTOS 

operačním systému je potřeba připravit dvě hlavní položky. 

- Zajistit vygenerování procesů vykonávající jednotlivé části modelu 

- Vytvoření a konfigurace port souborů pro operační systém 
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Konfigurace většiny parametrů Free RTOS (Real Time Operating System) operačního systému 

nemusí být vzhledem k předpokládanému použití kódu generovaného ze Simulinku prováděna 

automaticky (velikost alokované paměti pro jednotlivé procesy, maximální počet procesů a podobně). 

Tyto hodnoty zvolíme jako konstanty s výchozími hodnotami (převzaté z šablony pro port FREE RTOS 

pro pic32 procesor).  

Navíc používáme RTOS operační systém pouze pro časování běhu simulace, stačí tedy použít 

základní soubory pro řízení procesů bez nutnosti používat další moduly operačního systému, jako jsou 

například semafory fronty, fronty a další funkce, které nejsou potřeba pro samotné přepínání procesů.  

Oproti tomu je ale nutné automaticky generovat soubory, které správně nastaví generování „ticků“. 

Při každé události tick převezme řízení běhu programu časovač a rozhodne, který proces se bude dále 

vykonávat. Je proto velmi výhodné nastavit událost tick, tak aby se vykonávala s periodou nejrychlejšího 

procesu (rychlejší vykonávání by zbytečně brzdilo běh kódu, pomalejší by neumožnilo jeho správnou 

funkci).   

Při generování main.c souboru používajícího FREE RTOS použijeme fragmenty kódu z šablony pro 

generování kódu ze Simulink modelu pro operační systém vxWorks. Přičemž vygenerovaný main.c 

soubor musí zajistit především inicializaci jednotlivých procesů a jejich spuštění. Pokud má například 

nějaký blok nastaven offset svého vykonávání, znamená to, že bude jeho vykonání zahájeno až po 

uplynutí doby offsetu po startu simulace. Proces, ve kterém se vykonává program bloku s časovým 

offsetem, musí být spuštěn s odpovídajícím zpožděním.  

Priorita jednotlivým procesům se nastavuje ve skupinách. Procesy, které probíhají ve stejnou 

periodou výpočtu, mají stejnou prioritu a procesy s větší periodou výpočtu mají nastavenou prioritu 

nižší, tak aby je mohly rychlejší procesy přerušovat.  

Cerebot_FreeRTOS.tlc 

…     

  %assign prevLimit = 0   

    %assign samePeriod = 0  

  

    %if !singleTasking 

      %assign firstSubrateTID = 1 + FixedStepOpts.TID01EQ 

      %foreach i = NumSynchronousSampleTimes - firstSubrateTID 

        %assign idx = i + firstSubrateTID 

        %assign taskName = "tSubRate_%<idx>" 

  

        %assign limit = FcnComputeTaskTickLimit(i+1)             

  

        %if ( prevLimit == limit )  

          %assign samePeriod = samePeriod + 1  

        %endif 

  

        %assign prevLimit = limit  

  

        xTaskCreate( %<taskName>, 

           "lblTSubRate_%<idx>", 

           configMINIMAL_STACK_SIZE,      

           NULL, 

           tskIDLE_PRIORITY + %<idx> - %<samePeriod>, 

           NULL );   

  

      %endforeach 

    %endif 

… 
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Jednotlivé procesy se začnou vykonávat ihned poté, co je spuštěna funkce vTaskStartScheduler(). 

Samotné správné časování se pak provádí v rámci jednotlivých procesů. Každý proces nejprve čeká na 

okamžik, kdy má začít fungovat. Odpovídá-li aktuální „tick“ době, kdy má být spuštěn, tento proces 

přejde do připraveného („ready“) stavu a vykoná se (případně čeká, až bude volný procesor a bude 

možné jej vykonat) a po té vykoná svůj kód (vygenerovaný ze Simulink bloků) a následně se uspí na 

dobu, než má být znovu vykonán.  

Při přechodu aktivního procesu do spánku je vyvolán modul pro přepínání procesů operačního 

systému, který rozhodne, jaký další proces se bude vykonávat, případně přejde do módu nečinnosti, 

pokud jsou už všechny ostatní procesy hotové a čeká, až bude čas spustit nějaký proces znovu. Část 

kódu šablony generující C kód s jednotlivými procesy pro FREE RTOS (pro každou skupin bloků se 

shodnou periodou výpočtu je potřeba vytvořit samostatný proces) je uveden pro ilustraci níže. 

Cerebot_FreeRTOS.tlc 
%function FcnGenerateMultitaskingOSCode() Output 

  %assign tid01Eq = FixedStepOpts.TID01EQ 

  %foreach i = LibGetNumSyncPeriodicTasks() - 1 

    %assign tid = i + 1 + tid01Eq 

    %assign rootSystem.CurrentTID = tid 

    %assign fcnName = "tSubRate_%<tid>" 

    %assign fcnReturns = "static void" 

    %assign fcnParams = "void *pvParameters" 

    %assign fcnAbstract = "" 

    %assign fcnCategory = "main" 

    %<fcnReturns> %<fcnName>(%<fcnParams>) 

    { 

      TickType_t xNextWakeTime = 0 + %<FcnComputeTaskTickOffset(tid)>; 

      %assign limit = FcnComputeTaskTickLimit(i+1) 

  

      if   (xTaskGetTickCount() < xNextWakeTime) vTaskDelay( ( 

portTickType )(xNextWakeTime - xTaskGetTickCount()) ); 

  

      while(1) { 

        

      %<FcnCallMdlStep(tid)>\ 

       vTaskDelayUntil( &xNextWakeTime, %<limit> ); 

        } 

    } 

  %endforeach 

… 

Kromě výše uvedeného ještě potřebujeme generovat soubory FreeRTOSConfig.h a port.c, ve 

kterých nastavujeme časovač periodicky vykonávající tick událost.  

Aby bylo možné Free RTOS zkompilovat, musíme do projektu přidat a při kompilaci zahrnout 

následující soubory: ConfigPerformance.c, heap_4.c, list.o port_asm.s a tasks.c. Více o používání 

systému Free RTOS lze najít například v publikaci [39]. 

 Nastavení Targetu 

Ke každému specifickému hardwaru, pro který je možné přímo generovat kód, je přiřazený target.tlc 

soubor, který nastavuje několik věcí, z nichž pro vývoj plně automatického generování kódu pro 

specifický hardware jsou důležité především následující: 

- Umožňuje vytvořit dialogy pro konfiguraci tlc a tmf proměnných. 

- Umožňuje vložit tlc a matlab skripty, které nastavují generovaný kód. 

- Nastavit výchozí hodnoty parametrů daného targetu. 



Kapitola 4 – Vývoj blocksetu pro Cerebot hardware 42 

 

Stránka 42 ze 105 

 

Hlavní soubor, nastavující generování pro určitý typ hardwaru, se obvykle označuje 

JmenoTargetu.tlc a je typem souboru systlc. Kromě základních nastavení, která jsou v zásadě stejnápro 

všechna cílová zařízení používající vestavěný procesor (jazyk, real timová platforma,…) obsahuje 

informace o odpovídající tmf šabloně a make příkazu. U system target souborů je možné použít dědění. 

Pokud tedy vyvíjíme podporu pro vlastní zařízení, můžeme použít základních vlastností z ert.tlc šablony 

a k těm přidat vlastní další. I v případě vytvořeného Cerebot blocksetu byly základní vlastnosti tohoto 

targetu zděděné ze základní šablony ert.tlc. 

Target soubor představuje jakýsi vstupní bod, pro modifikaci simulace pro použití s určitý zařízením. 

Jednak je výchozím bodem, při generování kódu (spouští další skripty, které dále řídí generování kódu). 

A za druhé umožňuje konfigurovat a měnit proměnné přiřazené danému cílovému zařízení. 

Vstup do sekvence skriptů řídících generování kódu je proveden vložením odkazu na soubor 

codegenentry.tlc, který poskytuje vstup pro další šablony, podle kterých se začne RTW reprezentace 

Simulink simulace překládat do C kódu.  

Druhou hlavní funkcí tohoto souboru je vytvořit proměnné, které jsou přístupné jak při generování 

C souborů (tlc proměnné) tak při generování make souboru (make proměnné). Tyto proměnné se chovají 

jako parametry modelu a lze k nim díky tomu přistoupit v libovolném okamžiku během překladu 

Simulace do spustitelného kódu, pochopitelně musí být v daném okamžiku již k dispozici (přistoupit 

k nim lze například pomocí funkcí get_param(gcs,‘jménoProměnné‘). 

4.3.1 Připojení odpovídajících šablon 

Každému targetu odpovídá určitá šablona pro generování make souboru a příkaz make, který spustí 

make program s odpovídajícími parametry. Tyto parametry se nastavují v sekci záhlaví target.tlc 

souboru (část odpovídajícího kódu je pro ukázku níže). 

Cerebot.tlc 

%% SYSTLC: cerebot (Embedded Target) TMF: cerebot.tmf MAKE: 

cerebot_make \ 

%%    EXTMODE: no_ext_comm 

%% 

… 

4.3.2 Globání proměnné 

Systém target soubor umožňuje vytvořit globální tlc a make proměnné, jejichž hodnoty lze editovat 

použitím grafického prostředí v nastavení simulace. Příklad těchto proměnných použitých v Cerebot 

blocksetu je na Obrázek 20.  
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Obrázek 20. Nastavení proměnných v modelu souvisejících s nastavením simulace 

Tyto proměnné se vytvoří přidáním dalšího elementu do pole rtwoptions a jeho odpovídajícímu 

nastavení. Pro ilustraci je uvedeno nastavení dialogu umožňujícího zadat hodnotu Cesty ke knihovně 

Mikročipu uložené na disku počítače. Nastavení typu této proměnné, její výchozí hodnoty a přiřazení 

tlc a make proměnných „propojených“ s tímto polem rtw proměné je pro ukázku níže.  

Cerebot.tlc 

… 

  oIdx = oIdx + 1; 

  

  rtwoptions(oIdx).prompt         = 'Path to Microchip bin folder'; 

  rtwoptions(oIdx).type           = 'Edit'; 

  rtwoptions(oIdx).default        = 'C:\Program Files 

(x86)\Microchip\xc32\v1.33\bin'; 

  rtwoptions(oIdx).tlcvariable    = 'MCPBinFolderPath'; 

  rtwoptions(oIdx).makevariable   = 'MCPBINFOLDERPATH'; 

  rtwoptions(oIdx).tooltip        = ['The path is different based on xc 

compiler version.']; 

… 

Použití target callback parametru 

Target šablona umožňuje automatické zavolání funkce, pokud dojde ke změně šablony pro cílové 

zařízení. Lze ji tedy použít pro změnu hodnot v nově načteném targetu (v okamžiku, kdy byl v 

parametru Simulink simulace zvolen nový target, dojde k vykonání této funkce). Tuto callback funkci 

přiřadíme nastavením hodnoty rtwgensettings.SelectCallback. 

To je výhodné zejména pokud chceme určitou proměnnou inicializovat návratovou hodnotou funkce. 

Nebo přiřadit určité proměnné vlastnosti, jiné proměnné v nastavení simulace. Příkladem může být 

zakázání volby pro vytvoření vzoru main.c souboru (tuto volbu jsme zdědili ze základní šablony ert.tlc, 

ale v našem targetu nemá smysl, jelikož si generujeme svůj vlastní main.c soubor, proto tuto volbu 

znepřístupníme pro aktivaci (kód, který toto provede je uveden dále). 

Cerebot_SetDefaultMdlCfg.m 

… 

% disable generation of sample ERTMain file 
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slConfigUISetVal(hDlg,hSrc,'GenerateSampleERTMain','off'); 

slConfigUISetEnabled(hDlg, hSrc, 'GenerateSampleERTMain',false); 

… 

4.3.3 Vygenerování make skriptu 

Cílem této kapitoly je ukázat, jak vytvořit make skript, což je skupina příkazů, kterou vykonává make 

program. Hlavním cílem tohoto skriptu je „zautomatizovat“ překlad jednotlivých souborů a jejich 

následnou kompilaci do spustitelného kódu, tak aby nemusel programátor při překladu vždy zadávat 

příkazy s parametry (jaký soubor a jak se má přeložit) překladači ručně. 

Make skript generovaný Cerebot blocksetem je soubor, který dále musí zpracovat program make 

(můžeme použít libovolný program make, například verzi, která je součástí distribuce XC30 compileru, 

nebo gmake, který je součástí distribuce Matlabu). 

Samotné vygenerování make souboru z Matlabu je poměrně jednoduché. Matlab obsahuje základní 

šablony a poměrně velké množství předpřipravených funkcí, které umožňují automaticky generovat 

různé konstrukce v make souboru. Jako šablonu lze použít například .tmf soubor pro cílové zařízení 

(ert_tornado.tmf) a upravit jej pro použití s XC32 překladačem. 

Po dokončení generování kódu ze Simulink modelu překladač vygeneruje podle šablony .tmf soubor 

.mk, V zásadě šablona .tmf obsahuje pouze výrazy s operátorem |>proměnná<|. V tomto výraze se 

provede během generování .mk skriptu expanze proměnné tmf (na její místo vloží její hodnota).  

Následující část cerebot.tmf souboru ukazuje vložení cesty k Microchip knihovně do generovaného 

souboru (proměnná MICROCHIPLIBRARYPATH – její hodnotu zadává uživatel v dialogovém okně 

jako parametr v Embedded Coder) a její použití při sestavení parametru použitém v příkazu 

překládajícím .c soubory. 

Cerebot.tmf 

… 

MICROCHIP_LIBRARY_PATH = |>MICROCHIPLIBRARYPATH<| 

… 

GRAPHIC_INCLUDES = -I$(MICROCHIP_LIBRARY_PATH)\Microchip\Include \ 

                -I$(MICROCHIP_LIBRARY_PATH)\Microchip\Include\Graphics 

\ 

                -I$(MICROCHIP_LIBRARY_PATH)\FreeRTOS 

   

INCLUDES = -I. -I$(RELATIVE_PATH_TO_ANCHOR) $(MATLAB_INCLUDES) 

$(ADD_INCLUDES) \ 

           $(GRAPHIC_INCLUDES) $(PIC_INCLUDES) $(MODELREF_INC_PATH) \ 

           $(SHARED_INCLUDES) 

… 

CFLAGS    =$(CC_OPTS)  $(INCLUDES)  

… 

%.o : $(MICROCHIP_LIBRARY_PATH)\Microchip\Graphics\%.c 

    $(CC) $(CFLAGS) -c $< 

… 

Jednotlivé příkazy make skriptu a jejich použití je detailně popsáno v dokumentaci, která je 

součástí distribuce programu make. 

4.3.4 Make příkaz 

Po vygenerování všech .c a .h souborů a .mk souboru se zavolá make skript (Matlabovská funkce 

volající program Make). Jelikož nepotřebujeme program make volat s netypickým nastavením, 

použijeme stejný příkaz, jako používá generický ert target v Matlabu, tedy funkci make_rtw().  
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Matworks v různých verzích Matlabu občas přejmenuje jednotlivé objekty, které se používají při 

generování kódu, je tedy vhodné s každou novou verzí zkontrolovat funkčnost make skriptu a případně 

tuto funkci aktualizovat. 

4.3.5 Callback funkce 

Matlab poskytuje mechanizmus, kterým lze během různých částí překladu kódu zavolat vlastní 

funkce. Stačí vytvořit funkci, která se jmenuje jménoTargetu_make_rtw_hook(…) a umístit ji do 

adresáře, který je uložen v cestách Matlabu.  

„Target callback“ funkci lze využít například, pokud potřebujeme po dokončení generování kódu 

zavolat program, který tento zkompilovaný program nahraje do mikro kontroléru. Část Cerebot callback 

funkce, která implementuje tuto funkcionalitu, je pro ilustraci níže. 

cerebot_make_rtw_hook.m 

… 

case 'exit' 

… 

commandForWinSystem = strcat('"java" –jar ... 
"',LoaderPath,'\CerebotProgrammer.jar"',' "',fileToLoad,'"');      

[status,cmdout] = system(commandForWinSystem,'-echo') 

… 

 Vývoj bloků pro periferie 

Tato kapitola popisuje mechanizmy použité při vývoji bloků pro obsluhu periferií procesoru. Tyto 

speciální bloky poskytují Simulink modelu funkcionalitu jak pro generování kódu, tak pro simulaci. 

Tyto bloky obsahují především informaci, jak generovat funkce pracující s konkrétním hardwarem, díky 

tomu je možné přidat do Simulink modelu informaci pro automatické generování kódu pro specifický 

hardware a tím umožnit vygenerovat z modelu kód, který lze přímo nahrát do vestavěného procesoru.  

Tato kapitola přestavuje mechanizmy, jakými lze vygenerovat kód pro obsluhu především 

jednoduchých periferií pouze s použitím standardních nástrojů a šablon v Matlabu. Na vybraných 

blocích z vytvořeného Cerebot blocksetu jsou ilustrované různé způsoby implementace této 

funkcionality. (Informace o vývoji bloku pro komplexní periferii jsou uvedeny v následující kapitole.) 

4.4.1 Funkce Simulink bloků pro ovládání periferií procesoru 

Způsobů, jak vytvořit Simulink blok, který vygeneruje kód určený pro komunikaci se specifickým 

hardwarem, je více. Jednak je možné použít nástroje, které do určité míry vývoj bloku automatizují, 

například S-function builder, nebo vytvořit všechny potřebné funkce ručně. První způsob je vhodný, 

pokud potřebujeme vytvořit Simulink blok, který má stejnou funkci, pokud se simulace vykonává 

v režimu „simulace“ i „generování kódu“. Pokud potřebujeme implementovat různou funkcionalitu pro 

simulaci a pro generování kódu, musíme soubory, popisující chování tohoto bloku během simulace a 

generování kódu, napsat ručně (nebo ručně upravit automaticky vygenerované soubory). 

Pokud vytváříme bloky pro práci s periferiemi procesoru, musíme napsat funkci vykonávanou při 

simulaci modelu (což je v podstatě zkompilovaná S – funkce, implementovaná v .mex nebo .mex64 

souboru v závislosti na použitém operačním systému) a funkci použitou při generování kódu 

(implementovanou v .tlc souboru). Kromě těchto dvou souborů je ještě potřeba vytvořit Simulink blok 

(což je v podstatě grafické rozhraní k S-funkci), který poskytuje mimo jiné rozhraní k zadávání 

parametrů odpovídající S-funkce. Navíc je možné poměrně snadno vytvořit pro zadávání parametrů 
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grafické rozhraní, obsahující nápovědu a podrobný popis bloku, což může výrazně usnadnit používání 

vytvořených bloků dalšími uživateli. 

Mex funkce 

Jak už bylo řečeno, mex funkce je ve své podstatě zkompilované S-funkce, která definuje, jak se 

bude daný blok chovat během simulace modelu a jaké bude mít vlastnosti (například typ a počet 

vstupních signálů, jejich vzorkovací perioda). Pokud vytváříme blok pro práci s periferiemi, nemusíme 

vždy implementovat složitou funkcionalitu pro potřeby simulace. Například pokud vytváříme blok pro 

práci s výstupním portem, Simulink během simulace obsahující tento blok nemusí na jeho místě 

provádět žádný výpočet (se signálem, který do tohoto bloku přijde během simulace, nic nedělá). To 

může významně zrychlit a usnadnit vývoj velké skupiny bloků.  

Pokud chceme simulovat chování vstupních bloků, je zde daleko víc možností, jak implementovat 

funkcionalitu tohoto bloku. Pokud budeme uvažovat podobný případ, tedy vstup z digitálního portu, 

můžeme ponechat celou dobu simulace hodnotu signálu, který odtud  vystupuje konstantní (například 

nulu). Určitým zlepšením by bylo generovat náhodnou hodnotu, což by mohlo lépe simulovat reálné 

chování daného portu, to ale ve většině případů stejně neodpovídá realitě (na portu se obvykle 

neobjevuje signál, který by nabýval náhodných hodnot). Proto se ani v komerčně dostupných bloksetech 

neimplementují funkce, které by simulovaly chování dané periferie. Pokud je potřeba simulovat chování 

hodnot na daném portu jednoduše se tento blok nahradí jiným blokem, který vytvoří odpovídající signál 

pro potřeby simulace a pro potřeby generování kódu se tento blok nahradí zpátky blokem odpovídající 

periferie. 

Jelikož může při změně verze Matlabu dojít i ke změně struktury .mex funkcí je vždy dobré mít 

k dispozici zdrojový kód S-funkce a v případě, že k takovým změnám dojde tyto soubory upravit a 

znovu zkompilovat, aby je bylo možné používat s další verzí Matlabu. Hlavní nevýhodou komerčních 

produktů je nedostupnost zdrojových souborů. Při distribuci obvykle dají uživatelům k dispozici pouze 

zkompilované .mex (nebo .mex64 soubory). Hlavním problémem, pokud nemáme přístup ke zdrojovým 

souborům .mex funkcí, je fakt, že nelze zaručit použitelnost těchto souborů v dalších verzích Matlabu. 

Kromě toho prakticky nelze v těchto blocích provést drobné změny jejich funkce (musí se napsat celé 

znovu). 

Pro vývoj bloků v Cerebot bloksetu byl použit jazyk C. Nicméně pro vývoj S funkcí, lze použít i jiné 

podporované jazyky (C++, Fortran, Matlab). 

Mex funkce je tedy funkce, která popisuje chování bloku. V zásadě lze rozdělit parametry použité 

při vývoji každé S-funkce na povinné a nepovinné. Povinné jsou takové, které musí být vždy definované, 

nepovinné pak ty, které definujeme pouze v případě, že je v daném případě potřebujeme. Příklady mex 

funkcí a popis jednotlivých parametrů jsou uvedeny v části popisující vybrané bloky Cerebot blocksetu. 

TLC funkce 

TLC funkce obsahuje informaci o tom, jaký kód se má umístit na místo daného bloku při generování 

kódu. Jak lze z názvu těchto souborů tušit, používají tlc programovací jazyk, což je jazyk, který je 

optimalizován pro formátování textu (ale stejně pohodlně se v něm píší i funkce a výrazy). Jazyk TLC 

je popsán v dokumentaci, která je součástí distribuce Matlabu, nicméně většina příkazů je velmi 

intuitivních (podobná jazyku C), takže není složité tento jazyk pochopit.  

Kromě toho obsahuje jazyk TLC celou řadu předdefinovaných funkcí pro práci a formátování 

proměnných reprezentujících signál vstupující do (respektive vystupující z) daného bloku, jeho 

parametry, případně stavy. 
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TLC soubor jednotlivých Simulink bloků definuje skupina funkcí, které obsahují informaci, která se 

vypisuje do různých sekcí v generovaném kódu. Můžeme tak definovat řetězce textu, které se umístí do 

odpovídajících sekcí (například inicializace simulace, provedení výpočetního kroku, kód, který je 

společný pro všechny instance daného bloku nebo se vykonává s každou instancí bloku a podobně).  

Simulink blok 

 Způsob, jakým se S funkce umístí do Simulink modelu, je prostřednictvím bloku S funkce. Pokud 

S-funkci jednou vložíme do Simulink modelu, Simulink ji analyzuje a podle toho vygeneruje daný blok 

(jeho počet vstupů výstupů, případně počet parametrů S-funkce, která je danému bloku přiřazená. Dialog 

pro přiřazení S-funkce bloku je pro ilustraci níže, viz Obrázek 21. 

 

Obrázek 21. Dialog pro přiřazení sfunkce zvolenému bloku 

Jednou z nejdůležitějších věcí Simulink bloku je vytvoření rozhraní pro interakci s uživatelem. 

Uživatelské rozhraní je možné vytvořit s použitím Mask Editoru, který je součástí Matlabu. Obsahuje 

intuitivní rozhraní, pro vytvoření grafického uživatelského rozhraní pro zadání jednotlivých parametrů 

daného bloku. (Pokud bloku „zamaskujeme“ parametry, po poklepání na něj se automaticky otevře 

dialogové okno pro zadání těchto parametrů.) Pro ilustraci je níže (Obrázek 22) schéma Mask Editoru, 

s několika „zamaskovanými“ parametry.  Tento „Mask Editor“ lze vyvolat z kontextové nabídky bloku 

S-funkce.  
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Obrázek 22. Schéma "Mask Editoru" určeného pro vytvoření uživatelského dialogu pro zadávání parametrů bloku 

4.4.2 Ukázky vytvořených bloků 

Hlavní rozdíl oproti jiným produktům umožňujícím automaticky generovat kód pro Microchip PIC 

procesory je specifičnost vytvořeného Cerebot Blocksetu. Většina dostupných softwarových nástrojů 

pro PIC procesory je navržena tak, aby byla kompatibilní s co největším počtem procesorů, díky tomu 

je výsledný blockset poměrně složitý na použití. Pokud vyvíjíme blockset pro konkrétní zařízení, 

můžeme použít bloky, které jsou daleko víc specifické pro daný hardware. Tento příklad dobře ilustrují 

bloky pro obsluhu „on board“ periferií. Konkrétně blok pro obsluhu tlačítek a led diod popisuje 

následující kapitola.  

Bloky pro obsluhu jednoduchých periferií 

Jako jednoduché periferie označujeme při vývoji podpory takové, jejichž funkcionalitu lze 

implementovat v prostředí Simulink použitím jednoho bloku. Typickým příkladem takových periferií 

jsou například digitální porty, čtení hodnoty časovače a podobné. V této kapitole je představen vývoj 

bloků pro obsluhu periferií procesoru připojených k digitálnímu portu. Kromě samotného popisu 

postupu vývoje bloku je na zvolené úloze dobře ilustrována specifičnost vytvořeného Cerebot blocksetu 

v porovnáním s jinými (komerčními) blocksety umožňujícím automaticky generovat kód pro PIC32 

procesor. 

Další text popisuje funkcionalitu bloků pro obsluhu periferií, které jsou integrované na hlavní desce 

vývojového zařízení Cerebot a které jsou připojené na digitální porty. To jsou konkrétně digitální vstupy 

(tlačítka) a výstupy (led diody). Ilustrace (Obrázek 23) níže ukazuje umístění těchto prvků na základní 

desce Cerebot hardwaru.  
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Obrázek 23. Umístění tlačítek a led diod na základním modulu Cerebot MX 7cK 

Pro obsluhu tlačítek a led diod byly vytvořené bloky tak, aby umožnily jejich co nejjednodušší 

použití. Pro použití těchto bloků není potřeba zadávat žádné parametrů, stačí je umístit do Simulink 

modelu a po připojení signálu vygenerují funkční kód. 

Abychom lépe demonstrovali rozdíl mezi Cerebot blocksetem (vytvořeným pro konkrétní hardware) 

a komerčním řešením (univerzální pro celou skupinu procesorů) byl v Simulinku vytvořen jednoduchý 

program. Tento program rozsvítí led diodu v závislosti na stisknutém tlačítku (vzhledem k tomu, že 

tlačítka jsou tři a diody čtyři tak čtvrtá dioda zůstane zhasnutá pořád). Tento program byl vytvořen 

nejprve s použitím Cerebot blocksetu a podruhé s použitím Microchip blocksetu. Simulink modely 

těchto programů jsou na Obrázek 24.  

 

Obrázek 24. Program rozsvícení diody podle stisknutého tlačítka implementovaný námi vytvořeným Cerebot 

blocksetem (vlevo) a pomocí komerčního produktu Microchip blocksetu (vpravo) 

Hned na první pohled je patrné, že demonstrační program vytvořený s použitím Cerebot blocksetu 

je podstatně přehlednější, díky bitmapám na jednotlivých blocích, které popisují funkci bloků. Cerebot 
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blockset nepotřebuje používat blok „Master“, jelikož je určený pouze pro jeden typ procesoru. Při 

Použití Cerebot blocksetu tedy stačí zvolit „Cerebot.tlc“ target template a výsledný program můžeme 

zkompilovat a nahrát do procesoru, bez dalších nastavování modelu. Oproti tomu při použití Microchip 

blocksetu musíme nejprve umístit do Simulink modelu blok „Master“, ve kterém zvolíme procesor, pro 

který generujeme kód a jeho nastavení (rychlost připojeného krystalu a podobně). 

Uživatel Cerebot blocksetu nemusí při vytváření programu používajícího tlačítko, případně led diodu 

hledat odpovídající port a pin, ke kterému je tlačítko (respektive dioda) připojená. Jednotlivé popisky 

output portů bloku pro práci s diodami (respektive input portů na bloku pro obsluhu tlačítek) odpovídají 

popiskám hardwarových prvků na základní desce Cerebotu. Oproti tomu, pokud použijeme obecné 

bloky pro práci s digitálními porty z knihovny Microchipu, musíme ručně nastavit port a pin, ke kterému 

je daný hardwarový prvek připojený, což časově daleko náročnější, než použití bloku z knihovny 

Cerebot. 

Pochopitelně, konfigurace hardware specifických bloků je daleko jednodušší, než generických bloků. 

Dialogová okna pro konfiguraci výstupního portu, na kterém jsou připojené led diody Cerebot blocksetu 

a Mikročip blocksetu jsou pro porovnání na Obrázek 25. 

 

Obrázek 25. Srovnání komplexnosti konfigurace bloku output portu (pro ovládání led diod) z vytvořené knihovny 

Cerebot (vlevo) a bloku z komerční knihovny Microchipu (vpravo) 

Cerebot blockset nevyžaduje prakticky žádnou konfiguraci (má smysl zadat pouze vzorkovací 

periodu). Oproti tomu v případě použití Mikročip knihovny musíme zvolit odpovídající port a číslo pinu, 

na který jsou připojené LED diody. 

Vývoj bloků pro komplexní periferie 

Tato kapitola popisuje vývoj bloku pro složitější periferii, konkrétně periferii UART. Na tomto 

příkladu bloku jsou detailně popsány a vysvětleny různé implementační aspekty, které jsou podobné i 

při vývoji dalších bloků pro periferní zařízení umístněné na procesoru. 

Samotné zařízení UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmiter) je poměrně jednoduchá 

periferie, která je schopná přijímat a odesílat digitální signál. Jednotlivé bity jsou vysílané po sériové 

lince, tedy postupně za sebou. Pro správnou funkci této periferie je potřeba nastavit několik parametrů, 
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mezi které patří, rychlost komunikace počet přijímaných bitů v bloku a velikost přiřazené vyrovnávací 

paměti. 

Zdá se být tedy vhodné, aby v knihovně bylo více bloků, jeden pro konfiguraci UART periferie, další 

blok pro čtení a jiný pro zápis. Jednotlivé bloky pro konfiguraci, čtení a zápis na periferii UART 

integrovanou na základní desce Cerebot hardwaru jsou na Obrázek 26. 

 

Obrázek 26. Bloky pro obsluhu periferie UART a jejich konfigurační dialogy 

UART config 

Samotný blok UART config, nemá žádné vstupní a výstupní signály. Používá se pouze pro zadání 

parametrů konfigurujících UART periferii. Vytvoříme tedy C-mex funkci, která nebude mít „žádnou“ 

funkci, bude pouze vyžadovat šest parametrů.  

Dále vytvoříme masku pro tento config block. Maska slouží, jak už bylo řečeno, k vytvoření 

uživatelského dialogu pro zadávání parametrů pro daný blok. Vytvoří se tak, že se z kontextové nabídky 

vybere položka Mask -> Crate Mask a jednotlivým parametrům se přiřadí odpovídající typy zadávacích 

prvků, případně ponechají výchozí hodnoty. Editor masky bloku je pro ilustraci na Obrázek 27. 
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Obrázek 27. Mask editor pro vytvoření uživatelského rozhraní pro zadání parametrů UART bloku 

 Nejdůležitější funkcionalitu, kterou musíme implementovat v C-mex funkci, je předání parametrů 

zadaných do tohoto bloku do TLC proměnných, tak aby byly tyto hodnoty přístupné během generování 

C kódu. Část C-mex funkce, která obsahuje funkci pro zápis jednotlivých hodnot do RTW, respektive 

TLC proměnných je níže. 

MainBoard_uartConf.c 

… 

char *DataBits [2] = {"UART_DATA_SIZE_8_BITS", 

"UART_DATA_SIZE_9_BITS"}; 

…  

static void mdlRTW(SimStruct *S) 

{  

/* Write out 6 parameters for this block.*/ 

if (!ssWriteRTWParamSettings(S, 6, 

  SSWRITE_VALUE_NUM,"MainBoard_UART_BaudRate", mxGetPr(PAR_1(S))[0], 

  SSWRITE_VALUE_STR,"MainBoard_UART_DataBits",    

  DataBits[(int)(mxGetPr(PAR_2(S))[0])-1], 

…                                 )) {  

        return; /* An error occurred which will be reported by SL */ 

    } 

} 

… 

Posledním krokem při vývoji tohoto bloku je vytvoření kódu, tlc, který vytvoří funkci pro konfiguraci 

UART periferie. Úkolem tohoto skriptu mimo jiné je vytvořit .c konfigurační soubor, který obsahuje 

softwarové vyrovnávací paměti požadované velikosti a správně nastavené inicializační funkce pro 

UART periferii. Navíc musí .tlc skript tohoto bloku do generovaného kódu vložit na správné místo 

funkce pro Inicializaci (zavolání inicializačních funkcí) UART periferie.  

Při implementaci těchto funkcí použijeme tlc funkci Start(block, system) pro vložení kódu pro 

inicializaci UART periferie a BlockTypeSetup(block, system), ve které vygenerují konfigurační funkce 

a funkce s přerušením, které kopírují přijatá data do softwarových zásobníků. Pokud vytvoříme dané 

funkce pomocí funkce LibCreateSourceFile("Source", "Simulink", SrcBaseName) nemusíme se o 

vygenerovanou unitu při kompilaci „starat“. Tato unita se automaticky přidá do seznamu 

kompilovaných souborů a požadavek na její kompilaci se předá pomocí MAKE proměnných do 
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generovaného make skriptu. Část tlc funkce, ve které se zapisuje kód pro inicializaci UART periferie 

do generované sekvence kódu ze Simulink modelu a generování vlastních funkcí, je pro ilustraci níže. 

MainBoard_uartConf.tlc 

%implements "MainBoard_uartConf" "C" 

… 

%function Start(block, system) Output 

/* %<Type> Block: %<Name> */ 

  

/* Configures and starts the UART1 */ 

UART1_Configuration(); 

  

%endfunction %% Start 

 

%% Code for the actual UART functionality: 

    %function BlockTypeSetup(block, system) void 

  

 %assign SrcBaseName = "PeripheralFuncs" 

 %assign modelH = LibCreateSourceFile("Header", "Simulink", 

SrcBaseName) 

 %assign modelC = LibCreateSourceFile("Source", "Simulink", 

SrcBaseName) 

  

    %assign dataSize = SFcnParamSettings.MainBoard_UART_DataBits 

    %assign parity   = SFcnParamSettings.MainBoard_UART_Parity 

    %assign stopBits = SFcnParamSettings.MainBoard_UART_StopBits 

  

    %openfile UART_Buf 

            

/************************************************************************

******* 

            * Function Name  : UART1_Configuration 

            * Description    : Configures and Enables UART1. 

            * Input          : - 

            

*************************************************************************

******/ 

 

    void UART1_Configuration(void) 

… 

Jak je patrné z ukázky, při generování konfiguračních souborů se používají hodnoty předané ze 

simulink proměnných prostřednictvím SFcnParamSettings.  

Například parametr uložený do proměnné MainBoard_UART_DataBits  je přístupný v TLC 

proměnnéSFcnParamSettings.MainBoard_UART_DataBits. 

Bloky UART Send a Receive 

 Oproti konfiguračnímu bloku, tyto bloky používají signál. Blok Send signál přijímá, blok Receive 

signál předává. Jejich C-mex funkce tedy musí správně nastavit velikost signálu a jeho datový typ. 

Jelikož periferie UART používá pro přenos datový typ osmibitové neznaménkové celé číslo, 

nakonfigurujeme Simulink blok tak, aby takovýto datový typ vyžadoval u signálů vstupujících do 

(respektive z) bloku. Kromě vyžadování správného typu signálu Blok pro čtení ani zápis neprovádí 

žádnou další operaci s tímto signálem. 

Během generování kódu je blok přijímající signál nakonfigurovaný tak, že vyčte požadovaný počet 

osmibitových celočíselných hodnot ze softwarového zásobníku a předá informaci o tom, kolik čísel bylo 

do bloku předáno (pokud například periferie UART přijala pouze sedm čísel, ale blok jich požaduje 

osm, osmé číslo, které přečteme ze softwarového zásobníku, nebude platné).  
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Blok pro odeslání hodnoty přes UART je jednodušší, všechny hodnoty, které v daném simulačním 

kroku pošleme do UART bloku Send, se zapíší do softwarového zásobníku. Automaticky jsou pak 

posílány do periferie UART, vždy když je vyprázdněn hardwarový zásobník periferie UART tak jsou 

v přerušení načteny další hodnoty ze softwarového zásobníku odesílaných hodnot a tak se pokračuje, 

dokud nejsou všechny hodnoty odeslané. 

Část C-mex funkce bloku pro odesílání hodnot do UART periferie je pro ukázku níže. 

MainBoard_uartSend.c 

… 

static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S) 

{ 

    ssSetNumSFcnParams(S, 2); 

    if (ssGetNumSFcnParams(S) != ssGetSFcnParamsCount(S)) { 

        return; /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */ 

    } 

    ssSetSFcnParamTunable(S, 0, SS_PRM_NOT_TUNABLE ); 

    ssSetSFcnParamTunable(S, 1, SS_PRM_NOT_TUNABLE ); 

     

    if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return; 

    ssSetInputPortWidth(S, 0, DYNAMICALLY_SIZED); 

    ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1); 

    ssSetInputPortRequiredContiguous(S,0,1); 

    ssSetInputPortDataType(S, 0, SS_UINT8); 

  

    if (!ssSetNumOutputPorts(S,0)) return; 

… 

V části kódu je funkce, která inicializuje rozměr vstupujícího signálu (ssSetInputPortWidth(…)). 

Podle velikosti signálu vstupujícího do bloku se určí množství hodnot, které se překopírují do 

softwarového UART zásobníku v daném výpočetním kroku. 

Část funkce TLC daného bloku pro odeslání dat do softwarového zásobníku je pro ilustraci níže. 

MainBoard_uartSend.tlc 

… 

%function Update(block, system) Output 

  /* %<Type> block: %<Name> */ 

    

%assign uAddr = LibBlockInputSignalAddr(0, "", "", 0) 

%assign uSize = LibBlockInputSignalWidth(0) 

 

CopyToBufer(%<uAddr>,%<uSize>); 

  

%endfunction 

… 

TLC funkce LibBlockInputSignalWidth(…) přiřadí do proměnné uSize velikost signálu první ho 

signálu vstupujícího do bloku. Samotná funkce C funkce CopyToBufer(…) se umístí do sekvence kódu 

generované na základě Simulink modelu do části Update, do místa odpovídajícímu umístění bloku pro 

odeslání dat v Simulink modelu (funkce Update se provádí během každého výpočetního kroku simulace, 

před vykonáním této funkce se provede funkce Inputs(...) a po ní funkce Outputs(…)).  

Při vývoji vlastních bloků je vhodné držet se dokumentace Embedded Coder, která je součástí 

distribuce softwaru Matlabu. V ní jsou popsány všechny C-mex a tlc funkce potřebné při vytváření bloků 

umožňujících automatické generování kódu. 
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Vytvoření knihovny bloků 

Aby bylo možné blockset efektivně distribuovat a spravovat, je vhodné vytvořit jeho knihovnu, ve 

které jsou shromážděny všechny vytvořené bloky.  

Součástí vytvořeného Cerebot blocksetu jsou dva typy funkcí. Jednak jsou to skripty a funkce 

nastavující chování Simulink modelu. Mezi tyto soubory patří především target.tlc soubor a funkce které 

volá, make skript a make šablona. Druhou skupinu objektů tohoto blocksetu tvoří bloky implmenetované 

v Simulinku, které slouží pro generování kódu pro jednotlivé periferie. 

Aby bylo možné tyto soubory použít musí být (jak soubory bloků, tak šablony targetu) umístěné ve 

složkách, které jsou uložené v cestě Matlabu (do cesty lze jednoduše přidat libovolnou složku v počítači 

použitím nástroje pathtool, který je součástí standardní distribuce Matlabu). Pokud je soubor target.tlc 

umístěn v místě, které prohledává Matlab, Matlab jej pak najde a automaticky přidá do nabídky 

dostupných target souborů pro generování kódu. Oproti tomu model, ve kterém jsou místěné bloky, 

které chceme přidat do knihovny, musíme je zaregistrovat, aby se bloky z tohoto modelu objevily 

v Simulink knihovně. 

Zaregistrování provedeme tak, že do složky, kde je model se soubory, které chceme přidat do 

knihovny, umístíme funkci slblocks(). Tato funkce musí obsahovat minimálně položky název knihovny, 

jméno modelu, ve kterém jsou bloky a způsob jejich prezentace v knihovně. 

Pro představu je část souboru, který přidá Cerebot knihovnu do Simulink knihovny, uveden níže. 

slblocks.m 

… 

blkStruct.Name = ['Cerebot blockset']; 

… 

Browser(1).Library = 'LibraryBlocks'; 

Browser(1).Name    = 'Cerebot'; 

Browser(1).IsFlat  = 0; 

… 

Bloky uložené v souboru LibraryBlocks.slx se zobrazí v knihovně Simulinku následujícím 

způsobem, viz Obrázek 28.  

 

Obrázek 28. Bloky Cerebot blocksetu přidané do knihovny Simulinku 

V tomto okamžiku už je knihovna kompletní a připravená pro distribuci. Jediné co musí uživatel na 

jiném počítači udělat, aby mohl vytvoření blockset používat, je zkopírovat distribuované soubory k sobě 

na disk a nastavit Matlab tak, aby jednotlivé složky prohledával (přidání do proměnné path). 

  



 

Stránka 56 ze 105 

 



  

Stránka 57 ze 105 

 

Kapitola 5  

Vývoj bloku pro ovládání grafického 

displeje 

Obsah 

5.1 Popis zařízení a funkce ................................................................................ 57 

5.2 Vytvořený program ...................................................................................... 58 

5.3 Přenositelnost programu ............................................................................. 59 

5.4 Uživatelské rozhraní .................................................................................... 60 

5.5 Příklad použití ............................................................................................. 64 

5.6 Shrnutí vlastností vytvořeného bloku ........................................................... 68 

 

V předchozí kapitole byl popsán vývoj Simulink bloků pro specifický hardware, pro jejichž 

konfiguraci stačí jednoduché uživatelské rozhraní. Pro jejich vytvoření stačí použít standardní nástroje 

a funkce dostupné v programu Simulink/Matlab. Problém nastane v okamžiku, kdy chceme vytvořit 

blok pro obsluhu velmi komplexní periferie, jakou je například grafický displej. Potřebujeme totiž 

konfigurovat jednotlivé zobrazovací prvky a zadávat velké množství parametrů, které se navíc mění 

v závislosti na aktuálním rozložení scény displeje. Právě limitované možnosti nástroje pro vytváření 

uživatelských dialogů, který je integrovaný v prostředí Simulink, představuje problém při vývoji 

komplexního uživatelského rozhraní Simulink bloků. 

 

V této kapitole je představen a detailně popsán postup, jak lze vytvořit Simulink blok, který umožní 

generovat kód pro komplexní periferii, konkrétně pro grafický displej. 

Jedním z hlavních cílů této práce je vytvořit nástroj umožňující vytvořit komplexní uživatelské 

rozhraní pro Simulink blok ovládající složitou periferii. Postup řešení je popsán v této kapitole. Obsluha 

vytvořeného bloku pro ovládání grafického displeje by měla být pro uživatele co nejjednodušší, ale 

přitom umožnit zobrazení „libovolného“ objektu na obrazovce.  

Vytvořený blok funguje tak, že jedné scéně (rozložení grafických prvků na displeji) odpovídá jeden 

Simulink blok. Pokud tento blok umístíme do Simulink simulace, scéna se v daném simulačním kroku 

vykreslí na displej zařízení. 

 

 Popis zařízení a funkce 

Grafický displej je zařízení sestavené z matice bodů, které mohou být jednobarevné nebo i 

vícebarevné. Aby bylo možné displej efektivně používat, je k němu téměř vždy dodán ovladač, který 

„ovládá“ tranzistory spojené s jednotlivými pixely, čímž vytváří na displeji obraz. Pokud tedy chceme 

na displej něco zobrazit, řekneme řadiči, jakou barvu má mít bod na určitém místě. Tímto způsobem 
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můžeme popsat libovolný obrazec na libovolném zobrazovacím zařízení, jelikož téměř všechny řadiče 

v sobě mají implementovanou funkci pro nastavení barvy (intenzity) jednotlivým pixelům displeje. 

Pokud tedy máme například obrázek ve formátu BMP (Bit Map Picture), můžeme jej pomocí 

mechanizmu přiřazení barvy jednotlivým bodům displeje přímo vykreslit na displej.  

Kromě základních instrukcí pro přiřazení barvy určitému pixelu mají některé řadiče i další funkce 

(například jsou schopny zpětně říci jakou barvu má určitý pixel, umí dekomprimovat a zobrazit obrázek 

ve formátu JPEG a další funkce).  

Nicméně komunikovat přímo s řadičem není pro uživatele příliš pohodlné. Pokud například potřebuje 

na displej vypsat text, musel by jej uživatel sestavit z jednotlivých bodů. Proto se používají funkce pro 

vypsání textu na displej, Uživatel potom pouze vybere druh písma a jeho umístění a příslušné knihovní 

funkce tento text zobrazí.  

Hlavní funkcí vytvořeného bloku pro obsluhu displeje je správně nakonfigurovat funkce z grafické 

knihovny a předat jim signály ze Simulink modelu. Schéma komponent, se kterými displej blok pracuje, 

je znázorněné na Obrázek 29. 

 

 

Obrázek 29. Schéma rozhraní, které používá blok pro obsluhu displeje 

  Vytvořený program 

Editor pro grafické prvky scény displeje je samostatný program, který je ale velmi těsně integrován 

s Matlabem, takže uživatel má pocit, jako by pracoval pouze s dialogem Matlabu. 

Dále jsou výčtem shrnuty základní funkce, které má konfigurátor scény displeje (uživatelské rozhraní 

pro konfiguraci Simulink bloku) implementované. 

5.2.1 Formátování generovaného kódu 

 Vyvolání funkcí z grafické knihovny z generovaného kódu. Většina funkcí je volána v každém 

výpočetním kroku, inicializace parametrů a objektů pro tyto grafické funkce pak probíhá v init sekci 

každé instance bloku. 

 Konfigurace a aktualizace proměnných, které se používají jako vstupy pro grafické funkce 

(vykreslující objekty na displej). Pokud například funkce vyžaduje objekt jako vstupní parametr, je 

tento objekt sestaven buď použitím konstantních hodnot, nebo proměnných, které obsahují hodnotu 

vstupu ze Simulink modelu. 
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 Propojení vybraných proměnných se Simulink funkcemi. Toto je základní způsob, jak je možné ze 

Simulinku měnit vzhled displeje. Každý parametr, jehož hodnota je ovládána Simulink signálem 

musí mít pochopitelně odpovídající parametry (správný datový typ a velikost).  

5.2.2 Podpůrné soubory 

 Vygenerování souborů, které budou potřeba pro přeložení generovaného kódu. Především soubory 

pro konfiguraci grafické knihovny a ovladač nízké úrovně pro komunikaci s hardwarem displeje.  

 Přidání parametrů pro linker skript. Některé funkce nebo proměnné jsou definované v dalších 

modulech. V závislosti na tom, jaké používáme grafické objekty, musíme přidat při kompilaci určité 

moduly, tak aby bylo možné tyto soubory po přeložení spojit. 

5.2.3 Uživatelské rozhraní 

 Poskytnutí komfortního uživatelského rozhraní, které umožní jednoduše vytvořit rozložení 

displeje a vytvořit odpovídající blok pro Simulink. 

5.2.4 Komunikace s okolím 

 Vytvoření volby pro zavolání programu pro vytvoření grafických zdrojů (konverze obrázků, fontů 

a podobně), který je součástí knihovny Mikročip. 

 Převzetí parametrů od programu Simulink při otevření bloku (nutné pro rozlišení instance 

rozložení displeje, která se právě edituje) a předání parametrů Simulinku (mimo jiné informují 

Simulink o potřebě aktualizovat odpovídající MEX soubor daného bloku). 

 Uložení rozložení scény. Aby bylo možné scénu znovu editovat, obsah editoru je před jeho 

ukončením uložen a v případě, že je blok znovu otevřen tak se grafické objekty a jejich nastavení 

znovu načtou při novém otevření bloku pro editaci rozložení grafických prvků na displeji. 

 Přenositelnost programu 

Pro obsluhu displeje se používá velké množství funkcí z grafické knihovny Microchip, které jsou 

poměrně univerzální. Lze je použít pro libovolné zobrazovací zařízení. Pokud například chceme blok 

pro obsluhu grafického displeje použít s jiným hardwarem, stačí změnit způsob generování souborů, 

které jsou specifické pro určitý hardware.  

Program pro konfiguraci displeje negeneruje tyto soubory přímo, ale vytvoří tlc soubor, který tyto 

soubory vygeneruje, až když spustíme příkaz build v Simulinku. Soubory obsahující funkce nebo 

informace, které jsou specifické pro určitý druh řadiče, jsou v souborech SSD1322.c, SSD1322.h, 

GraphicsConfig.h, HardwareProfile.h.  

Pro ilustraci je níže část kódu ze souboru, který obsahuje kód, generující tlc soubor, jenž vygenerují 

tyto specifické soubory. 

FluchToFile.java 

… 

public class FlushToFile { 

     

public void FlushDispConfigFiles(PrintWriter writer) 

{ 

 

writer.println("%if !EXISTS(::CreateOLEDDriverFiles)"); 

writer.println("%assign ::CreateOLEDDriverFiles = TLC_FALSE"); 

        

// Here go ssd1322.H, SSD 1322.C and GraphicsConfig.h files 
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writer.println("%<LibAddToCommonIncludes(\"GenericTypeDefs.h\")>"); 

writer.println("%<LibAddToCommonIncludes(\"HardwareProfile.h\")>"); 

writer.println("%<LibAddToCommonIncludes(\"Graphics/Graphics.h\")>"); 

writer.println(""); 

writer.println(""); 

writer.println("ResetDevice();"); 

… 

Pokud tedy chceme blok pro obsluhu displeje upravit pro jiný hardware, stačí upravit java třídu 

v souboru pojmenovaném FlushToFile.java. 

 Uživatelské rozhraní 

Samotný blok pro obsluhu displeje funguje tak že uživatel poklepáním na blok displeje otevře 

dialogové okno, kde vybere jednotlivé grafické komponenty, které chce umístit na grafický displej. 

Samotné dialogové okno, které se otevře, je pro ilustraci na Obrázek 30. 

 

Obrázek 30. Dialogové okno pro konfiguraci layoutu displeje 

Grafické uživatelské rozhraní pro konfiguraci displeje má několik částí: 

1. Nabídka File slouží k vygenerování MEX a TLC souboru. Pokud uživatel dokončí konfiguraci 

grafických prvků a vybere jejich rozmístění na displeji, volbou generate TLC a MEX vygeneruje 

odpovídající soubory pro Simulink. To je nezbytné provést, pokud byly provedeny změny v 

rozložení grafických prvků na displeji a je požadováno, aby se tyto změny projevily ve 

vygenerovaném bloku pro Simulink. 

2. Nabídka Edit umožňuje jednak smazat vybraný objekt, který je umístěný na displeji a kromě toho 

obsahuje volbu pro spuštění editoru zdrojů pro grafický displej. Tento editor zdrojů je program, 

který je součástí knihovny Mikročip a umožňuje mimo jiné zkonvertovat obrázky nebo fonty do 

formátu podporovaným funkcemi v knihovně Graphic Library (tedy převést je do formátu 

podporovaném pro zobrazení na grafickém displeji). 

3. Seznam grafických objektů (a položka pro přístup k nastavení vlastností displeje), které jsou 

umístěné na displeji. Poklepáním na položky v tomto seznamu se v sekci označené na Obrázek 30 

číslem 3 se zobrazí parametry vybraného grafického prvku. Ty je možné dále editovat. 
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4. Tabulka v této sekci slouží pro zobrazení vlastností aktuálně vybraného grafického prvku displeje 

(nebo jeho vlastností). Přičemž jednotlivé řádky představují různé vlastnosti, a jednotlivé sloupce 

pak hodnoty těchto vlastností. Pokud zvolíme možnost Create inport vygeneruje se blok se vstupem, 

do kterého bude možné ze Simulinku přivést signál, který bude ovládat hodnotu dané vlastnosti 

grafického objektu. Hodnota signal desc. každého objektu obsahuje parametr, který se zobrazí jako 

popisek u vstupu do Simulink bloku, pochopitelně musí být vybrána volba Create inport pro danou 

vlastnost (jinak by se nevytvořil port bloku pro daný signál). 

5. Panel, který slouží pro vložení grafického prvku na displej. 

6. Náhled, který slouží pro představu o tom, jak bude vypadat vytvářená scéna displeje. 
 

Pokud máme nakonfigurovanou scénu displeje, vygenerujeme soubor MEX a TLC. Při zavření 

dialogového okna Simulink automaticky „přegeneruje“ tlc soubor a upraví masku bloku, tak aby blok 

odpovídal nově vytvořenému rozložení displeje. 

5.4.1 Grafické objekty umístitelné na display 

Grafické prvky umístitelné na display jsou rozdělené do dvou skupin. Jednoduché (přístupné přes 

panel Primitive obj) a komplexní (záožka GOL objects).  

Komplexní objekty jsou určené především pro dotykové displeje. Obsahují struktury, které jsou 

připravené pro vytváření interaktivních objektů, tedy takových objektů, které reagují na uživatelské akce 

(stisknutí tlačítka, přesunutí posuvníku a podobně). Vzhledem k tomu, že tento blok byl vyvinut pouze 

pro nedotykový display, je tato kategorie pouze pro experimentální účely (obsahuje pouze 

objekt tlačítka). 

V kategorii základních grafických objektů je implementováno několik vybraných grafických prvků, 

kterými lze poměrně komfortně vytvořit libovolné grafické rozložení displeje. Tyto prvky jsou stručně 

představeny níže. 

Objekt obrázku 

Objekt obrázku lze použít několika způsoby. Buď k zobrazení statického obrázku (nahraného ve 

FLASH paměti procesoru) nebo k zobrazení proměnné.  

Pokud chceme na display umístit statický obrázek, stačí nakonfigurovat tento objekt. Konkrétně, 

nejprve si vybereme obrázek, který chceme na displeji zobrazit. Obrázek musíme nejprve upravit na 

správnou velikost a barevnost. Jako příklad vezměme obrázek květiny. Jelikož displej má 64x256 bodů, 

upravíme obrázek tak, aby měl 64x64 bodů a měl čtyři bity na pixel rozlišení v černo-bílé stupnici ve 

formátu bmp. Tento obrázek musíme zkonvertovat do proměnné v .c souboru, aby bylo možné jej 

zobrazit na displeji. Otevřeme blok displeje a z nabídky Edit vybereme volbu Run graphic editor. Tím 

otevřeme grafický editor Mikročipu, který zkonvertuje vybrané soubory do potřebného formátu. 

Nastavíme popisku objektu (případně zvolíme kompresi, čímž můžeme zmenšit velikost, kterou bude 

daný obrázek zabírat v paměti procesoru). Dialog Graphic Resource Converteru a objektu, který 

konvertujeme, je na Obrázek 31 (vlevo).    
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Obrázek 31. Dialogové okno Graphic Resource Converter programu (vlevo) a volby pro nastavení formátu 

generovaných souborů (vpravo) 

Nesmíme zapomenout správně nastavit generované soubory, konkrétně použití kompileru je XC32 

a barevnou hloubku obrázků, pro tento typ displeje zvolíme 16bpp. (Volba 4bpp zde není, proto jsme 

museli obrázek nejprve zkonvertovat do 4bpp hloubky. I když teď vybereme volbu 16bpp, obrázek 

zůstane v 4bpp barevné hloubce). Nastavení generátoru zdrojů je pro ilustraci na Obrázek 31 (vpravo). 

Když máme vše nastavené, stiskneme tlačítko Convert selected resources a v dialogovém okně, které 

se otevře, zvolíme jméno unity, do které se zapíší „konstanty“ jenž obsahují převedené objekty do formy, 

kterou lze zobrazit na displeji.  

V další kroku tyto vygenerované objekty umístíme na displej. Aby bylo možné přidat obrázky na 

displeje (a vygenerovat spustitelné soubory), musí být všechny zdrojové materiály umístěné ve složce, 

ve které je Simulink model. Toto je důležité jednak proto, aby program dialogu bloku tyto soubory našel 

a proto, aby je našel i překladač při překladu kódu vygenerovaného ze Simulinku, pokud displej má 

zobrazit objekty uložené v těchto souborech. 

V dialogovém okně bloku displeje nejprve přidáme objekt obrázku (tlačítko Create Image v panelu 

Primitive obj. a dále tento objekt nakonfigurujeme. Nejdůležitější je zvolit správně velikost obrázku, 

jeho umístění. Dále pak z rozbalovací nabídky musíme být vybrány správné soubory .c a .h, ve kterých 

je umístěna „konstanta“ obsahující informaci o obrázku. Kromě tohoto je ještě možné zadat jméno 

obrázku, který se zobrazí v oblasti náhledu uspořádání displeje (uprostřed nahoře v dialogu pro nastavení 

rozložení displeje). Celý tento proces ilustruje Obrázek 32. Vlevo na tomto obrázku je Simulink model, 

uprostřed dialog pro nastavení scény displeje a vpravo fotka displeje, na kterém se tato scéna vykreslená. 

 

Obrázek 32. Simulink model, nastavení bloku pro vykreslení grafického objektu a výsledná scéna zobrazená displeji 

 Druhou možností, jak objekt obrázku použít je „vykreslení“ určité proměnné na displej. Abychom 

mohli určitou proměnnou „spojit“ s objektem na displeji, zvolíme v parametrech objektu Image možnost 
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vytvořit input port. Do tohoto portu přivedeme proměnnou, jejíž obsah se vykreslí na místo objektu 

obrázku. 

Proměnná se na pozici „obrázku“ vykresluje po řádcích, tak že začíná v levém horním rohu a na 

konci každého řádku pokračuje od začátku dalšího pod ní. Tato proměnná tedy musí mít takový počet 

hodnot, kolik bodů se má vykreslit (jednotlivé hodnoty pak reprezentují barvu každého pixelu, musí 

tedy mít datový typ odpovídající barevné hloubce a počtu barev daného displeje). Jelikož Simulink 

neumí pracovat s proměnnými typu uint4, jednoduše použijeme proměnnou uint8 pro reprezentaci barev 

v jednotlivých pixelech a první čtyři bity zůstanou nevyužité. 

Simulink model vykreslující proměnnou, ve které je „obrázek šachovnice“, na displej a výsledné 

zobrazení tohoto kódu na displeji je na Obrázek 33. 

 

Obrázek 33. Vykreslení pole ze Simulinku na display 

Pokud chceme vykreslit obrázek z proměnné, nastavíme všechny parametry obrázku stejně jako 

bychom chtěli vykreslit obrázek z paměti. Nicméně u položky Image name zaškrtneme vytvořit vstupní 

signál a parametry jméno .c a .h souboru stejně jako jeho jméno necháme prázdné (hodnota NULL). 

Objekt textu 

Objekt text slouží k vypsání textu na displej. Podobně jako při zobrazování obrázků, lze zobrazit 

objekt s konstantním textem, nebo jej ovládat Simulink signálem. Pokud chceme zobrazit nějaký text, 

musíme vybrat písmo. Můžeme použít buď základní (předem připravený font ve správném formátu), 

nebo si vytvořit svůj vlastní.  

K vytvoření vlastního fontu lze použít Microchip Graphic Recource Converter program, který 

umožňuje libovolné fonty (systémové nebo vybrané ze souboru) zkonvertovat do formátu, který lze 

použít pro vykreslení textu na displej. 

Objekt čáry 

Jedná se o jednoduchý grafický prvek, který vykreslí čáru zvolené barvy na displej. Jeho parametry 

jsou souřadnice koncových bodů a barva, kterou se čára nakreslí. 
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Objekt obdélníku 

Objekt obdélníku slouží k vykreslení obdélníku na základě zadaných parametrů na display. 

Parametry tohoto objektu jsou souřadnice vrcholů a barva čáry, kterou je tento obdélník nakreslený. 

(Pochopitelně by bylo možné tento objekt vytvořit nakreslením čtyř čar, ale vzhledem k tomu, že se 

takovýto objekt používá poměrně často, obvykle jej grafické knihovny obsahují.) 

Objekt tlačítka 

Byl implementován jako experimentální objekt reprezentující komplexní grafické objekty. Jedná se 

o objekt, který by měl být schopný reagovat na akci uživatele (stisknutí, uvolnění). Proto obsahuje celou 

řadu parametrů. Na objekt tlačítka lze umístit obrázek nebo text. Mezi parametry, které se u tlačítka 

zadávají, patří například barvy rámečku, stisknutého tlačítka, uvolněného tlačítka, barvy textu, použitý 

font textu, umístění, rádius a další.  

 Příklad použití 

Tato kapitola detailně popisuje, jak lze vytvořit v Simulinku pomocí vytvořeného Cerebot bloksetu 

a bloku pro obsluhu displeje vytvořit program, který bude zobrazovat informace na displej.  

Pro demonstrační účely je vytvořen velmi jednoduchý program, který bude pouze informovat o 

stisknutém tlačítku, nicméně popsané principy lze použít i pro vytvoření složitých programů. 

5.5.1 Příprava softwarových nástrojů a hardwaru 

V následujícím demonstračním příkladu jsou použité programy: Simulink/Matlab a Embedded Coder 

modul. Dále pak vytvořená skupina nástrojů označená jako Cerebot blockset (obsahuje bloky, funkce a 

podpůrné programy). Použitý hardware je „OLED2“ modul a základní deska Cerebot MX7 cK.  

5.5.2 Příprava programů 

Aby byl Cerebot blockset použitelný, stačí soubory ve složce CerBlck_dist, umístit do adresářů, 

jejichž obsah prohledává Matlab (lze je přidat pomocí nástroje pathtool) a knihovnu s podpůrnými 

funkcemi (knihovny Microchipu a vytvořené podpůrné spustitelné soubory) zkopírovat nejlépe do 

kořenového adresáře. 

Kromě toho je ještě potřeba nainstalovat MPLAB X a XC30 překladač (od firmy Microchip). Pokud 

tento program nainstalujeme, nainstalují se automaticky i další podpůrné soubory (překladač, knihovny, 

ovladač pro komunikaci s programátorem přes USB a další nástroje), které jsou také potřeba.  

5.5.3 Příprava hardwaru 

Jelikož používáme pouze modul displeje, stačí jej připojit k základní desce a hardware je připraven 

k použití. Aby došlo k automatickému naprogramování, je nutné jej připojit USB kabelem k počítači. 

Ovladač pro programátor se nainstaluje automaticky. Kromě toho se USB kabel použije i pro přenos 

energie nutné k provozu Cerebot hardwaru, takže není potřeba připojovat další napájení. 
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5.5.4  Příprava Simulink modelu 

Nejprve vybereme cerebot.tlc jako System target file. Tím se spustí i auto konfigurační skript a 

nastaví základní nastavení proměnných používaných Cerebot blocksetem (především make template a 

make command). Dialog pro výběr system target file je pro ilustraci níže, viz Obrázek 34. 

 

Obrázek 34. Výběr Cerebot.tlc system target file v dialogu nastavení modelu -> Code Generation -> System target file 

-> Browise 

V dalším kroku nastavíme Cerebot blokset tak, aby vygenerovaný program automaticky nahrál. 

Pokud jsme nakopírovali Microchip knihovnu s podpůrnými soubory do jiného, než kořenového 

adresáře disku C, změníme cestu v odpovídajících položkách dialogu Cerebot MX7 cK Options 

(Configuration parameters-> Code Generation -> System target file -> MX7 cK Options) 

5.5.5 Použité bloky 

Z knihovny Cerebot vybereme blok display_Scene a ten umístíme do modelu. Tím je displej 

připravený pro použití.  

Kromě toho ještě použijeme blok pro práci s tlačítky (z knihovny Cerebot) a blok Matlab Function, 

ve kterém zpracujeme signály z tlačítek a připravíme odpovídající výstup pro zobrazení na displeji.  

5.5.6 Nakonfigurování bloku displeje 

Dvojklikem na blok displeje otevřeme uživatelské rozhraní pro konfiguraci objektů zobrazených na 

displeji.  

Při prvním otevření dialogového okna pro konfiguraci displeje, je v levém panelu je pouze základní 

objekt Scene options, který není možné odebrat. Kliknutím na něj se v prostřední části obrazí základní 

parametry scény, které můžeme měnit. Nejdůležitější je parametr Clear before painting. Ten je nutné 

nastavit na hodnotu true (pokud by byl false, scéna by se před přidáním dalších objektů nesmazala a 

kreslily by se další na ty, co tam již jsou). Dále je potřeba nastavit vzorkovací periodu (vzhledem k tomu, 

že reagujeme na stisk tlačítka, stačí perioda 0.1s) a zvolit barvu pozadí (hodnota 0 odpovídá vypnutému 

pixelu – černá a hodnota 15 plně svítícímu – bílá).  
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V dalším kroku je přidán objekt textu, který používá výchozí font (je součástí knihovny Microchipu) 

a je vybrána jeho barva. U položky Text to display zvolena volba Create inport. Schéma takto 

nakonfigurovaného objektu je na Obrázek 35.  

Pochopitelně pokud je zvolena volba Create Inport, pak nelze během návrhu rozložení displeje 

odhadnout, jakou hodnotu bude mít daný grafický objekt během běhu programu, zobrazený text 

v náhledu scény na displeji (Obrázek 35) je pouze pro hrubou představu o rozložení grafických prvků 

na displeji.  

 

Obrázek 35. Blok displeje nakonfigurovaný pro zobrazení textu 

Po dokončení konfigurace bloku z nabídky File se vybere položka genereate MEX file a genereate 

TLC file. Tím dojde k vytvoření potřebných mex a tlc souborů pro daný blok. Mex soubor se po jeho 

vygenerování automaticky přeloží a aktualizuje strukturu bloku (například se zobrazí další vstup do 

bloku, pokud byl přidán objektu očekávající hodnotu ze Simulinku (nebo jeho vlastnost displeje 

očekávající hodnotu ze Simulinku)). 

5.5.7 Vytvoření programu a jeho spuštění 

Samotná funkce programu je jednoduchá. Na displeji zobrazí, jaké tlačítko je právě stisknuté.  

Displeji trvá určitou dobu, než se překreslí, čímž dochází k blikání, proto je lepší na displej zapsat, 

pouze pokud dojde ke změně v zobrazovaném obsahu. Proto je výhodné umístit blok zapisující na displej 

do Enabled subsystem. Pokud dojde ke změně obsahu textu vypsaného na displej, „zapneme“ Enabled 

subsystem ve kterém je blok pro zápis na displej umístěn a tím dojde k jeho vykonání (přepsání 

zobrazovaného textu).  

Schéma celého Simulink programu je na Obrázek 36. Tento program byl vytvořený pouze s použitím 

čtyř Simulink bloků a poměrně krátké Embedded Matlab funkce. 
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Obrázek 36. Schéma programu zobrazujícího na displeji informaci o aktuálně stisknutém tlačítku 

Pokud máme takto vytvořený program, jeho zkompilování a nahrání jsou akce, které lze provést 

stisknutím jediného tlačítka (build) v Simulink modelu. 

Takto vytvořený program se automaticky nahraje do cílového zařízení a spustí. Na následující 

ilustraci (Obrázek 37) je několik snímků demonstrujících funkci demonstračního programu. Na displeji 

jsou zobrazeny čtyři různé situace (vždy s jiným počtem stisknutých tlačítek umístěných na levé straně 

Cerebot hardwaru. (Pokud je na ilustraci v určitém místě vidět prst, pak je pod ním stisknuté jedno 

tlačítko.)  

 

 

Obrázek 37. Demonstrace funkce programu 
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 Shrnutí vlastností vytvořeného bloku 

Vytvořený blok pro práci s grafickým displejem představuje poměrně unikátní nástroj, který umožní 

velmi rychle vytvořit v Simulinku program, používající tento zobrazovací modul.  

Mezi jeho hlavní přednosti patří především jednoduché použití a intuitivní rozhraní, takže s tímto 

hardwarem může začít pracovat uživatel prakticky okamžitě.  

Samotný editor rozložení displeje má implementované základní grafické objekty, kterými lze 

poměrně komfortně zobrazit prakticky libovolnou informaci na tomto displeji.  

Jedním z možných dalších vylepšení by byla možnost simulovat chování displeje. Tedy tak, aby při 

spuštění simulace bylo možné v náhledu rozložení displeje sledovat, jak se mění prvky na displeji 

v závislosti na hodnotách signálů vstupujících do tohoto bloku. Nicméně implementace podobné 

funkcionality je poměrně náročná, což je mimo jiné jeden z hlavních důvodů, proč není podobná 

funkcionalita implementována u komerčních produktů ani u bloků pro jednodušší periferie.  
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Úvodní kapitola shrnující současné poznatky představila metody dnes používané k predikci doby 

výpočtu určitého algoritmu. Vzhledem ke způsobu vývoje algoritmu se zdá být velmi užitečné mít 

k dispozici nástroj, který by umožnil predikovat dobu výpočtu na základě Simulink modelu. Tato 

kapitola představuje metody, jakými lze získat základní (intuitivní) představu o výkonu hardwaru a tím 

mít možnost odhadnout dobu výpočtu (na základě porovnání dat benchmark modelů).  

Detailně je popsáno a na příkladu demonstrováno, jaký vliv mají optimalizace různých nástrojů 

použitých během překladu na rychlost vykonávání vygenerovaného kódu.  

V poslední části této kapitoly je pak prezentována metoda pro predikci doby výpočtu Simulink 

modelu na zvoleném vestavěném procesoru, která svoji přesností významně převyšuje predikce na 

základě benchmarkových skóre a současně je plně automatická, takže není nutná téměř žádná 

uživatelská akce k tomu, aby byla doba výpočtu předpovězena. 

 Srovnání výkonu základních typů hardware 

Jednou z možností jak odhadovat výpočetní výkon hardware je mít srovnání rychlosti referenčních 

typů algoritmů. Tím lze získat intuitivní představu o poměrném výkonu hardwarů. Pokud pak máme 

možnost určitý algoritmus spustit na jednom zařízení, můžeme velmi snadno odhadnout, jak rychle se 

bude vykonávat na jiném.  

Jako referenční typy algoritmů byly vybrány základní algoritmy používané mechatronice, které byly 

testované na zařízeních z různých cenových kategorií (výkonů). 

6.1.1 Benchmarkované zařízení 

Zařízení pro testování rychlosti vykonávání základních typů algoritmů byla vybrána taková, pro která 

je dostupná podpora pro automatické generování kódu ze Simulinku, buď úplná, nebo částečná (s 

možností kogeneraci). V případě kogenerace byl vygenerovaný kód ze Simulinku je doplněn o funkce 

zajišťující běh simulace a komunikaci s periferiemi.  

Jednotlivé skupiny a typy benchmarkovaných zařízení jsou představeny v následujících 

podkapitolách.  
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Stolní počítač 

Většinou jej nepoužíváme jako cílové zařízení, nicméně díky dostupnosti tohoto typu hardwaru je 

výhodné jej využít jako referenci při odhadování výkonu. A tím získat základní představu o výpočetní 

náročnosti daného modelu.  

Výkonný hardware 

Do této kategorie patří výpočetně velmi výkonná zařízení. Obě testované zařízení, dSPACE i karta 

MF624 byly navrženy jako zařízení, která umožňují rychlý vývoj řídících algoritmů.  

Zařízení dSPACE má svůj vlastní procesor na kterém provádí výpočty. Pokud na něm chceme spustit 

nějaký výpočet, musíme model nejdříve zkompilovat, nicméně výpočet takto zkompilovaného modelu 

je velmi efektivní (rychlý) a ničím nepřerušovaný (jinými úlohami než je výpočet zkompilovaného 

modelu).  

Oproti tomu karta MF624 nemá svůj procesor a výpočty provádí na hlavním procesoru osobního 

počítače. To do určité míry limituje její výkon. Výpočetní čas kartě přiděluje operační systém, což může 

být problém, zejména pokud spustíme simulace s velmi malým výpočetním krokem. Na druhou stranu 

Simulink simulace se před spuštěním nemusí kompilovat. Nezkompilovaný Simulink model se 

pochopitelně neprovádí tak rychle jako zkompilovaný kód, nicméně ušetříme čas, který by trvala 

kompilace modelu a samotný výpočet tak začne rychleji.  

Levný protypovací hardware 

Do kategorie levného prototypovacího hardwaru byly zařazeny zařízení osazené následujícími 

vestavěnými procesory. Procesor dsPIC (33FJ256GP710), PIC32 (32MX795F512L) a TMS570MCU. 

Zejmna procesory dsPIC a PIC32 jsou velmi levné. Procesor dsPIC je šestnácti bitový a PIC32 třiceti 

dvou bitový. Kód pro ně je možné generovat přímo ze Simulinku s použitím Kerhuelova toolboxu, který 

vygeneruje kód specifický pro daný hardware (obsluhu periferií a časování simulace).  

Procesor TMS570 má jádro postavené na architektuře ARM Coretex, který je navíc vybavený FPU 

(Floating Point Unit) koprocesorem. Tento koprocesor umožňuje významně urychlit vykonávání operací 

s čísly s plovoucí desetinnou čárkou. Určitou nevýhodou je nedostupnost toolboxu pro tento procesor, 

který by umožnil automaticky generovat kód přímo ze Simulinku. K vygenerovanému kódu je nutné 

ručně přidat funkce pro obsluhu periferií a časování simulace.  

6.1.2 Testované algoritmy 

Jak už bylo řečeno, cílem bylo vytvořit benchmarkovací algoritmy nějakým způsobem relevantní pro 

typické aplikace v mechatronice. Vybrány byly tak, aby reprezentovaly úlohy výpočetně různě náročné 

od nejjednodušší (inverze digitální hodnoty) přes řídící algoritmy (PID regulátor, stavový regulátor) po 

algoritmy používané pro zpracování signálu jako je FFT (Fast Fourier Transform), IIR (Infinite Impulse 

Reponse filtr). Poslední testovaný algoritmus reprezentuje výpočet chování nelineární soustavy (model 

inverzního kyvadla).  Jednotlivé modely jsou blíže představeny v následujících podkapitolách.  

Inverze digitálního signálu 

Inverze digitálního signálu je zřejmě jednou z nejjednodušších úloh, které lze vymyslet. Digitální 

vstup je invertovaný a získaná hodnota je zapsána na výstup.  
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Jelikož je komplexita tohoto algoritmu skoro nulová, výsledná doba jeho vykonávání reprezentuje 

výpočetní náročnost časování simulace. Tento model byl implementovaný použitím logických signálů 

(pro zařízení, které tento datový typ nepodporují při práci s periferiemi, byl namísto toho použit jejich 

nativní datový typ) 

PID řídící algoritmus 

PID (Proporcionální Integrační a Derivační) algoritmus je velmi populární. Lze jej implementovat 

pouze s použitím základních matematických operací (sčítání a násobení) a dvou bloků pro práci s pamětí 

(uložení stavů integrátoru a pro výpočet derivace). Tento model byl implementován použití 16bitových 

celočíselných datových typů.  

Inverzní kyvadlo 

Použitý model je 2D model inverzního kyvadla. Modelování inverzního kyvadla je poměrně oblíbená 

úloha regulační techniky, popsaná je například v knize [42]. Tento model používá datové typy čísel 

s plovoucí desetinnou čárkou a trigonometrické funkce (sinus a kosinus).  

Stavový regulátor s pozorovatelem 

Pro návrh stavového regulátoru s pozorovatelem byl použitý model inverzního kyvadla. 

Implementovaný řídící algoritmus je stavový regulátor s pozorovatelem majícím konstantní zesílení.  

Algoritmus je implementovaný s použitím signálů reprezentovaných čísly s plovoucí desetinnou čárkou. 

Implementovaný pozorovatel rekonstruuje hodnoty čtyř stavů. 

Rychlá Fourierova transformace 

Fourierova transformace je matematické zobrazení (transformace), které je základem mnoha 

algoritmů zpracovávajících signál. Tato funkce byla implementována s použitím Embedded Matlab 

bloku, který používá základní datové typy (čísla s plovoucí desetinnou čárkou) a počítá transformaci 

1024 hodnot s použitím základního algoritmu pro FFT (Fast Fourier Transform) implementovanou 

v DSP systémovém toolboxu. 

IIR filtr 

Filtr IIR (Infinite Impulse Response) je jedním z nejpoužívanějších algoritmů pro zpracování signálu. 

Byl implementován s použitím 25 koeficientů v čitateli a 20 ve jmenovateli. To odpovídá zhruba 45ti 

operacím násobení a sčítání. Tento algoritmus byl implementován s použitím celočíselných 32 bitových 

čísel.  

6.1.3 Výsledky testů 

Všechny algoritmy byly naprogramovány kódem generovaným ze Simulink modelů s použitím 

výchozího nastavení optimalizací a parametrů. Výchozí nastavení optimalizačních parametrů bylo 

ponecháno i pro použité C překladače. 
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Windows PC 

Na osobním počítači s operačním systémem Windows byla testována rychlost, s jakou se vykoná 

jedna iterace simulace. Obvykle není rozhodující, jak rychle se algoritmus počítá na osobním počítači 

při simulaci, nicméně řádový odhad doby výpočtu může být užitečný.  

Na tomto hardwaru byly měřené doby vykonávání simulace, spuštěné v normálním módu a 

akcelerovaném. Doba výpočtu jednotlivých iterací byla získána pomocí funkce tic() a toc(). Samotné 

číslo reprezentující dobu výpočtu je pak průměrem několika měření (zaokrouhlené nahoru). 

Naměřené hodnoty jsou uvedené v grafu na Obrázek 38.  

 

Obrázek 38. Doby výpočtů Simulink benchmark modelů na PC (standardní a akcelerovaný mód) 

Jak je patrné z naměřených hodnot, rychlost vykonávání algoritmů v akcelerovaném módu je daleko 

vyšší oproti standardní simulaci. S výjimkou algoritmu FFT, který je implementovaný v Embedded 

Matlab funkci. Embedded funkci je nutné zkompilovat před spuštěním modelu, i když není spouštěn 

v akcelerovaném módu. Proto je rychlost vykonávání simulace, která používá Embedded Matlab bloky 

stejná bez ohledu na to, v jakém simulačním módu je spuštěna.  

MF624, dSPACe 

Jelikož MF624 nemá svůj vlastní procesor, ale používá k časování Windows scheduleru, není úplně 

zaručeno časování v reálném čase. Určit jak dlouho se určitý algoritmus vykonával je poměrně problém, 

jako limitující kritérium byl zvolen stav, kdy počet „nestihnutých“ výpočtů (takových, kdy měl začít 

výpočet dalšího kroku, ale ještě nebyl hotový předchozí) byl menší než jedno procento. Jednotlivé doby 

výpočtu modelů na kartě MF624 byly určeny experimentálně s rozlišovací úrovní 10 µs.  

Naměřené výpočetní časy benchmarkovacích modelů s těmito zařízeními jsou uvedené na grafu na 

Obrázek 39. 
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Obrázek 39. Doby výpočtu různých modelů na dSPACE a počítači používajícím kartu MF624 

dsPIC, PIC32, TMS570 MCU 

Představené benchmark modely byly vykonány na vybraných vestavěných procesorech. Naměřené 

doby výpočtů jsou prezentované v grafu na Obrázek 40. 

Oproti hardwarům z předešlé skupiny k těmto zařízením obvykle nejsou k dispozici nástroje, které 

by umožnily jednoduše měřit dobu výpočtu (jako například použití nástroje Code profiler v knihovně 

bloků dSPACE). Doby výpočtu tedy měříme pomocí synchronizovaného pinu, kdy při začátku simulace 

nastavíme hodnotu určitého digitálního pinu na 1 a při skončení simulace ji vrátíme na 0. Osciloskopem 

pak můžeme změřit délku pulzu, která odpovídá době výpočtu jednoho výpočetního kroku.   

 

Obrázek 40. Doby výpočtů benchmarkových modelů na procesorech TMS570 MCU, dsPIC a PIC32 

Rozdílné doby výpočtů jednotlivých modelů dobře ilustrují rozdílné vlastnosti procesorů. I když mají 

jednotlivé procesory srovnatelnou frekvenci výpočetního jádra, jednotlivé modely počítají různě rychle.  

Procesor TMS570 je vybavený numerickým koprocesorem. Modely, které používají datový typ 

double, se na něm proto vykonávají významně rychleji, než na zbývajících dvou procesorech, které musí 

simulovat výpočty s čísly double pomocí operací s celými čísly.  

Navíc je patrné, že šestnáctibitový procesor, který má instrukce, optimalizované pro zpracování 

signálu (označení „ds“ v názvu procesoru) je schopný počítat úlohy kde se filtruje signál výrazně rychleji 

než ostatní procesory (IIR filtr).  
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 Testování vlivu použitých optimalizačních parametrů 

Jak už bylo nastíněné v úvodních kapitolách, překlad Simulink kódu do spustitelného programu je 

proces probíhající v několika krocích. Na úrovni Simulink modelu lze zvolit různé způsoby 

implementace daného algoritmu, které v určitých podmínkách můžou vytvořit program, stejně se 

chovající, ale rozdílně počítaný(má shodné výstupy, ale počítá je delší dobu). Kromě toho lze nástrojům 

použitým během překladu kódu nastavit celou řadu optimalizačních parametrů.  

Pro ilustraci demonstrujme vliv jednotlivých parametrů na konkrétním případě – regulátoru 

magnetické levitace. V této kapitole budou představeny různé typy regulátorů navržené pro tuto 

soustavu z prostředí Simulinku. 

Primárně tedy nesledujeme kvalitu řízení (přesnost řízení, odolnost vůči poruchám), ale na prvním 

místě nás zajímá doba výpočtu daných regulátorů. 

6.2.1 Popis použitého hardware 

Regulátor magnetické levitace je spuštěný na procesoru dsPIC33FJ128MC804 s taktem 20MHz. 

Tento mikro kontrolér je propojený se soustavou magnetické levitace (přes analogové výstupy a vstupy). 

Kromě toho tento procesor komunikuje s počítačem přes sériovou linku. Schéma testovacího zařízení je 

na Obrázek 41. 

 

Obrázek 41. Schéma testované soustavy a řídícího mikro kontroléru 

Jelikož použitý mikro kontrolér nemá v pouzdře integrovaný DAC převodník, byl použitý externí 

převodní, DAC7715, se kterým procesor komunikuje přes rozhraní SPI a generuje napětí, které lze 

přímo připojit k soustavě magnetické levitace. 
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6.2.2 Proměnné ovlivňující efektivitu výsledného kódu 

Proces generování spustitelného kódu lze rozdělit do dvou hlavních fází. V první fázi je přeložený 

Simulink kód do jazyka C. V druhé je kód v jazyce C zkompilován do spustitelného kódu. Nejdůležitější 

parametry a implementační aspekty ovlivňující rychlost vytvořeného kódu jsou detailněji popsány dále. 

Nastavení a implementace v Simulink modelu 

Pokud používáme procesor bez FPU koprocesoru je zřejmé, že použitá aritmetika (datové typy) 

operandů budou mít zásadní vliv na dobu výpočtu. Nicméně implementovat určitý algoritmus použitím 

aritmetiky používající celá čísla může být v určitých případech velmi obtížné. 

Datový typ signálu se v Simulinku nastavuje v parametrech daného bloku. Dialogové okno pro 

nastavení tohoto parametru je pro ilustraci níže, viz  Obrázek 42. 

 

Obrázek 42. Nastavení datového typu určitého bloku 

Kromě toho lze zvolit celou řadu parametrů optimalizujících výsledný generovaný kód ze Simulink 

modelu. Většina z nich je přístupná v parametrech simulace (Obrázek 43). Zejména parametry jako 

chránění přetečení proměnných, hranice pro „unrolling loops“ mohou mít výrazný vliv na rychlost 

vykonávání generovaného kódu. 

 

Obrázek 43. Nastavení parametrů Simulink modelu ovlivňujících generovaný kód 
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Parametry C překladače 

Optimalizací C překladače a Linkeru je celá řada. Lze je zadávat jednak ručně (jako parametry při 

kompilaci), nebo je zapnout pomocí připravených „sad“, které se označují jako úrovně optimalizací. 

Pokud použijeme například rozhraní programu MPLAB je možné v grafickém dialogovém panelu 

(Obrázek 44) tyto základní optimalizace zvolit. 

 

Obrázek 44. Dialogové okno pro nastavení optimalizací překladače a linkeru 

Samotná doba výpočtu se počítá pomocí synchronizovaného čítače, který je spuštěn při začátku 

výpočtu a jeho hodnota je zaznamenána na konci výpočtu kroku simulace. Tato hodnota se předává 

pomocí sériového rozhraní do počítače, kde se vyhodnocuje. 

6.2.3 Testované algoritmy 

V prvním případě byl použitý PID regulátor s kompenzací nelinearity regulované soustavy, ve 

druhém stavový regulátor. Tyto algoritmy byly implementované s použitím různých datových typů a 

různým nastavení optimalizačních parametrů, které shrnuje Tabulka 4. 

Tabulka 4. Různé nastavení parametrů použité pro vygenerování spustitelného kódu regulátoru 

Used arithmetic Real data type Integer data type 

Simulink code generation 

optimizations 
None Default settings All enabled 

Mplab C compiler None Default optimisations 
Maximize execution 

speed 
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6.2.4 Výsledky 

Jelikož doba jednotlivých iterací řídícího algoritmu není úplně konstantní, ve výsledcích je vždy 

brána hodnota modus pro reprezentaci doby výpočtu algoritmu s určitým nastavením parametrů a typem 

implementace. 

V prvním grafu (Obrázek 45) jsou znázorněné doby výpočtu jednotlivých typů algoritmů 

implementovaných použitím čísel používající plovoucí desetinnou čárku (datový typ double) a 

celočíselné aritmetiky (datový typ fixed).  

 

Obrázek 45. Změna doby výpočtu při použití různých nastavení Simulink optimalizací 

Největší vliv na rychlost výpočtu má pochopitelně použitý datový typ proměnných (to je patrné i 

z hodnot v grafu). Mezi výchozím nastavením optimalizací Simulink modelu a všemi vypnutými není 

zase až takový rozdíl, určitého zrychlení lze docílit, pokud se všechny optimalizace ovlivňující rychlost 

výsledného algoritmu zapnou. 

V dalším grafu (Obrázek 46) jsou srovnány doby výpočtu modelů s různým nastavením optimalizací 

C překladače. 

 

Obrázek 46. Doba výpočtu modelu zkompilovaných s různým nastavením optimalizačních parametrů překladače C 

Jak je patrné z grafu, není příliš velký rozdíl mezi algoritmem, který byl zkompilován 

s optimalizacemi zvyšujícími rychlost vykonávání výsledného kódu a všemi optimalizacemi vypnutými. 
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6.2.5 Zhodnocení výsledků 

Z provedených testů je patrné, že výslednou rychlost vykonávání řídících algoritmů příliš neovlivní 

nastavení parametrů C překladače. Oproti tomu optimalizace v nastavení Simulink modelu mají 

poměrně znatelný vliv na dobu výpočtu. Samotná aritmetika zvolená k implementaci daného algoritmu 

má zcela zásadní vliv na dobu výpočtu (zejména u procesorů bez FPU). Nicméně v některých případech 

nemusí být možné provádět určitý výpočet použitím celých čísel s dostatečnou přesností. V takovém 

případě nelze v modelu nahradit signály používající double signály, které používají celá čísla. 

 Predikce doby výpočtu na základě specializovaných benchmarků 

Cílem této kapitoly je vytvořit benchmarky, které by umožnily získat přehled o výkonu určitého typu 

mikro kontroléru při použití při řízení soustavy určité komplexnosti. Výsledné hodnoty je pak možné 

použít pro predikci výpočetního výkonu. Je-li například potřeba odhadnout jak dlouho se bude určitý 

algoritmus vykonávat, stačí najít v tabulce dobu výpočtu algoritmu, který se nejvíce podobá 

odhadovanému, čas, který je u tohoto algoritmu uvedený. Tento čas doby výpočtu modelového 

algoritmu lze použít pro odhad doby výpočtu algoritmu, který je mu podobný a jehož jehož dobu 

vykonávání je požadováno odhadnout.  

6.3.1 Model řízené soustavy 

Soustava použitá pro testování řídících algoritmů je skupina hmotných bodů navzájem 

pospojovaných pružinkami. Každý hmotný bod má jeden stupeň volnosti a hmotnost m, je připojen 

pružinou s tuhostí k a paralelním tlumením b k předchozímu hmotnému bodu nebo základnímu tělesu. 

Jednotlivé vstupy do soustavy jsou síly Fi působící na jednotlivé hmotné body a výstupem modelu jsou 

pozice jednotlivých hmotných bodů xi, viz Obrázek 47. 

 

Obrázek 47. Schéma soustavy n - tého řádku tvořené hmotnými body spojenými prpružnými vazbami vazbami s 

tlumením 

Změnou počtu hmotných bodů lze měnit řád soustavy. Sousta druhého řádku odpovídá simulaci 

s jedním hmotným bodem a 2-n tému řádu odpovídá n hmotných bodů. 

6.3.2 Testované řídicí modely 

Níže jsou popsány implementované typy řídících algoritmu, a jejich varianty variantách.  

PID řídící algoritmus 

PID algoritmus byl implementován v základní verzi a rozšířené verzi - s ochranou proti „přetečení“ 

integrátoru. Modely těchto regulátorů jsou dále, na Obrázek 48. 
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Obrázek 48. PID regulátor (nahoře) a PID regulátor s ochranou proti "přetečení" integrátoru (dole) 

Tyto regulátory byly implementovány použitím datového typu s plovoucí desetinnou čárkou (32 

bitový double), abychom demonstrovali rozdíl mezi efektivitou vykonávání kódu s čísly s plovoucí 

desetinnou čárkou a celými čísly, ručně jsme tento model převedli do celočíselné aritmetiky používající 

16-ti bitová celá čísla, s pěti desetinnými bity.  

Stavový regulátor 

Jedná se o velmi často používaný typ regulátoru, který používá informaci o stavech pro určení 

regulačního zásahu. Tento regulátor má obecně lepší vlastnosti než PID pro soustavy, které jsou 

„dostatečně“ lineární. 

Pro demonstraci byl vytvořen model regulátoru s pozorovatelem. Jedna implementace pozorovatele 

používá konstantní zesílení a druhá verze Kalmanovo zesílení [40]. Stejně jako v předchozím případě 

jsou tyto modely implementovány s použitím datových typů s plovoucí desetinnou čárkou a podruhé 

s použitím celočíselných datových typů, s konstantním počtem desetinných míst. Schéma modelu 

stavového regulátoru s pozorovatelem majícím konstantní zesílení je na Obrázek 49. 

 

Obrázek 49. Stavový regulátor s pozorovatelem s konstantním zesílením 

Stavový regulátor používající Kalmanovo zesílení byl implementován pomocí Embedded Matlab 

funkce. Schéma modelu je pro představu na Obrázek 50. 
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Obrázek 50. Stavový regulátor s pozorovatelem používajícím Kalmanův filtr 

Samotný kód použitý v Kalmanově filtru byl implementován použitím datového typu double (1).  

xk = A*xkn+B*u;   Pk = A*Pkn*A.'+Q; 

 

xkn = xk + (Pk*C.')*((C*Pk*C.'+R)\(y-C*xk)); 

Pkn = Pk - (Pk*C.')*((C*Pk*C.'+R)\C*Pk); 

(1) 

Pro použití celočíselné aritmetiky, při výpočtu matic Kalmanova filtru (2), byl vytvořen objekt fi, 

který umožňuje nastavit parametry matematických operací s použitím celočíselné aritmetiky 

v aplikacích pro vestavěné procesory, konkréně maticová inverze byla provedena použitím algoritmu 

QRD-MGS [41] algoritmu. A objekt fi byl nastaven tak aby bylo použité 32 bitové násobení a sčítání, 

přičemž 5 bitů slouží pro reprezentaci desetinného místa.  

xk = A*xkn+B*u;   Pk = A*Pkn*A.'+Q; 

 

xkn = xk + (Pk*C.')*((C*Pk*C.'+R)\(y-C*xk)); 

Pkn = Pk - (Pk*C.')*((C*Pk*C.'+R)\C*Pk); 

(2) 

6.3.3 Měření doby výpočtu 

Všechny experimenty v této kapitole byly provedeny použitím mikrokontroléru 

dsPIC33FJ256GP710. Měření jednoho výpočetního kroku bylo provedeno pomocí synchronizovaného 

čítače, kdy na začátku každého vpočetního kroku byl čítač vynulován a na jeho konci výpočtu byla 

přečtena jeho aktuální hodnota. Na základě znalosti rychlosti, kterou se čítač inkrementuje lze pak 

snadno spočítat dobu výpočtu jedné iterace. 

Všechny optimalizační parametry Simulink modelu byly ponechány na výchozích hodnotách, stejně 

jako optimalizace použitého překladače (mcpu = 33fJ256GP710 -O3 –fschedule-insns –fschedule-

insns2).  

Simulace byla provedena použitím PIL (Processor In the Loop) metody, kde chování regulované 

soustavy bylo simulováno na stolním počítači. Komunikace mezi PC a vestavěným procesorem 

probíhala po sériové lince (RS232).  

6.3.4 Výsledné benchmark databáze 

V této kapitole jsou prezentovány naměřené hodnoty v grafech a tabulkách, na základě nichž lze 

snadno získat představu o výpočetním výkonu dsPIC33FJ  hardware, případně odhadnout s jakým 

nejmenším výpočetním krokem lze implementovat určitý typ řídícího algoritmu. 
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Jednoduché typy regulátorů 

Tabulka 5 prezentuje dobu výpočtu při použití nejjednodušších typů regulátorů. Navíc je dobře 

patrné, jak se zkrátí doba výpočtu při změně datových typů, použitých v modelu.  Implementace 

jednoduchých modifikací modelu příliš nezmění dobu výpočtu. Drobná modifikace je například ochranu 

proti přetečení integrátoru (antiwindup), která zabraňuje přílišnému zvyšování hodnoty v integrátoru 

v případě, že dojde například k  poruše, pro kterou se nejde po určitou dobu vrátit do stabilní polohy, 

Tabulka 5. Rychlost výpočtu jednoduchých typů regulátorů 

PID double 2.08E-04 s PID antiwindup double 4.84E-04 s 

PID int 4.67E-05 s PID antiwindup int 2.70E-04 s 

PID fix 4.72E-05 s PID antiwindup fix 4.93E-04 s 

Komplexní regulátor 

Komplexní řídící algoritmus je reprezentován stavovým regulátorem, implementovaným použitím 

výpočtů s různými datovými typy a různou velikostí modelu soustavy. 

Následující graf (Obrázek 51) zachycuje závislost doby výpočtu na počtu stavů ve stavovém 

regulátor pro verzi s konstantním zesílením pozorovatele a pro verzi používající Kalmanovo zesílení. 

Tyto regulátory jsou implementovány pomocí aritmetiky používající čísla s plovoucí desetinnou čárkou 

(double) a celočíselné (fixed).  

 

Obrázek 51. Doby výpočtu stavového regulátoru s odhadem stavů použitím pozorovatele a Kalmanova filtru 

 

Všechny doby výpočtu v předchozím grafu byly naměřeny pro modely, které měly pouze jeden 

výstup. Pokud zvýšíme počet výstupů, výpočetní náročnost modelu se tím zvýší, jak je patrné z grafu 

na Obrázek 52, kde je znázorněna závislost doby výpočtu na řádu systému a počtu jeho výstupů (out). 
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Obrázek 52. Závislost doby výpočtu stavového regulátoru na použitém datovém typu, řádu systému a počtu výstupů 

modelu 

 Automatická predikce doby výpočtu na základě Simulink modelu 

Dříve představené metody používají pro predikci doby výpočtu skóre z benchmarkovacích úloh. Na 

základě podobnosti algoritmu, jehož dobu výpočtu potřebujeme určit s referenční úlohou, jejíž 

výpočetní dobu známe, lze odhadnout dobu výpočtu neznámého algoritmu.  

Zdá se velmi užitečné mít k dispozici nástroj, který by byl schopný predikovat dobu výpočtu na 

určitém cílovém zařízení pouze na základě Simulink modelu, bez nutnosti zadávat nebo odhadovat další 

parametry. Jedním z cílů této práce je takový nástroj vytvořit.  

Základní koncept nově vytvořené metody, různé implementační detaily a demonstrace její funkce 

jsou popsané v následujících kapitolách.  

6.4.1 Zpřesnění odhadu na základě benchmark skóre 

Vytvořená metoda pro automatickou predikci doby výpočtu Simulink modelu, používá k predikci 

databázi „benchmarkových“ skóre.  

Obecně všechny metody založené na benchmarkových skóre mají velkou výhodu v přenositelnosti, 

lze je stejně jednoduše použít s libovolným hardware, což pro metody založené na modelování výpočtů 

hardwaru, neplatí. Hlavním nedostatkem predikce doby výpočtu na základě benchmark skóre je nízká 

přesnost této metody. Do určité míry lze tento nedostatek kompenzovat použitím benchmarkovacích 

algoritmů typických pro určité aplikace, tedy co nejvíce podobným algoritmu, jehož výkon je 

odhadován. Princip zpřesňování odhadnu na základě použití „specifičtějších“ benchmarkovacích 

algoritmů je zachycený na Obrázek 53. 
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Obrázek 53. Zpřesnění doby výpočtu použitím relevantnějšího benchmark skóre 

Dalo by se říct, že čím „relevantnější“ (podobnější) máme benchmarkový model v databázi 

k testovanému, tím přesnější odhad doby výpočtu můžeme očekávat.  

Vytvořená metoda, používá velké množství benchmark modelů, a tudíž poskytuje daleko přesnější 

odhad než by bylo možné s omezeným množství benchmarků.  

Vytvořená metoda pro predikci doby výpočtu na základě analýzy Simulink modelu a nalezení 

odpovídajících benchmarků v databázi, předpoví dobu výpočtu Simulink modelu. Pochopitelně 

vzhledem k velikosti databáze výpočetních časů je nutné ji prohledávat automaticky. Proto byla 

vytvořena metoda, která vybere relevantní data a na základě zadaných pravidel a předpoví dobu výpočtu. 

6.4.2 Měření doby výpočtu Simulink modelu 

Vzhledem k tomu, že vytvořená metoda je určena pro předpověď doby výpočtu řídících algoritmů, 

je uvažováno základní omezení obvyklé pro řídící algoritmy, které požaduje, aby se řídící algoritmus 

vykonával v daném, omezeném čase. To vyžaduje minimalizovat množství rekurzivních funkcí, „if“ 

příkazů, větvení a podobně. Vytvořená metoda automatické predikce na základě Simulink modelu 

vyžaduje, aby všechny bloky v Simulink modelu byly vykonány během jednoho cyklu iterace řídícího 

algoritmu právě jednou.  

Pokud generujeme kód Simulink modelu v diskrétním módu, každý blok generuje kód, který se 

provede ve fázi inicializace modelu, během každého výpočetního kroku (vlastní vykonávání řídícího 

algoritmu) a v ukončovací fáze (když se regulátor „vypíná“). Pokud mluvíme o výpočetní rychlosti 

algoritmu pak je to doba, která je nutná pro vykonání jednoho výpočetního roku (během spuštěného 

regulátoru). V řídicích systémech, ukončovací fáze není skoro nikdy vykonána (řídící smyčka pracuje 

donekonečna) a inicializační fáze není důležitá, jelikož se vykonává pouze jednou. Navíc, pokud dobu 

inicializace řídícího algoritmu srovnáme s dobou inicializace hardware, je mnohonásobně kratší. 

(Během inicializace algoritmu se například inicializují hodnoty v integrátorech, během inicializace 

hardware se „rozkmitávají oscilátory a stabilizují napájení, což trvá mnohem déle než zapsat hodnoty 

do RAM paměti.) 
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Spuštění Simulink modelu na PC 

Během vývoje algoritmu lze Simulink model snadno spustit na osobním počítači. Nicméně simulace 

v normálním módu se vykonává odlišně od způsobu, jakým se vykonává na cílovém zařízení. Funkce 

Simulink bloků je naprogramována v jazyce Java a má velmi komplexní API, které předává celou řadu 

parametrů i u velmi jednoduchých bloků. Nicméně výhodou tohoto složitého API je možnost simulaci 

velmi rychle spustit, bez nutnosti ji kompilovat. Toto komplexní rozhraní bloků je jedním z důvodů, 

proč se i velmi jednoduché Simulink modely vykonávají pomalu.  

Spuštění Simulink simulace v reálném čase na počítači řízeném systémem Windows je velmi 

komplikované, především proto, že systém Windows negarantuje nepřerušené vykonávání procesu. 

Jedním ze způsobů, jak spustit Simulink model na počítači podobným způsobem jako na cílovém 

zařízení je tento model spustit přeložený (v akcelerovaném módu). Přeložení modelu zabere určitou 

dobu, ale jakmile je hotové, tento přeložený model se vykonává mnohem rychleji, než by se vykonávala 

Simulace v normálním módu.  

Pro ilustraci, mějme jednoduchý PID regulátor (Obrázek 54) spuštěný na počítači v několika různých 

simulačních módech. 

 

Obrázek 54. Srovnání doby výpočet algoritmu a systémové "režie" 

Na tomto obrázku je pro srovnání uvedena celková doba výpočtu v normálním a akcelerovaném 

módu. U každého z nich je vyznačena doba, kterou se model „inicalizuje a komunikuje s počítačem“ a 

doba samotného výpočtu řídícího algoritmu (periodické volání one_step() funkce). Doba kompilace 

modelu není v uvedených časech zahrnuta. 

Kromě těchto dvou režimů spuštění simulace Simulink podporuje ještě rapid acceleration mód, ve 

kterém je model zkompilován a vykonává se jako samostatný proces. Tento přístup může ještě zvýšit 

rychlost vykonávání simulace, nicméně neumožnuje přímo komunikovat s modelem a zasahovat do 

běhu simulace (tak jako je to možné v jiných módech. Rapid akcelerovaný mód neumožňuje mimo jiné 

umístění scope bloků v modelu, použití code profiling nástroje a podobně.  

 

Pokud jsou vypnuty všechny optimalizační parametry v nastavení pro Simulink model (Block 

reduction, podmíněné vykonávání a podobně) a simulace je spuštěna v akcelerovaném módu, simulace 

se vykonává na počítači obdobným způsobem, jako by se vykonávala na cílovém zařízení. Nicméně 

s tím jak Windows přiděluje jednotlivým procesům hardwarové prostředky nepředvídatelným 

způsobem, spustíme-li několik simulací po sobě, každá se bude vykonávat jinou dobu. Aby bylo možné 

získat „reprodukovatelnou“ dobu výpočtu simulace, je nutné zprůměrovat dobu výpočtu několika 

simulací spuštěných po sobě, čímž získáme „dostatečně“ stabilní hodnotu reprezentující dobu výpočtu 

simulace na počítači.  

V grafu na Obrázek 55 jsou znázorněné doby výpočtu stejné simulace spuštěné několikrát po sobě 

(na stejném počítači) a doba výpočtu určená na základě různého počtu hodnot.  
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Obrázek 55.  Stabilita doby výpočtu Simulink modelu v módu akcelerovaný na  stopním PC 

Jak je patrné z výsledů experimentálních měření prezentovaných na Obrázek 55, pravděpodobnost, 

že přesněji odhadneme dobu výpočtu reprezentovanou střední hodnotou, se příliš nezvyšuje se 

zvyšováním počtu měření použitých pro výpočet střední hodnoty. Pokud bude dále uvedena doba 

výpočtu na počítači, je tím myšlen odhad průměrné doby výpočtu, na základě opakování dvanácti měření 

dob výpočtu stejné simulace. Pro představu měření doby výpočtu, které trvá zhruba 0.13ms má varianci 

1,5e-12ms2. 

Spuštění modelu na cílovém zařízení 

Vzhledem k tomu, že zvolený cílový hardware Cerebot MX7 Ck s procesorem PIC32MX795F512L 

nepoužívá operační systém, veškeré instrukce i požadavky o přístup k periferiím se okamžitě 

vykonávají. Nepatrné rozdíly v době výpočtu simulace způsobují pouze nepravidelné přerušení 

(zpracování komunikace přes UART, přesun dat a podobně). Pro typický model, jehož doba výpočtu je 

0,13ms lze naměřit tuto hodnotu s variancí 1,5e-12ms2. 

Pokud bude dále uvedena dobu výpočtu na cílovém zařízení (PIC32MX795F512L mikro kontroléru), 

je tím myšlena doba jedné iterace jakou se zkompilovaný Simulink model vykonává na tomto zařízení. 

6.4.3  Model doby výpočtu odvozený ze Simulink modelu 

Tato kapitola popisuje mechanizmy, které se uplatňují při konverzi Simulink modelu do 

spustitelného kódu, zejména pak mechanizmus, na základě kterém funguje metoda pro automatickou 

predikci doby výpočtu Simulink modelu na zvoleném cílovém zařízení.  

Kromě mechanizmu generování kódu jsou kompletně popsány všechny kroky potřebné pro vytvoření 

databáze benchmark modelů a následný postup pro odhad doby výpočtu na základě vytvořené databáze 

benchmarkových skóre. Všechny popsané kroky jsou demonstrovány s použitím mikro kontroléru 

PIC32 (PIC32MX795F512L).  

Kromě výše uvedeného je dále zmíněno několik implementačních variant a nastavení parametrů, 

které mohou ovlivnit přesnost predikce. 

Konverze Simulink modelu do spustitelného kódu 

Pro přeložení Simulink modelu do spustitelného kódu je použitý nástroj Embedded Coder, který 

vyvinula firma Matworks. (Šlo by použít i jiné komerční případně freewarové nástroje jakými je 
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například Gene auto projekt [13], ale ty mají zpravidla menší podporu bloků a nejsou tak propracované. 

Nicméně navržená metoda automatické predikce doby výpočtu modelu by měla fungovat i s těmito 

překladači.) 

Základní mechanismus v generování kódu spočívá v „umístění“ specifického kódu namísto Simulink 

bloku v určité části generované programové sekvence. Tento koncept je ilustrovaný na Obrázek 56. 

 

Obrázek 56. Nahrazení Simulink bloku c kódem v generovaném programu 

Toto schéma lze do určité míry chápat, jako mechanizmus spočívající ve zřetězení funkcí 

reprezentovaných jednotlivými bloky. 

6.4.4 Metoda pro predikci doby výpočtu 

Na základě představeného schématu, doba výpočtu odpovídá součtu dob výpočtu jednotlivých 

Simulink bloků a času potřebného pro zajištění chodu simulace (časování výpočtu, kontrola přetečení a 

podobně). Tuto závislost lze vyjádřit rovnicí (3). 

 _

1

_ _
bloky

jeden krok i

i

t t bl t sch


   (3) 

 

 Proměnné v této rovnici (3) jsou popsány na  Obrázek 57. 

 

Obrázek 57. Doba výpočtu Simulink modelu vyjádřená jsou součet dob, které se vykonávají jednotlivé bloky a scheduler 

(časovač simulace) 
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Dobu jakou se vykonává jeden blok (t_bl) je velmi obtížné určit, jelikož závisí na celé řadě 

parametrů. Například na nastavení bloku, na blocích, se kterými daný blok sousedí a na optimalizačních 

parametrech. Obdobně složité je určit jak jednotlivé parametry simulace ovlivní dobu, kterou se 

zajišťuje správné časování výpočtu simulace (t_sch). 

Množství parametrů, které ovlivňují, jak dlouho se počítají jednotlivé bloky, lze snížit, pokud jsou 

vypnuty všechny optimalizace na úrovni Simulinku (jmenovitě například block reduction, reusing 

signal storages). Stejně tak byly deaktivované i optimalizace na úrovni jazyka C (zrušení všech 

optimalizačních parametrů překladače a linkeru s výjimkou nejzákladnějších). Pokud toto učiníme, 

hlavní parametry, které ovlivňují dobu výpočtu jednotlivých bloků, byly na základě intuitivního vhledu 

a experimentů určeny jako následující: 

- Typ bloku 

- Velikost vstupních a výstupních portů, jejich počet a rozměr 

- Datový typ vstupních a výstupních signálů 

- Případné parametry bloku 

Pokud tedy uvažujeme nejjednodušší model, dobu výpočtu určitého bloku můžeme reprezentovat 

konstantní hodnotou (určitým blokem rozumíme blok, který má unikátní jméno, počet vstupů a výstup, 

jejich rozměr, velikost a datový typ, případně odpovídající parametr v nastavení). 

Dobu výpočtu scheduleru (časovače simulace) reprezentujeme modelem, který zohledňuje velikost 

simulace. Čas potřebný pro řízení simulace tedy považujeme za přímo úměrný velikosti simulace 

s určitou konstantní režií. Tuto závislost vyjadřuje rovnice (4). 

 1 2_ _t sch c c n blcks    (4) 

Jednou z hlavních předností tohoto jednoduchého modelu je jeho výpočetní nenáročnost. Můžeme 

totiž použít výpočetně velmi efektivní metody, abychom nalezli zvolené neznámé parametry (doby 

výpočtu jednotlivých bloků a scheduleru). 

Rovnici (3) můžeme snadno přepsat do maticového vyjádření doby výpočtů několika modelů (5). 

 

1

1,1 1,2 1, 21

2,1 2,2 2, 2

m,1 m,2 m, 1

2

_

_ _ ... _ __1

_ _ ... _ ..._1

... ... ... ... _......

_ _ ... _ _1

n

n

n

n m

t blck

n blck n blck n blck t blcksum blck

n blck n blck n blck sum blck

t blck

n blck n blck n blck sum blck c

c

 
 

   
   
    
   
   
   

  

1

2

_

_

...

_ m

t sim

t sim

t sim

 
 
 
 
 
 

 (5) 

V tomto vyjádření, proměnná n_blck reprezentuje počet bloků daného typu v modelu. Poslední dva 

sloupce v matici na levé straně (tvořené jedničkami a sum_blck proměnnou reprezentující počet bloků 

v daném modelu) jsou použité k odhadu doby potřebné pro časování simulace. V matici na pravé straně 

jsou změřené doby výpočtů jednotlivých Simulink modelů. Takže prostřední matice po vyřešení 

soustavy (sestávající z t_blck proměnných) bude obsahovat doby výpočtů jednotlivých Simulink bloků 

a c1 respektive c2 konstanty budou neznámé konstanty pro určení doby výpočtu časovače simulace (4). 

Základní omezení na hledané proměnné je, aby všechny byly kladné. Pochopitelně, aby bylo možné 

„dobře“ odhadnou proměnné (t_blck, c1 a c2) počet simulací (m), musí být mimo jiné větší než počet 

bloků (n), použitých v simulaci.  
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Určení výpočetních časů jednotlivých blolů 

Matematický problém pro určení dob výpočtu jednotlivých bloků tak jak jej popisuje soustava rovnic 

(5) lze vyjádřit následujícím způsobem (6). 
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   (6) 

Abychom tuto úlohu mohli efektivně řešit, použijeme algoritmy z knihovny Matlabu. Ty ve 

skutečnosti minimalizují druhou mocninu tohoto problému. Umocnění tohoto výrazu příliš neovlivní 

nalezené řešení, ale zásadním způsobem zjednoduší výpočet. Vybrané funkce, které jsou součástí 

standardní knihovny Matlabu, vhodné pro řešení lineárních rovnic s omezením na nalezené řešení jsou 

funkce: lsqlin(), lsqnonneg() a obecný řešič fminsearch(). Tyto funkce byly použité k nalezení dob 

výpočtu 400 bloků (s unikátní konfigurací) na základě 2000 modelů. 

Vybrané funkce byly nakonfigurovány s podobným nastavením přesnosti hledaného řešení. Základní 

parametry, se kterými byly tyto funkce použité, jsou uvedené níže. 

lsqlin() 

[x,resnorm,residual,exitflag,output,lambda] = ... 

     lsqlin(C,d,[ ],[ ],[ ],[ ],lb,ub,X0, ... 

     optimset('MaxIter',10000,'TolFun',1e-12)) 

 

lsqnonneg() 

xvect2 = lsqnonneg(C,d,optimset('MaxIter',10000,'TolFun',1e-12)); 

 

fminsearch() 

toMin = @(x)(C*abs(x) - d).' * (C*abs(x) - d); 

[xvect3,fval] = fminsearch(toMin, X0, ... 

     optimset('TolX',1e-15,'Display','iter','MaxIter',8000000)); 

Výsledné hodnoty dob výpočtů jednotlivých bloků nalezené těmito funkcemi byly porovnány tak, že 

byla nakreslen graf zobrazující chybu aproximace určitého počtu modelů. Graf na Obrázek 58 

představuje histogram chyby aproximace jednotlivých modelů. Jinými slovy ukazuje, kolik procent 

modelů bylo aproximováno s určitou chybou.  

Jak je patrné z výsledků na Obrázek 58, funkce fminsearch() nezkonverguje k přijatelným výsledkům 

ani po 8 106 iteracích (navíc spočítat všechny tyto iterace trvá skoro stokrát více času, než trvalo najít 

řešení všem ostatním metodám). 
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Obrázek 58. Doba výpočtu a přesnost aproximace různých optimalizačních metod 

Lsqnonneg() a lsqlin() metody poskytují kvalitativně srovnatelné výsledky. Nicméně, lsqnonnen() 

funkce vypadá, že aproximuje dané modely přesněji, ale je pomalejší ve srovnán s lsqlin() funkcí. 

Vytvoření databáze výsledků 

Aby bylo možné odhadnout dobu výpočtu každého jednotlivého bloku na zvoleném hardwaru, bylo 

vytvořeno několik simulací. Je poměrně důležité, aby počet simulací byl dostatečně velký, jinak by 

nebylo možné identifikovat doby výpočtů jednotlivých bloků dostatečně přesně. Z toho vyplývá nutnost 

vytvořit velké množství testovacích Simulink modelů. Proto byla vytvořena metoda, která z vybraných 

bloků automaticky sestaví Simulink model. Nastavení skriptů, které náhodně kompletují „spustitelné“ 

modely a jejich vstupní data, jsou popsaná dále. 

Pro generování kódu byly vybrány pouze bloky ze základní Simulink knihovny. Tyto vybrané bloky 

a jejich nastavení je shrnuté v tabulce níže (Tabulka 6). 

Tabulka 6. Vybrané bloky a jejich nastavení 

Block type parameters Block output type 

Inport PortDimensions = 1 double, int16 

Constant Value = random matrix, size(1-4,1-4) double, int16 

Gain 
Gain = random value, size(1-4,1-4) 

Multiplication = Matrix, Element-wise 
double, int16 

Sum Inputs = ++,+-+,+++- double, int16 

Mux Inputs = random number(1,1) double, int16 

Demux Outputs = random number(1,1), length=1-5 double, int16 

Outport  double, int16 

Delay DelayLength = random number(1,1) double, int16 

Trigonometry  double 

Dalším krokem je vytvořit algoritmus, který z těchto vybraných bloků vytvoří „spustitelný“ Simulink 

model. Vytvořený generátor modelu se řídí základními pravidly.  

 Každý blok musí být úplně připojený (všechny jeho vstupy a výstupy).  

 V každém kroku při sestavování nového modelu je náhodně vybrán blok z databáze bloků a 

nakonfigurován (náhodně) vybráním z předdefinovaných možností.  
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 Celý model se vytváří v sloupcích, přičemž bloky z každého dalšího sloupce preferují 

připojení k předchozímu.  

 Propojení jednotlivých bloků by mělo být vyrovnané (signál vystupující z jednoho bloku by 

neměl vézt do příliš mnoha dalších bloků). 

Tento postup vytvoří Simulink model s podobnou strukturou, jako mají modely řídících algoritmů.  

Pro demonstrační účely byla vytvořena databáze obsahující 2000 modelů, s použitím 400 bloků, 

které mají „unikátní“ parametry. 

Benchmarkování databáze 

Doba výpočtu benchmarkových modelů na cílovém zařízení (PIC32 mikro kontrolér) byla měřena 

čtením hodnoty ze synchronizovaného časovače. Když se začne vykonávat iterace řídícího algoritmu, 

časovač se resetuje a jeho hodnota se přečte, když je iterace řídícího algoritmu dokončena. Tato hodnota 

je poté přenesena přes UART rozhraní do počítače, kde se uloží k dalšímu zpracování. Jelikož jsou bloky 

pro měření doby výpočtu přidány do simulace každého testovaného modelu, čas potřebný pro změření 

doby výpočtu je přičten k době výpočtu testovaného Simulink modelu. To ale nijak zásadně nevadí, 

jelikož tento čas je později identifikován jako součást režií simulace a je zahrnut v konstantách 

reprezentujících dobu potřebnou pro „časování“ simulace. 

Simulink bloky, které byly použité pro měření doby výpočtu a přenosu získané hodnoty do počítače 

(přes sériovou linku) jsou pro ilustraci na Obrázek 59. Tyto bloky byly vyvinuté jako součást Cerebot 

MX7 Ck bloksetu. (Matlab funkce v modelu na Obrázek 59 slouží pouze pro převod hodnoty čítače 

uint16 do paketu, který je přenesen přes 8 bitové sériové rozhraní do počítače.) 

 

Obrázek 59. Simulink bloky použité pro změření doby výpočtu simulace pomocí synchronizovaného časovače 

6.4.5 Zpracování dat pro predikci 

Pokud máme k dispozici dostatek benchmarkových modelů, můžeme přistoupit k odhadu doby 

výpočtu jednotlivých bloků, ze kterých se Simulinkové modely skládají. Tato kapitola popisuje několik 

aspektů související se zpracováním naměřených dat, které mohou ovlivnit přesnost predikce této 

metody. 

Výběr modelů pro identifikace  

Zdá se být přirozené snažit se vybrat z benchmark databáze modely, které jsou co nejvíce podobné 

modelu, jehož dobu výpočtu potřebujeme předpovědět. Jedno ze základních kritérií, které se dá zvolit 

je rozsáhlost modelu. Vybereme pouze ty modely pro odhadnutí dob výpočtů jednotlivých bloků, které 

obsahují stejný (nebo podobný) počet bloků jako model, jehož dobu výpočtu odhadujeme. Na Obrázek 

60 je zachycena závislost mezi dosažitelnou přesností aproximace v závislosti na vybrané tréninkové 

množině.  
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Obrázek 60. Přesnost aproximace modelů v závislosti na vybrané tréninkové množině 

  Osa označená jako podobnost popisuje použitou skupinu trénovačích dat. V tomto případě čím nižší 

číslo „podobnosti“ tím byly modely ve vybrané tréninkové množině „podobnější“ referenčnímu modelu. 

Jak je patrné, výběr modelů, které mají podobné vlastnosti, umožní dostáhnout „přesnější“ aproximace 

(což může vést k nalezení přesnějšího odhadu výpočetní doby jednotlivých bloků).  

Extrapolace výpočetních dob bloků 

Jeden z problémů, který může nastat, je nedostupnost bloku, jehož dobu výpočtu potřebujeme znát, 

při predikci doby výpočtu Simulink modelu. V takovém případě je doba výpočtu tohoto bloku odhadnuta 

na základě známých dob výpočtů podobných bloků. Základní myšlenkou je odhadnout dobu výpočtu 

tohoto neznámého bloku na základě bloků s podobnými vlastnostmi (například stejný typ bloku, který 

používá stejné datové typy signálů, ale s jinou velikostí vstupních a výstupních signálů). Tento odhad 

na základě podobných bloků je realizován interpolací. Mezi časy výpočtů podobných bloků je proložena 

rovina a neznámá doba výpočtu je určena podle odpovídajícího místa v proložené rovině. Hledání doby 

výpočtu bloku, která má 4 vstupy a výstupy podle podobných bloků je pro ilustraci na Obrázek 61. 
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Obrázek 61. Odhad doby výpočtu neznámého bloku s použitím známých podobných bloků 

Použití plochy vyššího řádu by nejspíš umožnilo nalézt přesnější odhad doby výpočtu, protože doby 

výpočtů podobných bloků nejsou lineárně závislé. Nicméně, vzhledem k složité závislosti mezi 

výpočetními časy podobných bloků, vede prokládání plochami vyšších řádů k nesmyslným odhadům. 

6.4.6 Testované algoritmy 

Aby byla ověřena a demonstrována schopnost představené nové metody předpovědět doby výpočtu 

Simulink modelů, byly vybrány následující algoritmy. Tyto vybrané modely jsou dále popsané 

v následujících podkapitolách. Jednotlivé modely byly vybrány tak aby reprezentovaly běžné algoritmy 

používané v řízení od nejjednodušších po složitější. 

Jednoduchý stavový regulátor s dvěma stavy 

Stavový regulátor představuje jeden ze základních řídících algoritmů, který je používán zejména pro 

řízení lineárních soustav (nebo i mírně nelineární). Implementovaná verze regulátoru používá 

pozorovatele s konstantním zesílením. Model algoritmu je pro ilustraci na  Obrázek 62. Tento model 

používá sčítání, maticová násobení a paměťový blok (zpoždění), celý model je implementován použitím 

datových typů double. 

 

Obrázek 62. Stavový regulátor s dvěma stavy 
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Jednoduchý PID regulátor 

Jak už bylo naznačeno, PID regulátor je pravděpodobně nejjednodušším regulátorem, který se 

používá. I přes svoji jednoduchost je velmi robustní a pravděpodobné právě díky této vlastnosti se stal 

nejpoužívanějším typem regulátoru. Tento algoritmus používá základní bloky, sčítání, násobení a 

paměťové bloky. Schéma implementovaného PID regulátoru je na Obrázku. Tato verze regulátoru byla 

implementována použitím datových typů čísel s plovoucí desetinnou čárkou. 

 

 

Obrázek 63. PID regulátor implementovaný s použitím double datových typů 

Stavový regulátor se čtyřmi stavy 

Tento model je v podstatě rozšířením prvního zmíněného. Jediný rozdíl v implementaci je, že místo 

dvou stavů používá stavy čtyři. Ilustrace tohoto modelu je na Obrázek 64. 

 

 

Obrázek 64. Stavový regulátor se čtyřmi stavy 

Modifikovaná verze PID regulátoru 

Následující model reprezentuje typickou aplikaci, kde se používá PID regulátor s určitým 

„vylepšením“ nebo kompenzací.  

Tento příklad reprezentuje regulátor soustavy, která má dva výstupy, jenž jsou do určité míry závislé. 

Implementuje proto „decoupling“ výstup, který se snaží tuto závislost potlačit, tak aby se regulovaná 

soustava chovala lépe. Schéma tohoto modelu je na Obrázek 65. 
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Obrázek 65. Dva PID regulátory s „decoupling“ zesílením 

PID regulátor používající celočíselné datové typy 

Posledním testovaným algoritmem je PID regulátor implementovaný použitím celočíselných 

datových typů, konkrétně s použitím 16 bitových znaménkových celočíselných proměnných. Schéma 

tohoto regulátoru je stejné jako předchozí PID regulátor, ale použité signály mají jiné datové typy. Tento 

model je ilustrován na Obrázek 66. 

 

 

Obrázek 66. PID regulátor používající celočíselné znaménkové datové typy 

6.4.7 Zhodnocení kvality predikce 

Doba výpočtu každého modelu byla předpovězena s použitím metody představené v této kapitole. 

Jednak byla předpovězena doba vykonávání na PC (Intel Core 2 Quard) a na vestavěném procesoru 

PIC32 (80Mhz). Předpovězené a skutečné (naměřené) doby výpočtu jsou shrnuté v  Tabulka 7.  

Tabulka 7. Skutečné (změřené) a předpovězené doby výpočtu 

Model name Execution on PC Predicted on PC Execution PIC32 Predicted on PIC32 

Simple state 

space 2 states 
± 2.5E-06s 2.50E-06s 1.74E-04s 1.65E-04s 

Simple PID ± 1.4E-05s 1.35E-05s 6.32E-05s 6.36E-05s 

State space  

4 states 
± 2.6E-06s 1.98E-06s 5.56E-04s 5.50E-04s 

Modified PID 

controller 
± 2.5E-05s 2.72E-05s 1.03E-04s 1.32E-04s 

Integer type PID 

controller 
± 1.4E-05s 1.40E-05s 6.40E-05s 6.20E-05s 
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Variance odhadu doby výpočtu jednotlivých modelů je různá pro různé modely v rozmezí 

2e-5ms2 … 5e-4ms2. Tento rozdíl variací jednotlivých modelů je daný použitím různých bloků. Tato 

variance byla odhadnuta na základě dob výpočtu stejného modelu předpovězené použitím různých setů 

modelů v benchmark databázi. 

6.4.8 Zhodnocení metody 

Nová metoda, kterou jsme představili v předchozím textu je postavená na principu predikce doby 

výpočtu na základě benchmarkových skóre. Svým způsobem je unikátní, jelikož umožňuje dosáhnout 

daleko přesnějšího odhadu doby výpočtu, než je u těchto metod dnes běžné. Navíc si zachovává velmi 

dobrou přenositelnost, lze ji použít s libovolným hardwarem a není ji nutné složitě konfigurovat. 

Následující kapitola srovnává přesnost predikce námi vyvinuté metody s jinými, dnes používanými 

metodami. 

Srovnání přesnosti nové metody predikce a běženě používaných metody 

Abychom mohli demonstrovat přesnost predikce představené metody, srovnáváme její výsledky 

s dostupnými metodami založenými na intuitivním odhadu a predikci na základě skóre z benchmarku 

[43]. Jelikož skóre z benchmarku nebo intuitivní odhad na základě charakteristiky hardwaru (v tomto 

případě frekvence procesoru) vždy srovnává výkon relativně je nutné vnít dobu výpočtu na referenčním 

hardwaru. Určení dob výpočtu pak bylo provedeno podle rovnice (7). V této rovnici je odhad doby 

výpočtu na základě hardwarové charakteristiky popsán rovnicí a a predikce na základě benchmark skóre 

je na základě části b. Frekvence procesoru je získána z dat výrobce hardwaru a bencharkové skóre z 

databáze CoreMark© [43] benchmarků.  

 

2390
:

80

9138.00
:

111.74

guess

bench

frequency

PIC PC PC

frequency

CoreMark
PIC PC PC

CoreMark

PC
a t t t

PIC

PC
b t t t

PIC

   

   

 (7) 

Demonstrační úlohy a benchmarky byly provedeny  na hardwaru: vestavěný procesor (PIC) a osobní 

počítač (PC), jejichž specifikace je následující: 

 PC:  Intel Core 2 Quard  Q6600 @ 2.39Ghz – (±2330 MIPS/core): CoreMark/Core 9138.00 

 PIC:  PIC32MX795F512L @ 80Mhz – (105DMIPS): CoreMark/Core 111.74 

 

Srovnání přesnosti předpovědi nově vytvřené metody a standardních přístupů založených na 

benchmarkovém skóre (konkrétně odhad doby výpočtu na základě intuitivního odhadu a skóre 

z benchmark testu) je na Obrázek 67. 



Kapitola 6 – Předpověď doby výpočtu Simulink modelů 96 

 

Stránka 96 ze 105 

 

 

Obrázek 67. Srovnání přesnosti predikce doby výpočtu různých metod 

Operace provedené před použitím predikce s novým hardwarem 

Benchmarková databáze může být vytvořena prakticky pro libovolné cílové zařízení s použitím těch 

samých pravidel. Jedinou věcí, kterou musíme udělat, abychom mohli tuto metodu použít pro odhad 

doby výpočtu na novém zařízení je: 

1) Upravit databázi benchmarků (pokud se některé bloky, jejichž dobu výpočtu potřebujeme 

znát, v této databáze nenacházejí) 

2) Změřit dobu vykonávání benchmark modelů na novém zařízení 

3) Znovu odhadnout doby výpočtů jednotlivých bloků na základě nově získaných dob výpočtů 

jednotlivých modelů (doby výpočtů byly změřené v předchozím kroku).  

Závěr 

Jak je patrné z výsledků, představená metoda neposkytuje 100% přesný odhad doby výpočtu nicméně 

odhad doby výpočtu je řádově přesnější než základní odhad na základě benchmarkového skóre nebo 

hardwarové charakteristiky. Predikce pomocí představené metody je plně automatická a nevyžaduje od 

uživatele zadávání dalších parametrů, navíc ji lze po kalibraci benchmarkových skóre použít prakticky 

pro libovolném cílové zařízení. 

Jakmile jednou získáme doby výpočtů jednotlivých bloků, přestavená metoda vyniká rychlostí 

predikce. Používá pouze jednoduché výpočty k odhadu doby výpočtu určitého modelu. Díky tomu může 

být doba výpočtu modelu na zvoleném cílovém zařízení odhadována prakticky v reálném čase během 

vývoje modelu. 

Přesnost predikce může být dále vylepšována použitím komplexnějších modelů pro výpočet doby 

výpočtu jednotlivých bloků (například bude-li tento model zohledňovat zapojení bloku v simulaci). 

Nalézt takový model je poměrně složitý úkol. Navíc identifikace jeho parametrů a nároky pro databázi 

benchmarků by byly mnohem větší, což by znemožnilo toto jednoduše použít v praktických úlohách. 
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Cílem této práce bylo splnit především dva hlavní cíle. Prvním je vytvoření nástroje, který by 

umožnil automaticky generovat kód pro zařízení používající displej. Druhým cílem bylo vytvořit 

metody pro odhad doby výpočtu Simulink modelu na cílovém zařízení. Oba tyto cíle byly splněny. 

Vytvořené nástroje a metody svojí funkcí dosahují vlastností požadovaných v zadání a jejich parametry 

jsou výrazně lepší než vlastnosti dnes dostupných nástrojů (jejich kombinaci), které by bylo možné 

použít jako alternativu k námi vytvořeným. 

Konkrétněji jsou dosažené výsledky v jednotlivých kategoriích popsány dále. 

 Vytvoření blocksetu pro platformu Cerebot MX7 cK 

Vytvořený „Cerebot blockset“ je skupina nástrojů, která umožňuje na základě Simulink modelu plně 

automaticky vygenerovat spustitelný kód a ten nahrát do vestavěného procesoru zařízení Cerebot MX7 

cK. 

Kapitoly popisující vývoj blocksetu poskytují detailní popis konceptů použitých při vývoji 

jednotlivých komponent tohoto nástroje a vazeb mezi nimi. Použité metody pro vytvoření kompletního 

řetězce nástrojů pro automatické generování kódu z prostředí Simulink nejsou srovnatelným způsobem 

popsány v dostupných materiálech na jednom místě. To může velmi usnadnit práci lidem, kteří potřebují 

získat přehled o problematice automatického generování kódu z prostředí Simulinku, jelikož přináší 

ucelený a detailní popis mechanizmů a konceptů používanými při generování kódu. 

Navíc jsou prezentované metody vždy doplněné příkladem s jejich implementací, čímž je 

demonstrována funkčnost jejich konceptu a ilustrován způsob použití. Díky detailnímu popisu 

implementace jednotlivých konceptů lze použít představený postup jako návod k vytvoření obdobné 

funkcionality pro další nepodporovaný cílový hardware (vytvoření blocksetu pro jiný, nepodporovaný 

hardware). 

Výsledky v oblasti generování kódu pro Cerebot MX7 cK hardware byly publikované v [9a], kromě 

toho vyšlo několik článků, které obecněji popisují možnosti generování kódu pro specifický hardware 

[6a], zohledňujcí specifické požadavky na vzhled generovaného kódu [8a]. 
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 Vytvoření bloku pro obsluhu komplexní periferie 

Jedním z hlavních cílů této práce bylo vytvořit blok pro obsluhu komplexní periferie. Konkrétně 

blok, který by umožnil automaticky generovat kód pro ovládání displeje připojeného jako periferní 

zařízení k vestavěnému procesoru.  

Vytvořit nástroj, který by splnil požadavky zadání, není možné s použitím standardních nástrojů 

programu Matlab/Simulink. Byla proto vyvinuta nová metoda pro implementaci požadované 

funkcionality. Tato metoda spočívá ve vytvoření samostatného programu, který poskytuje uživatelské 

rozhraní a generuje soubory implementující funkcionalitu pro automatické generování kódu pro 

Simulink prostředí. Vytvořený nástroj je dobře popsán z uživatelského i programátorského hlediska. 

Díky tomu je možné nově představenou metodu modifikovat pro implementaci automatického 

generování kódu pro další složité periferie, vyžadující komplexní uživatelské rozhraní.  

Představené řešení doposud nebylo použité v žádném dostupném blocksetu. Poprvé je tak možné 

použít Simulink pro generování kódu i pro složité periferie, což ani s použitím komerčně nabízených 

produktů nebylo takto komfortním způsobem doposud možné. 

Postupy pro vytvoření bloku pro implementaci rozhraní komplexní periferie v Simulinku byly 

publikovány v [10a]. 

 Vývoj metod pro predikci doby výpočtu 

Druhým hlavním bodem této práce bylo vytvořit metody pro predikci doby výpočtu Simulink modelu 

na cílovém zařízení. 

V rámci tohoto tématu bylo vytvořeno několik postupů, které umožňují tuto dobu odhadnout. Buď 

poskytují nástroje, které umožní dobu výpočtu odhadnout na základě analogie (srovnání s benchmark 

skóre) nebo dobu výpočtu určí plně automaticky na základě Simulink modelu. 

Dílčím výsledkem jsou sady benchmarkových modelů a jejich skóre (doby výpočtu), na základě 

nichž lze s požitím analogie získat odhad doby výpočtu určitého algoritmu. Jednotlivé benchmarky jsou 

zvolené tak, aby demonstrovaly výpočetní výkon vybraných cílových zařízení s nejběžnějšími typy 

algoritmů používanými v mechatronice. Tyto výsledky byly publikovány v [1a] a [7a]. 

Výsledky jednotlivých benchmarků pak umožňují získat mimo představy o výpočetním výkonu 

daného hardwaru, také povědomí o vlivu jednotlivých optimalizačních a implementačních parametrů na 

výslednou rychlost algoritmu. Tato znalost může být užitečná při vývoji a kompilaci nového algoritmu, 

tím, že identifikuje parametry, které mají největší vliv na výkon algoritmu. Shrnutí těchto výsledků bylo 

zveřejněno v [5a]. 

Druhý typ vytvořených metod pro predikci doby výpočtu představuje metoda, která predikuje dobu 

výpočtu plně automaticky na základě Simulink modelu. Predikce doby výpočtu probíhá na základě 

databáze dob výpočtů jednotlivých Simulink bloků, která je získána identifikací na základě dat z velkého 

počtu benchmarkových modelů. Tato nová metoda automatické predikce poskytuje v porovnání 

s intuitivním odhadem doby výpočtu na základě benchmark skóre daleko přesnější odhad. Kromě toho 

je i samotný odhad doby výpočtu velmi rychlý. Tato metoda je plně automatická a uživatel nemusí 

zadávat žádné parametry. 
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 Přínosy práce 

Nejvýznamnější praktické přínosy práce jsou: 

 Cerebot blockset – nástroj umožňující automaticky vygenerovat spustitelný kód pro Cerebot 

MX7 cK hardware na základě Simulink modelu. Výsledky jsou publikované v [10a]. 

 Simulink blok pro obsluhu komplexní periferie – Program těsně integrovaný v programu 

Simulink slouží pro konfiguraci a vytvoření šablon pro generování kódu pro grafický displej. 

Tento nástroj byl prezentován v [9a]. 

Nejvýznamnější teoretické přínosy práce jsou: 

 Specializované benchmarky – Vytvořené sady tabulek a grafů umožňují získat představu o 

výpočetním výkonu hardware a efektivitě generovaného kódu v závilosti na nastavení 

parametrů překladače. Výsledky byly publikované v [1a], [5a] a [7a]. 

 Automatická predikce doby výpočtu – Vytvořený nástroj umožňuje použitím „modelu 

výpočetního výkonu“ sestaveného na základě Simulink modelu automaticky predikovat 

dobu výpočtu na cílovém zařízení. Výsledky jsou připravovány na publikaci v časopise. 

 Další předpokládaný vývoj 

Vytvořené nástroje pro automatickou predikci doby výpočtu představují poměrně významný přínos 

v oblasti predikce doby výpočtu Simulink modelů na zvoleném hardwaru. Nicméně odstranění již 

zmíněných omezení vytvořené metody (na strukturu Simulink modelu), bude vyžadovat vytvoření 

dalších nástrojů.  

I když je vytvořený software pro automatické generování kódu pro platformu Cerebot MX 7cK plně 

funkční, lze jej dále vylepšovat, například tak, aby byl více „uživatelsky přívětivý“ a dále rozšířit 

skupinu periferií, pro kterou je možné automaticky generovat kód přímo ze Simulink modelu.  
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