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Tato práce se zabývá nasazením více-vláknového operačního systému reálného času 

Phar Lap ETS určeného pro průmyslová a vestavěná PC a demonstruje tvorbu prioritně 
řízené více vláknové aplikace, mapování PCI karty a TCP/IP síťového rozhraní. Cílem 
je vytvoření řídicí aplikace pro řízení laboratorního modelu levitace feromagnetického 
předmětu v elektromagnetickém poli. Tento model se vyznačuje velmi nízkými 
časovými konstantami a pro řízení PSD regulátorem vyžaduje přesnou periodu 
vzorkování, kterou běžný OS není schopen zajistit. Použití operačního systému reálného 
času umožňuje přesné časování a prioritní řízení chodu vláken aplikace. Aplikace běží 
na PC vybaveném měřící multifunkční kartou a je vyvíjena v jazyce C v prostředí 
Visual Studio 6 s doplňkem ETS.  

 
 
 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 
PODEŠVA, P. Creation of control applications for operating system Phar Lap ETS: 

Master Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 
Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2009, 97 p. Thesis 
head: Fojtík, D. 

 
This work deals with deploying of multithreaded real-time operating system Phar 

Lap ETS which is designated for industry and embedded PCs and demonstrates creation 
of priority controlled multithreaded application and mapping and using of PCI card and 
TCP/IP network interface. The main goal is to create a control application for 
controlling of laboratory model of “Levitation ferromagnetic object in an 
electromagnetic field”. This model is characterized by very low time constants and its 
controlling with PSD regulator requires accurate sampling period, that the current OS is 
not able to provide. Using of real-time operating system allows precise timing and 
priority based scheduling of thread in running applications. The application runs on a 
desktop PC equipped with multifunctional measuring card and is developed in C 
programming language in Visual Studio 6 extended with ETS plug-in. 
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1 Úvod 
Až na výjimky je základní částí programového vybavení počítačových systémů 

operační systém. Jedná se o program, který je po spuštění počítače zaveden do paměti a 

řídí jeho chod až do vypnutí. Z pohledu uživatele je operační systém rozhraní mezi ním 

a počítačem.  

Jeho funkce se dá definovat jako: 

• vstupně výstupní operace – zpracovává vstupy a výstupy.  

• abstrakce HW – vytváří rozhraní mezi HW a SW pomocí funkcí ovladače. 

• správa prostředků – přiděluje a odebírá procesům čas procesoru, paměť a 

podobně. 

Operační systémy se liší podle HW platformy, na kterém jsou provozovány 

a požadavků na jejich funkce. Požadavky na OS pro mobilní zařízení jsou úplně jiné než 

požadavky na OS multimediálního PC nebo vestavěného průmyslového počítače. Od 

toho se mimo jiné odvíjí jejich složitost, velikost a spotřeba HW prostředků pro jejich 

vlastní provoz. 

Moderní OS pro domácí PC jsou 32 nebo 64 bitové a jsou velmi komplexní 

a rozsáhlé, protože musí obsahovat kvalitní grafické uživatelské rozhraní, podporu 

práce s nejrůznějšími druhy HW, multimédií a aplikací, podporu práce více uživatelů a 

také různá zabezpečení a podporu práce v síti. 

OS vestavěného počítače, často 8 nebo 16 bitové, mohou obsahovat jen jednoduché 

textové rozhraní, funkce pro obsluhu konkrétního HW a minimální nebo žádnou 

podporu síťových prvků. Takto sestavené OS sice postrádají univerzálnost a mnohé 

pokročilé schopnosti, naproti tomu jejich složitost, velikost a nároky na prostředky se 

mnohonásobně sníží. Úlohy vestavěného počítače často vyžadují velmi rychlé reakce, 

tzn. musí pracovat v reálném čase. Proto jsou vybaveny operačními systémy reálného 

času (RTOS), které jsou oproti běžným OS přizpůsobeny právě pro tyto úlohy. 
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2 Systémy reálného času 
Mnoho různých systémů vyžaduje velmi rychlé reakce na změny vstupů a jiné 

události. Pro jejich správný chod je nutné, aby bylo zaručeno, že odezva na vstup bude 

nejen správná, ale také bude provedena v požadovaném čase. Příkladem může být 

převod analogového signálu na digitální signál a jeho zpracování. Tento převod musí 

být proveden v daném časovém intervalu určeném frekvencí snímání. 

Systémy reálného času bývají často vestavěnými systémy (embedded systems). Ty 

mohu být i velmi jednoduché jednoúčelové řídicí systémy, obsažené v běžné elektronice 

a elektrických spotřebičích, jako jsou hodinky nebo automatická pračka, ale také složité 

vestavěné průmyslové počítače s výkonem běžného stolního počítače. Tyto počítačové 

systémy, ať už jednoduché nebo složité, tvoří naprostou většinu průmyslově vyráběných 

a využívaných počítačových systémů. Jsou založeny na široké nabídce procesorů a 

dalších HW prvků. Jelikož jsou často tvořeny dané aplikaci na míru, lze je navrhnout a 

vyrábět levněji a efektivněji.  

 [AUTOMA 2009a] 

Mnoho vestavěných systémů je vyráběno metodou system-on-chip (SOC). To 

znamená, že veškeré elektrické obvody jsou integrovány do jednoho čipu. 

Takovéto systémy pracující v reálném čase mají tyto charakteristiky: 

• jednoúčelové 

• malý rozměr 

• nízká cena při masové výrobě 

• specifické nároky na časování 

[GAGNE, GALVIN, SILBERRSCHANTZ 2005] 

2.1 Definice systémů reálného času 

Existuje několik definic systémů reálného času: 

1.  [DEDICATED SYSTEMS]: „Systém reálného času je systém, u kterého je 

správnost výsledku závislá nejen na správnosti výpočtu, ale také na čase, v němž 

je výsledek spočten.“ 

2.  [DEDICATED SYSTEMS] „Systém reálného času je systém, který reaguje 

předvídatelným způsobem na nepředvídatelné vnější události.“ 

3. [LAPLANTE 2004]: „Systém reálného času je systém, který musí dodržet 

stanovené doby odezvy, nebo jinak riskuje vážné následky včetně selhání.“ 
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Velmi často používaná je zejména první definice. Je ji však nutno doplnit o 

podmínku, že onen čas potřebný ke zpracování výsledku musí být velmi krátký.  

Základní rozdělení systémů reálného času je podle přísnosti podmínky na dodržení 

časového limitu (Deadline), na dodání výsledku na Hard RTS (tvrdý) a Soft RTS 

(měkký). Na Obr. 1 je znázorněna závislost váhy výsledku na čase pro Hard RTS a Soft 

RTS a také použitelný RTOS. 

 
Obr. 1 Závislost váhy výsledku na čase v Real-time systémech a použitelný RTOS 

[FOJTÍK 2004] 

Hard real-time 

Tyto systémy striktně vyžadují, aby bylo zajištěno, že zpracování úlohy nepřekročí 

daný časový limit. Pokud se tak stane, jsou již výsledky operace považovány za 

nesprávné a pro systém bezcenné. Takovýmito systémy jsou různé systémy, určené ke 

zpracování informací a řídicí systémy jako např. systémy řízení robotů. 

Mezi Hard RTS patří bezpečnostně-kritické systémy (safety-critical systems). Ty se 

vyznačují navíc faktem, že v důsledku nesprávného (opožděného) výsledku, může dojít 

ke katastrofě, tj. vážným škodám na majetku i ohrožení zdraví a života osob. Příkladem 

mohou být řídicí systémy letadel, vozidel, zbraňové systémy a různé lékařské vybavení.  
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Soft real-time 

Tyto systémy se vyznačují určitou tolerancí vůči danému časovému limitu. Váha 

výsledku operace, který je dodán po uplynutí limitu, sice klesá, ale není okamžitě 

označen za chybný. Příkladem soft real-time systému může být bankomat.   

 [GRONDŽÁK, MARTINCOVÁ 2004] 

2.2 Operační systém reálného času 

Systém reálného času (RTS) a operační systém reálného času (RTOS) jsou dva 

odlišné pojmy. RTS je fyzická část systému, RTOS je operační systém, který běží na 

RTS a musí splňovat určité kritéria. 

RTOS je mnohem jednodušší než běžný OS, protože neobsahuje funkce, které by pro 

něj byly zbytečné. Je často jednoúčelový, jednouživatelský, obsluhuje menší počet úloh, 

které většinou čekají na přerušení od HW (např. senzorů). Mnohé nepodporují grafické 

rozhraní nebo virtuální paměť. 

Práce s virtuální pamětí a obecně s jinými datovými médii než je RAM, je pro hard 

real-time nevhodná, protože práce s virtuální pamětí vyžaduje další režii a disková 

média jsou pomalá, čímž zvyšují latenci. 

Podle požadavku na dodržení časového limitu se opětovně dělí na Hard real-time a 

Soft real-time. Soft real-time je zajištěn pomocí přidělení vysoké priority kritických 

úloh běžících v reálném čase. Priorita jim zůstává, dokud nejsou ukončeny. Takovýto 

Soft RT nabízí Linux.  

 [GAGNE, GALVIN, SILBERRSCHANTZ 2005] 

Definice RTOS 

[FOJTÍK  2004] „RTOS je systém, který zpracovává libovolnou možnou událost 

nebo kombinaci událostí předem determinovatelným způsobem."  

Zde je důležitým pojmem determinovatelný způsob zpracování. Znamená to, že je 

jednoznačně dán sled zpracování jednotlivých událostí pomocí priorit přiřazených 

jednotlivým operacím. Ze znalosti časové náročnosti jednotlivých operací je pak možné 

pro libovolnou událost určit maximální čas potřebný k jejímu zpracování. 

Požadavky na RTOS 

1. Preemptivní multitasking., 

2. přidělování času procesoru vláknům podle priorit, 
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3. minimalizování latence, 

4. mechanizmus řešení problému "inverze priorit", 

5. predikovatelné možnosti synchronizace běžících vláken. 

[FOJTÍK 2004, GAGNE, GALVIN, SILBERRSCHANTZ 2005] 

2.2.1 Preemptivní multitasking 

[ČERHOVSKÝ, SROVNAL 2005] „Preempce je akce, při níž operační systém 

přeruší aktuálně běžící úlohu a přidělí procesor jiné úloze. Preempce může být 

uskutečněna jen v určitých bodech chodu běžící úlohy, a nebo může být v určitých 

oblastech kódu zakázána.“  

Procesy, mohou běžet sekvenčně (fronta), pseudo-paralelně (multitasking) nebo 

paralelně (pouze u systémů s více jádry procesorů). Nejjednodušším modelem je jedno-

procesní systém se sekvenčním plánováním. Zde je vláknu přidělen procesor po celou 

dobu jeho vykonávání a až po jeho ukončení je možné spustit další proces. Procesy se 

pak řadí do fronty např. FCFS. 

Opakem tohoto systému je multitasking. Ten umožňuje současně provozovat více 

procesů (vláken) současně a to tak, že běží pseudo-paralelně. To znamená, že se vlákna 

ve využívání procesoru střídají. Jednotlivým vláknům je při vytvoření přiřazen kontext 

(proto název přepínání kontextu). 

Způsob, jakým se vlákna střídají, závisí na druhu multitaskingu a algoritmu 

plánování. Tyto mechanismy slouží k zefektivnění práce procesoru přepínáním mezi 

jednotlivými spuštěnými procesy. Multitasking může probíhat na úrovni procesů nebo 

jednotlivých vláken. 

 [ČERHOVSKÝ, SROVNAL 2005] 

• pseudo-multitasking – nejedná se o multitasking, vlákna o sobě vědí 

a předávají si vzájemně procesor bez použití kontextu. Tyto vlákna však mohou 

být pouze z omezené, pro tento účel předem definované množiny upravených 

vláken. 

• kooperativní multitasking – vlákna se aktivně podílejí na multitaskingu tím, že 

pomocí systémových volání předávají řízení zpět OS. Hrozí zde však nebezpečí, 

že v případě chyby tak neučiní. 

• Preemptivní multitasking – vlákna se střídají ve využívání procesoru 

v určitých časových intervalech (kvantech). Po uplynutí kvanta je jim procesor 
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odebrán a předán dalšímu vláknu. Čím kratší je kvantum, tím častěji je se 

provádí plánování a přepínání mezi vlákny. Vlákna se mohou časového kvanta, 

které je jim přiděleno, vzdát (např. pokud jsou ukončeny nebo čekají na jinou 

událost), čímž se zvýší efektivnost. Nevýhodou tohoto systému je, že vyžaduje 

určitou režii na přepínání kontextu. Čím kratší je časové kvantum, tím větší je 

režie procesoru. 

U preemptivního multitaskingu vystupují v plánování vlákna především pasivně. O 

plánování se stará OS, konkrétně dvě na sobě nezávislé systémové úlohy: 

• Dispečer, který uskutečňuje fyzické přepnutí mezi vlákny. 

• Plánovač [scheduler], který rozhoduje jaké bude pořadí.  

2.2.2 Přidělování času procesoru vláknům podle priorit 

Jednou z nejdůležitějších vlastností operačních systémů reálného času je schopnost 

okamžitě reagovat na požadavek na přidělení procesoru od procesu s vysokou prioritou. 

O to, aby procesor získalo správné vlákno, se starají algoritmy plánování. 

Při prioritním plánování se přidělí procesor vláknu s nejvyšší prioritou. Pokud má 

více vláken stejnou prioritu, plánují se podle pořadí příchodu (FCFS). U preemptivního 

plánování dojde, v případě že se vyskytne vlákno s vyšší prioritou než právě to 

probíhající, k přerušení probíhajícího vlákna a spustí se vlákno s nejvyšší prioritou. 

Základní algoritmy: 

• FCFS (First Come - First Served) – Neprioritní, nepreemptivní, vlákna jsou 

zpracovávány podle pořadí jejich příchodu. Vlákno je zpracováváno, dokud není 

celé ukončeno. Může být součástí složitějších algoritmů, kde je využita 

preempce i prioritní plánování. 

• SJF (Shortest Job First) – Může být preemptivní i nepreemptivní, zpracováváno 

je vlákno, na jehož vykonání je třeba nejkratší doba. Je nutno předem znát 

potřebnou dobu na vykonání. 

• RM  (Rate-Monotonic) – prioritní plánování, procesy se volají s konstantní 

periodou pomocí časovačů. Pokud právě běží vlákno s nižší prioritou, dojde 

k přepnutí kontextu na vlákno s vyšší prioritou. 

• EDF (Earlier Deadline First) – preemptivní plánování pro RTOS. Spuštěno je 

vlákno, jehož limit na zpracování (deadline) je nejblíže, tzn. je nejvíce ohrožen 

zmeškáním limitu. 
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• RR (Round Robin) - cyklické plánování (obdoba FCFS), zpracované vlákno se 

vrátí na začátek fronty. Fronta se tak cyklicky opakuje. Může být součástí 

složitějšího plánování. 

  [GRONDŽÁK, MARTINCOVÁ 2004] 

2.2.3 Minimalizování latence 

Systém často čeká na nějaký podnět, ať už je to přerušení (Interrupt) od časovače, 

SW nebo HW. Když toto přerušení nastane, musí zareagovat co nejrychleji. Rychlost 

této reakce ovlivňují dva druhy latencí (reakčních dob): 

1. Reakční doba přerušení (Obr. 2) – označuje časový interval od okamžiku 

vyvolání přerušení po započetí obsluhy přerušení (ISR). Procesor musí nejdříve 

dokončit prováděnou instrukci, poté zjistí typ přerušení, přepne kontext vlákna a 

spustí obslužnou rutinu přerušení ISR. 

 
Obr. 2 Reakční doba přerušení [GAGNE, GALVIN, SILBERRSCHANTZ 2005] 

 

2. Reakční doba přiřazení (Obr. 3) – označuje dobu potřebnou k ukončení právě 

prováděného procesu a spuštění jiného. Skládá se z doby konfliktu a přidělení. 

Konflikt nastává, pokud spouštěný proces vyžaduje prostředky, které jsou již 

obsazené procesem s nižší prioritou (inverze priorit), nebo právě probíhá 

preempce procesu běžícího v kernelu. Čas přidělení je doba potřebná k zavedení 

nového procesu. Na délku této dobu mají největší vliv, zda kernel podporuje 

preempci a délka časového kvanta.   

 [GAGNE, GALVIN, SILBERRSCHANTZ 2005] 
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Obr. 3 Reakční doba přiřazení [GAGNE, GALVIN, SILBERRSCHANTZ 2005] 

2.2.4 Mechanizmus řešení problému "inverze priorit"  

Inverze priorit označuje nebezpečnou situaci, která může nastat při přepnutí 

z běžícího vlákna na nové vlákno s vyšší prioritou. Při inverzi priorit musí vlákno 

s vyšší prioritou čekat na uvolnění systémových zdrojů, které má v držení vlákno s nižší 

prioritou. Toto vlákno nemůže zdroje, které má v držení  (jsou jím uzamčeny) uvolnit, 

protože je čeká dokud neproběhne vlákno, které ho přerušilo. K tomu ale nedojde a obě 

vlákna se vzájemně zablokují. 

 
Obr. 4 Inverze priorit a její řešení [MRÁZEK 2009] 

OS musí obsahovat mechanismus (Obr. 4), který tomuto stavu zabrání, např. přidělí 

vláknu s nižší prioritou dočasně prioritu vlákna jenž blokuje, vykoná potřebné operace 

k uvolnění prostředků a poté vrátí vláknu jeho původní prioritu.  [MRÁZEK 2009] 



Diplomová práce  Bc. Podešva Petr 

- 18- 

2.2.5 Predikovatelná synchronizace běžících vláken 

U jednoprocesorových systémů probíhají úlohy pseudoparalelně, tzn. vzájemně se 

přerušují. Synchronizační prostředky slouží k řízení přístupu k systémovým 

prostředkům u systémů využívajících preemptivní multitasking. Zabraňují například 

tomu, aby se jeden soubor nesnažily modifikovat dva procesy, nebo se dva procesy 

nesnažily současně využívat stejné zařízení.  

 

Pojmy spojené se synchronizací: 

• Kritická sekce - část programu, ve které může proces využívat sdílené 

prostředky systému (disk, soubor…). V těchto místech se může dostat do 

konfliktu s jiným vláknem (inverze priorit, uvíznutí…). 

• Čekání aktivní – kód procesu obsahuje pomocný kód, který zpozdí vykonání 

kritické sekce, dokud není požadovaný prostředek uvolněn. Toto zpoždění je 

realizováno např. cyklickým opakováním prázdné instrukce. Vlákno přes 

„nečinnost“ dále využívá procesor – je aktivní a plánovač mu přiděluje 

procesorový čas. Příklad: 

 While(Pripraveno == 0); vlákno koná prázdnou op. dokud není splněna podmínka 

• Čekání pasivní – proces, který musí čekat na sdílený prostředek, se přesune do 

stavu čekání a uvolní procesor. 

Sleep(50);  vlákno se uspí na 50 ms 

• Atomické operace – operace, které nemohou být přerušeny a musí být 

vykonány jako celek. Těmito operacemi jsou např. zápis a čtení. 

 

Synchronizační prostředky: 

Slouží k synchronizaci činnosti více vláken a jejich přístup k proměnným a zdrojům 

(přístup do kritické sekce).  

• Mutex - speciální typ zámku. Má dva stavy (otevřeno, uzamčeno) a v daný 

okamžik může být uzamčeno pouze jediným vláknem. Pokud jedno vlákno 

uzamkne mutex a druhé vlákno se pokusí mutex také uzamknout, dojde 

k přesunu druhého vlákna do čekacího stavu. Teprve až první vlákno odemkne 

mutex, odblokují se i tyto čekající vlákna. Systémem zajišťuje, že vždy jen 

jedno vlákno může mutex uzamknout.  
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• Semafor – proměnná podobná mutexu, ale může nabývat více stavů. Je 

definována svojí hodnotou a operacemi. Binární semafor je typ semaforu, který 

spravuje jen jeden sdílený prostředek nebo proces. 

• Time slicing – neboli časové kvantum, je časový interval, se kterým se přepínají 

vlákna se stejnou prioritou, nebo také čas procesoru který je vláknu přidělen. 

Pokud je nulový, vlákna se nepřepínají. Pro MS Windows je to typicky 100 ms, 

u RTOS se pohybuje v rámci 10 ms a méně.              

[GRONDŽÁK, MARTINCOVÁ 2004, CHVOJKA 2007] 
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3 Phar Lap ETS 
Phar Lap ETS (Embedded ToolSuite) je kompaktní, jednoprocesní, vícevláknový 

hard real-time operační systém určený převážně pro 32-bitové vestavěné počítače 

(embedded), založené na architektuře typu x86. Firma IntervalZero (dříve Ardence a 

Ventrurcom) jej vyvíjí již více než 10 let. Dalším produktem Interval Zero je RTX, real-

time doplněk pro MS Windows, který má mnoho prvků společných s ETS, ale nejedná 

se samostatným OS. 

Velkou výhodou tohoto systému při nasazení v průmyslu je krom podpory různých 

technologií a velmi malá náročnosti na hardware také zejména kompatibilita s běžnými 

Win32 API. To umožňuje poměrně snadnou přenositelnost kódu z prostředí Windows 

do prostředí Phar lap a vývojářům nabízí známé vývojové prostředí. ETS podporuje 

většinu standardních funkcí C/C++, případně nabízí ekvivalentní funkce optimalizované 

pro Phar Lap, jejichž název je podobný, ale mají předponu Ets, např. funkce Inp() pro 

čtení portu má ekvivalent EtsInp(). Jiné funkce lze využít buďto ze standardních 

knihoven C/C++ nebo z knihoven ETS. Např. strcpy() a EtsStrCpy(). 

 [DIRECTINSIGHT  2009] 

 

ETS je jednoprocesní a vícevláknový OS. To znamená, že v rámci jediného běžícího 

procesu může existovat více vláken (samostatně běžících částí aplikace) s nastavitelnou 

prioritou (Obr. 5). Ta uvnitř procesu sdílí společný adresní prostor, globální a statické 

proměnné a haldu. Každému vláknu je přidělena jeho vlastní oblast v registru a 

zásobníku.  

 
Obr. 5 Proces s více vlákny 

Přepnutí kontextu vlákna je mnohem rychlejší, než by bylo přepnutí kontextu celého 

procesu. Plánovač zajišťuje, že dojde k přepnutí na kontext vlákna s vyšší prioritou 

v rozmezí 0,5 – 2 µs. Tab. 1 zobrazuje závislost prodlev na výkonu procesoru a 

Tab. 2 požadavky na HW a SW pro vývoj aplikace. 
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Tab. 1 Závislost výkonu ETS na výkonu procesoru [DIRECTINSIGHT 2009] 

Procesor 
Doba  

HW ISR 
Doba ISR k 

aktivaci vlákna 

Přepnutí kontextu 
na vlákno s vyšší 

prioritou 

Samovolné 
vyvolání z funkce 

Sleep() 

Transmeta Crusoe 
5800 1GHz 

2 µs 15 µs < 1 µs < 1 µs 

Pentium II 450MHz < 1 µs 7 µs 1 µs < 1 µs 

Pentium IV 3GHz < 1 µs 5 µs 1 µs < 1 µs 

 

Tab. 2 Požadavky na HW a SW pro vývoj aplikace [INTERVALZERO] 

Vývojové PC (Host) Simulované vestavěné PC (target) 

32-bit PC kompatibilní systém 32-bit PC kompatibilní systém 

60 MB volného místa na HDD Dostatek paměti pro vyvíjenou aplikaci 

Sériový nebo paralelní port * 
Sériový nebo paralelní port* nebo 

disketová mechanika 

Windows 98/NT/2000/XP 

MS Visual Studio 6 nebo .NET 
 

* pro využití WaitHost módu. 

 

Plánovač 

Jádro ETS využívá preemptivní i cyklický algoritmus (round-robin) plánovače. 

Plánování je deterministické pomocí 256 úrovní priorit, přičemž nejvyšší prioritu mají 

hardwarová přerušení (+127) a nejnižší (-128) je rezervována pro vlákno ETS NULL. 

Standardní úroveň priority vláken je 0. Tuto úroveň má také hlavní funkce main(). 

Některé úrovně jsou definovány (pojmenovány) jako standardní pro určitá systémová 

vlákna. 

Preemptivní algoritmus zajišťuje, že běží vždy vlákno s nejvyšší prioritou, dokud 

není zablokováno vláknem s ještě vyšší prioritou, nebo není procesor předán vláknu se 

stejnou prioritou při povolení předávání času procesoru pomocí cyklického algoritmu. 

Ten umožňuje v nastaveném intervalu (time slicing) přepínat mezi vláky se stejnou 

prioritou. 

 Některé synchronizační prostředky, které ETS při multitaskingu využívá, byly již 

popsány v kap. 2.2.5. Mechanismus řešení „inverze priorit“ pomocí změny priority 

vlákna byl popsán v kap. 2.2.4. 
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Kromě běžných funkcí OS podporuje Phar Lap ETS také obsluhu různých 

paměťových zařízení včetně ROM, pokročilé síťové prvky, webový server nebo 

grafické rozhraní PEG. V případě potřeby lze spouštět OS i bez použití BIOS 

sestavením vlastního spouštěcího kódu. 

Dále obsahuje sadu programátorských funkcí Win32 API a standardní model 

knihoven DLL. Jako vývojové prostředí využívá ETS SDK Microsoft Visual C++, které 

rozšiřuje formou "plug-in" o "Embedded Studio Express" pro snadný návrh a vývoj 

zabudovaných aplikací.  

 [DIRECTSIGHT 2009] 

Vlastnosti ETS: 

• Robustní a výkonný RTOS zaměřený na 32bitové architektury Intel X86: 386, 

486, Pentium 1 až 4, Pentium multicore, Pentium M, Xenon i procesory AMD. 

• Ustálená rychlost přerušení do 30 kHz, podpora všech standardních BIOS. 

• Real-time ETS Kernel, podporující C/C++ runtime knihovny a podmnožinu 

Win32 API embedded systémů. 

• Potřeba méně než 500 kB operační paměti včetně I/O, grafiky a TCP/IP 

• Flexibilní cyklický (round-robin) a preemptivní plánovací algoritmus pracují na 

bázi každého vlákna. 

• Zamezení inverze priorit - zajištění, aby programová vlákna s nízkou prioritou 

neohrozila běh vláken s vysokou prioritou. 

• Kód lze umístit jako monolitický blok nebo odděleně jádro a uživatelský 

program. 

• Knihovny vláken pro real-time operace, knihovna pro emulaci plovoucí čárky na 

systémech bez její podpory a dynamické zaváděcí knihovny. 

• MS-DOS kompatibilní systém souborů FAT systém souborů (file system) 

reálného času, vysokorychlostní přístup k médiím podporující FAT16 a FAT32, 

podporující diskety, ATA pevné disky, flash media a ROM a RAM paměti. 

• Integrovaný program WinSock, který plně vyhovuje TCP/IP reálného času, 

podpora TCP/IP a MicroWeb Server pro vytváření web serverů. 

• Podpůrná sada ETS pro PC karty a USB 1.0, 2.0. 

• PEG real-time grafické uživatelské rozhraní. 

• Vývoj, kompilace a ladění ve standardizovaném vývojářském prostředí 

vývojového studia Microsoft VS 6.0, .NET 2002. 
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• LinkLoc, 32-bitový linker sloučený s MS Visual Studio poskytující 

optimalizované linkovací funkce pro ETS. 

• Embedded StudioExpress Plug-in pro MS Visual Studio. Umožňuje vývoj a 

ladění aplikací na cílovém zařízení. 

• Visual System Builder grafická aplikace pro Windows. Slouží ke konfiguraci a 

výběr součástí ETS a tvorbě projektu pro Visual Studio. 

• Pomocné aplikace pro DOS/Windows. 

 [AUTOMA 2009a, INTERVALZERO] 

3.1 ETS Kernel 

ETS kernel poskytuje rychlý, hardwarově nenáročný, ale při tom plnohodnotný 

operační systém reálného času pro PC/AT vestavěné (embedded) systémy. Jeho 

hlavními funkcemi jsou: 

• přepnutí procesoru do 32-bitového chráněného módu 

• zavedení Win32 API knihoven kompilátoru Visual C++  

• poskytování dalších služeb operačního systému, včetně komunikace 

s vývojovým počítačem (host). 

Fyzicky je kernel rozdělen na dvě oddělené části: 

• 16-bitový ETS Monitor, který se stará o inicializaci HW, přepnutí procesoru do 

chráněného režimu, komunikaci s vývojovým počítačem během ladění a 

spouštění aplikace z disku nebo stažením z hostu. 

• 32-bitové ETS knihovny, jenž jsou nalinkované na vytvořenou aplikaci 

poskytující Win32 API, které nabízejí C a C++ run-time knihovny a volitelné 

komponenty kernelu ETS. 

Na Obr. 6 je zobrazena architektura ETS. Aplikaci lze sestavit jako oddělenou od 

jádra ETS, nebo ji postavit jako součást jádra a vytvořit tak monolitickou strukturu. 
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Obr. 6 Struktura ETS [AUTOMA 2009a] 

ETS kernel obsahuje množství volitelných prvků. Díky tomu jej lze konfigurovat dle 

požadavku aplikace a systému a nahrávat do paměti jen komponenty, které jsou 

potřebné. V příloze A je seznam těchto komponent a jejich velikost kódu (ROM) a dat 

(RAM) při umístění v paměti. 

Bez ohledu na použitý hardware, Realtime ETS Kernel vždy pro uživatelský 

program spouští prostředí chráněného režimu. Chráněný režim umožňuje bezpečný 

multitasking a adresování paměti. Paměť je adresována 32 bitovým lineárním modelem 

bez stránkování. Umožňuje alokaci až 4GB paměti. 

Když program přebírá kontrolu na začátku hlavní funkce main(), kernel již dokončil 

nastavení na nižší úrovni: 

• Procesor je přepnut do chráněného režimu 

• Voliče segmentu dat a kódu jsou nastaveny na nejnižší část adresového prostoru 

paměti začínajícího na adrese 0 

• Registry a příznaky jsou inicializovány 

• Přerušení jsou povolena 

• Globální proměnné jsou inicializovány z komprimovaných dat z paměti ROM 

(pokud je ROM použita) 

• Inicializují se C run-time knihovny, pokud jsou spojeny s programem 

 [INTERVALZERO] 
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Monitor ETS může běžet ve dvou módech WaitHost a NoWaitHost. 

• WaitHost – mód, při kterém cílový systém (target PC) po zavedení jádra ze 

zaváděcího média čeká na instrukci ke spuštění aplikace. 

• NoWaitHost – po zavedení jádra, jádro spustí aplikaci umístěnou na disku nebo 

v ROM. 

WaitHost vyžaduje připojení k vývojovému PC (Host PC) pomocí sériové linky. 

Umožňuje ladění, krokování (tzv. křížové ladění) a zaslání vyvíjené aplikace a RTOS 

do cílového PC. NoWaitHost se využívá zejména při nasazení hotové aplikace. 

3.2 Distribuce ETS 

K vývoji a provozu Phar lap ETS je jako u každého jiného komerčního produktu 

třeba licence zakoupená od distributora tohoto SW. V tomto případě se licence dělí na 

dva druhy: 

• ETS Embedded ToolSuite (SDK) licence na vývojové prostředí provozované 

na vývojovém počítači – host PC. 

• ETS Kernel RTL  (Run-Time) je OEM licence umožňující aplikaci hotového 

díla na použitý operační systém Phar Lap RTOS na cílovém zařízení – target 

PC. 

Tyto licence lze zakoupit zvlášť, takže se nemusí pořizovat ETS a Runtime jednotky 

RTOS současně. Díky velké modularitě ETS lze licenci na Phar Lap RTOS sestavit 

pouze z jednotek (komponent), které jsou v aplikaci použity, a zakoupit je až v čase 

nasazování hotového produktu. Dle použitých komponent a ovladačů HW se totiž dále 

odvíjí cena za Run-Time licenci, přičemž různé komponenty a ovladače mají různou 

cenu. Z tohoto důvodu je třeba při vývoji komerčního programu dbát na správnou 

konfiguraci. 

U verze ETS13 bylo možno získat prostředí ETS kromě nákupu také jako zkušební 

verze (Evaluation) na 90 dní pro SDK a Run-Time běžící 30 dní. Při zakoupení plné 

licence na SDK lze dále využívat zkušební verzi Run-Time. Zkušební verze obsahuje 

omezení v závislosti na verzi ETS a u novějších verzí se licenční podmínky liší. 

 Zkušební verze Run-Time umožňuje používat vytvořenou aplikaci 30 dní po 

kompilaci spouštěcího soubor. Poté je třeba aplikaci nově zkompilovat. Tento čas se 

ukládá do projektu a ověřuje na straně cílového PC, proto je třeba mít nastaven 

správně systémový čas v BIOS na cílovém i vývojovém PC. 
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Momentálně je již na trhu k dispozici SDK ETS verze 14 podporující MS Visual 

Studio 2005 a .NET. VŠB-TUO má k dispozici SDK licence ETS 13 podporujícího MS 

Vislal Studio 6 a .NET. 

 [INTERVALZEREO, DATAPARTNER 2010] 

3.3 Použití Phar Lap ETS 

Oblast použití RTOS ETS je velmi široká. Nachází uplatnění tam, kde jsou vysoké 

nároky na rychlost reakce systému na události a současně na nízké nároky OS na HW. 

Velkou část této oblasti tvoří vestavěné systémy (Embedded Systems), které jsou také 

nejčastěji využívanými počítačovými systémy v průmyslu. V Tab. 3 jsou vypsány 

konkrétní příklady použití ETS. Interval Zero na svých stránkách uvádí pouze příklady 

použití produktu RTX. 

Tab. 3 Příklady použití ETS v průmyslu [AUTOMA 2009a, DIRECTINSIGHT 2009] 

Odvětví Použití 

Vojenství a 
letectví 

Společnost Ricciardi Technologies, Inc. (RTI), k zajištění 
výkonu pro svůj řídicí systém Bio Sensor,  

Společnost PushCorp, Inc., pro řídicí systém.  

Komunikace 

Společnost Sitronics (dříve STROM telecom) pro vývoj 
digitálního spojovacího systému Medio,  

Společnost AŽD Praha s. r. o. v systémech pro kolejovou 
dopravu, 

Společnost Cutler-Hammer pro vývoj komunikační brány. 

Herní průmysl 
Firma Golden Games pro vývoj a dodávky zařízení do 
herního průmyslu. 

Lékařství Illumina, Inc., Submikronový skenovací systém 
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4 Nástroje a metodika vývoje aplikací 

Před instalací ETS SDK je zapotřebí mít na vývojovém PC nainstalováno prostředí 

Microsoft Visual Studio 6 nebo 7 (.NET). Verze 6 podporuje starší monolitickou 

strukturu a připojení přes sériovou nebo paralelní linku. Verze 7 podporuje novou 

rozdělenou strukturu a ladění přes síť. Instalace se provádí do kořenového adresáře 

disku do složky pharemb. Např. C:\pharemb 

Tento adresář obsahuje mimo jiné tyto složky s různými součástmi SDK 

\monitor – soubory monitoru a soubory pro tvorbu zaváděcích médií  

\bin – spustitelné programy 

\help – nápověda, hlavní soubor nápovědy je ETS.chm 

\examples – ukázkové zdrojové kódy z různých oblastí práce s ETS 

4.1 Instalace a pomocné nástroje 

Po úspěšné instalaci se při spuštění Visual C++ zobrazí nová úvodní obrazovka (Obr. 

7), která značí, že do něj byl správně zaveden plugin ETS. Nezobrazí-li se úvodní okno 

ani panel nástrojů, je nutno zkontrolovat napojení knihoven ETS SDK na Visual Studio. 

Popis napojení je v nápovědě k ETS v kapitole „Activating the Embedded Studio 

Express Add-in“. 

 

Obr. 7 Úvodní obrazovka ETS SDK [INTERVALZERO] 

V panelu nástrojů se také zobrazí nový panel (Obr. 8), standardně pojmenovaný 

Toolbar,  který obsahuje ikony pomocných nástrojů ETS.  

 
Obr. 8 Panel nástrojů ETS 



Diplomová práce  Bc. Podešva Petr 

- 28- 

1. About ETS – Obrazovka s verzí ETS 

2. Target Configuration Settings – Tento nástroj (Obr. 9) umožňuje  nastavení 

typu a vlastností spojení mezi hostem a cílem. Umožňuje výběr čísla a typu 

portu, rychlost přenosu a zda bude kernel stažen z hostu nebo nikoliv. 

 
Obr. 9 Target Configuration Settings 

3. Target Port Input/Output  – Pomocný ladící nástroj (Obr. 10) umožňující 

zasílání a příjem znaků a hodnot z hostujícího pc na cílové, prostřednictvím 

sériového nebo paralelního portu. 

 
Obr. 10 Target Port Input/Output 

4. Target Systém Information – Pokud je cílové PC spuštěno, připojeno a běží na 

něm ETS monitor, lze získat touto aplikací (Obr. 11) informace o jeho HW a 

běžícím kernelu.  
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Obr. 11 Target Systém Information 

Pro další velmi podrobné informace o HW lze použít ukázkovou aplikaci HWTEST 

umístěnou ve složce /examples/HWTEST a spustitelnou na cílovém PC. Výstupem 

z tohoto programu je soubor HWTEST.LOG obsahující detailní informace o systému. 

5. ETS Boot Disk Wizard (Obr. 12) – Jedná se o průvodce tvorbou spouštěcích 

disket RTOS v módu WaitHost (aplikace zasílaná z vývojového PC) i 

NoWaitHost (připojí se zkompilovaný EXE soubor). Využívá aplikace 

Makeboot.exe a cfigkern.exe. 

 
Obr. 12 ETS Boot Disk Wizard 

6. Visual Systém Builder – Užitečná aplikace (Obr. 14) pro konfiguraci součástí 

RTOS, vyvíjené aplikace a zakládání projektu. Další popis viz. kap. Visual 

System Builder 4.2. 
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Instalaci se vytvoří složka se zástupci (Obr. 13) ve Windows nabídce Start. 

 

Obr. 13 Součásti instalace SDK ETS 

4.2 Visual System Builder 

Visual System Builder (VSB) zobrazená na Obr. 14, je aplikace určená ke snadnému 

výběru a konfiguraci komponent ETS použitých při sestavení Realtime jádra ETS. 

Slouží jako visuální rozhraní mezi uživatelem a linkerem/kompilátorem LinkLoc. S její 

pomocí lze vybrat jen ty komponenty, které jsou skutečně potřeba pro chod vyvíjené 

aplikace. Takovéto konfigurování systému má mimo jiné tyto dva důvody: 

1. Odstraněním nepotřebných komponent se sníží nárok na paměť. 

2. Cena za Real-time licence se odvíjí od použitých komponent. 

 

Obr. 14 ETS Visual System Builder 
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Okno aplikace Visual System Builder se skládá ze tří hlavních částí. Dostupné 

komponenty, vybrané komponenty a parametry zvolené komponenty. Při přidání 

některé komponenty, VSB sám vybírá ze seznamu komponentů ty, které jsou součástí 

dané komponenty, a naopak odstraňuje nekompatibilní. Standardní konfigurační listy 

projektu jsou: 

• Základní konfigurační soubor aplikace. 

• Základní konfigurační soubor monitoru. 

• Struktura paměti. 

• Nastavení komunikace s hostem. 

• Pomocné přepínače. 

• Souborový systém. 

• TCP/IP. 

• IP adresy. 

• Síťové ovladače. 

VSB je prvním krokem při vytváření nové aplikace. Vytváří a edituje soubory 

s koncovkou .VSB obsahující konfiguraci projektu. Podle této konfigurace pak generuje 

workspace projektu .DSW pro MS Visual Studio a další potřebné soubory konfigurační 

soubory (Obr. 15) pro LinkLoc a RTOS. Soubor s koncovkou .LKR je řídíc soubor 

LinkLoc, ve kterém jsou nastaveny přepínače (switches) LinkLoc. Soubor.LNK 

obsahuje konfiguraci kernelu. 

Pro zahájení práce v prostředí MS Visual Studio pak již stačí jen otevřít workspace 

soubor projektu s koncovkou dsw. 

 

Obr. 15 Soubory generované pomocí VSB 

4.3 Makeboot 

Makeboot (Obr. 16) je aplikace sloužící k vytváření zaváděcích médií. Jeho prací je 

zkopírovat na médium soubory monitoru ETS diskkern.bin a pharboot.sys, 

Makeboot existuje ve dvou verzích: 

• Makeboot – Aplikace pro DOS/Win98/2000. Umožňuje tvorbu disket a disků. 

Spouští se z příkazové řádky nebo jako součást Bootdisk Wizard z panelu 

nástrojů v prostředí Visual Studio. Příklad použití - tvorba diskety: 
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c:\pharemb\monitor\makeboot.exe a: diskkern.bin 

• Makeboot32 – Aplikace pro WinXp. Má vlastní příkazový řádek pro konfiguraci 

vytvářeného zaváděcího média. Neumí pracovat s disketami. 

 

Obr. 16 Makeboot32 s ukázkou parametrů 

Při vytváření diskového média ve Windows je třeba dávat pozor na několik možných 

komplikací: 

• Antiviry mohou bránit zápisu na disk, je třeba vypnout všechny aplikace, které 

kontrolují disky. 

• Windows může patně detekovat geometrii disku, je pak třeba ji určit ručně např. 

podle BIOS. 

• Makeboot neumí pracovat se SATA řadiči. 

• Do složky \Makeboot32 je třeba zkopírovat soubory monitoru *.bin ze složky 

\pharemb\monitor 

Alternativou k Makeboot je embedded aplikace MakeHD. Ta slouží k vytváření 

zaváděcího IDE disku přímo na cílovém PC na kterém běží ETS monitor. Ke 

konfiguraci zaváděcího souboru slouží DOS aplikace Cfigkern. 

4.4 Runemb 

Runemb (Obr. 17) je jednoduchá aplikace, která slouží k synchronizaci, navázání 

komunikace a výměně dat mezi ETS monitorem na cílovém počítači   a vývojovým 
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prostředím v režimu WaitHost a spuštění vyvíjené aplikace. Runemb se využívá 

v prostředí MS Visual C++ při spuštění a ladění ladění aplikace. 

 

Obr. 17 Runemb pod MS Visual Studio 6 

4.5 LinkLoc 

Linkovací programy, které běží pod vestavěnými operačními systémy jako je 

operační systém reálného času ETS, jsou jiné než jaké využívá běžný operační systém 

jako je Windows. LinkLoc je 32 bitový linker/locator určený právě pro tvorbu programů 

běžících pod operačním systémem ETS. Parametry linkeru se nastavují pomocí 

přepínačů do souboru (Obr. 21) s koncovkou .LNK, nejsnadněji prostřednictvím 

aplikace Visual Systen Builder. 

LinkLoc vykonává tyto funkce linkeru: 

• řešení adres 

• připojení knihoven 

• vytváření ladících symbolických tabulek 

• specifikace rozdílných bázových adres pro různé části aplikace 

• vytváření binárního nebo hex souboru pro programování ROM nebo Flash 

paměti. 

• vytváření zaváděcích souborů pro ladění programů s hardwarovými emulátory 

ICE. 

• vytváření ROMINIT segmentu pro inicializace proměnných u programů 

umístěných v ROM. 
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4.6 CFIGKERN 

Pro ETS velmi důležitá aplikace CFIGKERN.exe slouží editaci souboru kernelu 

ETS. Je volána při každé manipulaci s tímto souborem, např. aplikací Makeboot.exe při 

přepínání režimu ladění, nebo VSB při konfiguraci vytváření kernelu. Jedná se o 

konzolovou aplikaci a lze ji také volat z příkazové řádky CMD. K nastavování 

parametrů se používají přepínače s pomlčkou (switches). 

Příklad: 

C:\pharemb\cfigkern a:\mykern.bin –nowaithost -appname RTREG.EXE 

Příkaz přepne režim kernelu umístěného v souboru a:\mykern.bin na nowaithost a 

zadá, že se má načíst po zavedení aplikace RTREG.exe. 

4.7 Vytváření aplikací pro ETS 

Několik důležitých poznámek úvodem: 

• Při tvorbě zaváděcích souborů a kompilaci kódu je často nezbytné deaktivovat 

rezidentní antivirové programy. Ty totiž mohou bránit zápisu na disk nebo 

chybně označit zkompilovaný kód za počítačový virus a bránit se mu. 

• Je nutné nastavit shodný čas na vývojovém i cílovém PC kvůli licenční kontrole. 

• Některé knihovny jazyka C vyžadují, aby soubory se zdrojovým kódem měly 

koncovku .c (nikoliv .cpp), jinak kompilátor hlásí chybu při překladu. 

Samotná tvorba aplikace, pomineme-li její návrh a seznamování HW, lze 

zjednodušeně popsat čtyřmi hlavními kroky. 

1. Konfigurace projektu ve VSB a založení projektu 

2. Tvorba aplikace v Visual C++  

3. Ladění aplikace (WaitHost, NoWaitHost) 

4. Nasazení hotové aplikace 

Prvním krokem je spuštění aplikace Visual System Builder (Obr. 18). Zde se provede 

výběr potřebných komponent a vygeneruje projekt pro Visual C++. Zvolil jsem 

komponenty zobrazené na Obr. 19. Po uložení se vygenerují potřebné soubory a projekt 

.dsw, který se otevře ve Visual C++. 
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Obr. 18 Visual Systém Builder při výběru komponent 

 

 
Obr. 19 vybrané komponenty ETS pro zkušební aplikaci 

Po otevření projektu (Obr. 20) jsou již připojené soubory RTHELLO.LNK, 

obsahující přepínače pro kompilátor LinkLoc (Obr. 21) a RTOS.INI, obsahující 

konfiguraci RTOS. Následuje programátorská část, která se příliš neliší od 

programování v jazyce C/C++. 

ETS podporuje většinu standardních funkcí C/C++, případně nabízí ekvivalentní 

funkce, jejichž název je stejný, ale mají předponu Ets, např. funkce Inp() pro čtení portu 

má ekvivalent EtsInp(). Jiné funkce lze využít buďto ze standardních knihoven C/C++ 

nebo z knihoven ETS. Např. strcpy() a EtsStrCpy(). 
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Obr. 20 Visual C++ s otevřeným projektem po kompilaci 

Při kompilaci se vytvoří v projektu také složka External Dependencies, do které 

kompilátor zkopíruje hlavičkové soubory vybraných součástí dle konfiguračního 

souboru LNK a použitých knihoven. 

 
Obr. 21 Obsah souboru RTHELLO.LNK 

Ladění ve WaitHost módu probíhá stejně jako u běžných programů C/C++. Je možné 

krokovat funkce, případně do kódu umístit 4 break pointy. Pokud je aplikace spouštěna 

ve NoWaitHost módu, lze použít pouze tyto break pointy, které jsou v podstatě 

přerušeními (Int 3). Při spuštění programu (Execute Program) se pomocí aplikace 

Runemb zašle zkompilovaný program cílovému PC, zavede a spustí. Hotová aplikace se 

může stát součástí zaváděcího disku, RTOS nebo se umístí na jiné médium a monitoru 

se určí jeho adresa. 
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5 Funkce pro práci s vlákny a časem 
Vlákna jsou paralelně prováděné funkce podobné procesům. Oproti procesům jsou 

jednodušší a sdílí společné prostředky, proměnné, mapovanou paměti a podobně. Jeden 

proces může obsahovat více vláken, mezi nimiž lze přepínat rychleji, než mezi procesy. 

Vlákna se zakládají v průběhu programu a zanikají při dosáhnutí svého konce nebo 

příkazem k ukončení. 

Vlákna mohou vystupovat ve stavu: 

• Nový – nově zavedený proces, 

• připravený – čeká na přidělení procesoru, 

• běžící – vykonává se, 

• čekající – čeká na nějakou událost (dokončení V/V operace nebo závislé 

operace), 

• ukončený – vlákno ukončilo svoje vykonávání, odstraňuje se. 

 

Kontext (PCB) je datová struktura, která obsahuje různé informace, jako je ukazatel 

na zásobník, stav a priorita vlákna, obsah registrů, přiřazená paměť apod. Při přepnutí 

kontextu se tyto informace o aktivním vláknu ukládají a načítají se informace z kontextu 

spouštěného. Rychlé přepínání kontextu je velmi důležitá vlastnost RTOS, protože je 

jedním z faktorů ovlivňujících čas zpracování úlohy. Tato rychlost je ovlivňována 

velikostí a složitostí kontextu. 

Handle je pomocná datová struktura, která slouží k reprezentaci jiného složitějšího 

objektu. Využívá se při zakládání a manipulaci s vlákny, časovači, synchronizačními 

objekty a podobně.  

 [GAGNE, GALVIN, SILBERRSCHANTZ 2005] 

 

ETS podporuje množství standardních funkcí WIN32 pro práci s vlákny. Další 

užitečné funkce, které jsou součástí pouze ETS, jsou charakteristické předponou ETS 

v názvu. Seznam funkcí viz. [kap. Threads and Synchronization, INTERVALZERO 

2009]. 
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5.1 Vlákna 

Založení vlákna 

Vlákna se zakládají funkcí _beginthread() nebo _beginthreadex(). Při svém vzniku 

mají vždy přiřazenou prioritu 0, tedy jako vlákno main(). 

HANDLE _beginthread(  

 void( *start_address )( void * ), Ukazatel na funkci vlákna. 

 unsigned stack_size, Velikost zásobníku v Byte. 

 void *arglist   Ukazatel na pole argumentů. 

); 

Příklad: 

HANDLE hVlakno;     

static unsigned int WINAPI Vlakno(int Arg){  }; Funkce vlákna. 

void main() 

{ 

 if((hVlakno = (HANDLE)_beginthread((void*)Vlakno, ,(void*)arg))==NULL) 

  printf("Nelze vztvorit vlakno"); 

}   

Pojmenování vlákna 

Přiřazení jména objektu (vlákno, semafor…), které se zobrazí při výpisu chyb. 

DWORD EtsSetDebugName( 

 HANDLE hObjek Handle na objekt. 

  char *pName  Ukazatel na řetězec se jménem. 

); 

Získání handle vlákna 

HANDLE WINAPI GetCurrentThread(void); Vrátí handle vlákna ve kterém je funkce zpuštěna 

 

Ukončení probíhajícího vlákna. 

Vlákno zanikne poté, co dosáhne svého konce, nebo je ukončeno příkazem. 

VOID WINAPI ExitThread( 

   DWORD dwExitCode Návratový kód. 

); 

Ukončení zvoleného vlákna. 

Touto metodou se vlákno okamžitě ukončí a nemá šanci „po sobě uklidit“. Tato 

operace může být nebezpečná a je spjata s problémy: 
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- Nevíme co vlákno v okamžiku ukončení dělá. 

- Vlákno mohlo uzamknout kritickou sekci. 

- Paměť alokovaná na haldě nebude uvolněna. 

BOOL WINAPI TerminateThread( 

   HANDLE hThread, Handle ukončovaného vlákna. 

   DWORD dwExitCode Návratový kód. 

);   Vrací FALSE pokud bylo neúspěšné. 

Nastavení priority vlákna. 

Prioritu vlákna lze měnít v rozmezí ± 127. Vyšší hodnota znamená vyšší prioritu. 

Prioritu 120 má přerušení od časovače, 90 vstupní zařízení. 

BOOL WINAPI SetThreadPriority ( 

   HANDLE hThread, Handle ukončovaného vlákna. 

   DWORD Priorite Nastavená priorita. 

);   Vrací FALSE pokud nešlo změnit. 

Příklad: 

if ((SetThreadPriority(hVlakno, 2)) == FALSE) 

 printf("Nelze nastavit prioritu vlakna\n"); 

Zjišt ění priority vlákna. 

int WINAPI GetThreadPriority ( 

   HANDLE hThread, Handle dotazovaného vlákna. 

);   Vrací hodnotu priority vlákna. 

Uspání vlákna, čekání 

Uspáním se vlákno přesune do stavu pasivního čekání. Není mu přiřazován 

procesorový čas (kvantum). Vlákno se probouzí (stav připraveno) po uplynutí časového 

intervalu nebo zavoláním funkce ResumeThread(). Délka uspání vlákna je vždy 

minimálně 1 ms, bez ohledu na periodu systémového časovače 

 [kap. Sub-Millisecond Timers, INTERVALZERO 2009]. 

 

• Uspání aktivního vlákna na určitý čas. 

VOID WINAPI Sleep( 

   DWORD dwMilliseconds Časový interval v ms  

); 
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Příklad:  

While(Pripraven==0) Sleep(100); Cyklus testuje podmínku Pripraven,  

  dokud není splněna, uspává aktivní vlákno na 100 ms. 

• Uspání zvoleného vlákna. 

DWORD WINAPI SuspendThread( 

     HANDLE hThread Handle uspávaného vlákna. 

);   Pokud selže vrací -1, jinak počet úspěšných uspání. 

• Probuzení vlákna. 

DWORD WINAPI ResumeThread( 

     HANDLE hThread Handle uspávaného vlákna. 

);   Pokud selže vrací -1, jinak počet úspěšných uspání. 

• Čekání. 

Aktivní vlákno přejde do stavu pasivního čekání, dokud není nastaven příznak 

ukončení jiného objektu (vlákno, časovač…) nebo dokud neuplyne časový limit. Má-

li časový limit hodnotu 0, vlákno se vůbec nepřepne do stavu čekání. Má-li hodnotu 

INFINITE, pak čekání nemá časový limit. 

DWORD WINAPI WaitForSingleObject( 

   HANDLE hThread, Handle sledovaného objektu. 

   DWORD Millisec Maximální čas čekání v ms. 

); 
 

DWORD WINAPI WaitForMultipleObjects( 

 DWORD Pocet, Počet sledovaných objektů. 

 const HANDLE *lpHandles, Ukazatel na pole handlů. 

 BOOL WaitAll, True - čeká na dokončení všech. False – čeká na první. 

 DWORD Millisec Maximální čas čekání. 

); 

5.2 Časovač 

Funkci časovače zastupuje v ETS WaitableTimer. Časovač se používá např. 

v kombinaci s funkcí WaitForSingleObject(). Je třeba jej nejprve založit a poté nastavit. 

Časovač dále běží, i v případě že zanikne vlákno, ve kterém byl spuštěn. Výhodou této 

metody časování, oproti časování přerušením systémového časovače, je nižší náročnost 

na procesor a snadné použití priorit vláken. 
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Minimální časový interval nastavitelný časovačem je 1 ms. Přesnost s jakou časovač 

měří je přímo závislá na periodě přerušení systémového časovače, protože během těchto 

intervalů se čas měří. Např. interval 1 ms při periodě přerušení 100 µs bude mít reálnou 

délku mezi 1 a 1,1 ms. 

Založení časovače. 

HANDLE WINAPI CreateWaitableTimer( 

  LPSECURITY_ATTRIBUTES lpTimerAttribs, Bezpečnostní parametry, běžně NULL. 

 BOOL bManualReset, Běžně FALSE . 

 LPCTSTR JmenoTimeru Nepovinné jméno časovače, např. “cas1”. 

);   Vrací NULL při neúspěchu. 

Nastavení časovače 

BOOL WINAPI SetWaitableTimer( 

 HANDLE hTimer, Handle časovače. 

  const LARGE_INTEGER *Interval, Interval ve formátu FILETIME (viz. níže). 

  LONG Perioda, Perioda, se kterou se časovač spouští. Je-li 0, spustí se jednou. 

 NULL, NULL, NULL Ignorované parametry. 

); 

LARGE_INTEGER je struktura vyjadřující 64 bitový číselný typ obsahující 

proměnnou QuadPart typu _int64. FILETIME je 64 bitový formát vyjadřují čas v 

násobcích 100 ns. Je-li hodnota kladná, jedná se o absolutní čas, je-li záporná, pak o čas 

relativní. 

Příklad: 

HANDLE Timer1;  Handle časovače. 

LARGE_INTEGER Cas; Struktura času. 

void main(){ 

 Cas.QuadPart = -10000000*10 Relativní čas, 10 s. 

   Založení časovače. 

 if ((Timer1 = CreateWaitableTimer(NULL, FALSE, "MujTimer"))==NULL) 

         { printf("Nebylo mozno vytvorit casovac"); } 

   Nastavení časovače, bez periody. 

 if (SetWaitableTimer(ChildTimer, &Cas, 0, 0, 0, 0)==0) 

        { printf("Nebylo mozno nastavit casovac"); } 

 

 printf("casovac bezi"); 

 WaitForSingleObject(Timer1,INFINITE); Čekání na dokončení časovače. 

 printf("casovac bezi"); 

} 
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Ukončení běžícího časovače 

Funkce umožňuje předčasně ukončit běžící časovač. Je nutná pro ukončení časovače 

s periodickým opakováním. 

BOOL WINAPI CancelWaitableTimer( 

 HANDLE hTimer Handle ukončovaného časovače. 

); 

Po ukončení časovače by se měl uzavřít handle na časovač. 

BOOL WINAPI CloseHandle( 

   HANDLE hTimer 

); 

5.3 Přerušení ISR 

Obsluha přerušení 

Funkce obsluhující hardwarová přerušení (ISR) se nazývají Callback funkce. Tyto 

funkce musí být zaregistrovány příslušnému přerušení a poté jsou volány plánovačem, 

vždy když dojde k přerušení.  

BOOL EtsRegisterCallback( 

 WORD Type,  Typ přerušení. 

 ETS_CALLBACK pCallback, Volaná obslužná funkce. 

 DWORD ulOpaque, Parametr předávaný funkci. 

 BOOL bAdd  Přidání nebo odebrání obslužné funkce. 

);   Vrací TRUE při úspěchu. 

Některé typy přerušení: 

 ETS_CB_TIMER Přerušení od systémového časovače. 

 ETS_CB_KEYBOARD Přerušení od klávesnice. 

 ETS_CB_MOUSE Přerušení od myši. 

 ETS_CB_EXITLIST Přerušení při ukončení programu. 

Přidání/odebrání obslužné funkce  

Při odebírání obslužné funkce, musejí být zadány parametry pCallback a ulOpaque 

stejně jako při jejím přidávání, jinak nebude funkce odebrána. Zda se jedná o přidání 

nebo odebrání funkce určuje parametr bAdd: 

 ETS_CB_ADD  Přidání (registrace) obslužné callback funkce. 

 ETS_CB_DELETE Odebrání obslužné callback funkce. 

Příklad: 

   Přidání obsluhy přerušení od systémového časovače 
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if(!EtsRegisterCallback((WORD)ETS_CB_TIMER, CBfunkce, Cislo,ETS_CB_ADD)) 

 printf("Error registering timer callback routines!\n"); 

   Odebrání obsluhy přerušení od systémového časovače 

if(!EtsRegisterCallback((WORD)ETS_CB_TIMER, CBfunkce, Cislo,ETS_CB_DELETE)) 

 printf("Error unregistering timer callback routines!\n"); 

Obslužné funkce 

Deklarace obslužné funkce přerušení je následující: 

typedef int (*ETS_CALLBACK)( 

 ETS_INPUT_RECORD *pEvent, Pointer na záznam události. 

  DWORD ulOpaque Předávané parametry. 

);   Návratová hodnota  

Návratová hodnota ovlivňuje zpracování dalších obslužných funkcí a musí nabývat 

jedné ze dvou hodnot:  

ETS_CB_CONTINUE  Pokračuje se zpracováváním dalšího přerušení 

ETS_CB_STOP  Ukončí zpracovávání fronty přerušení 

Příklad: 

int  __cdecl CBFunkce(ETS_INPUT_RECORD *r, DWORD Cislo) 

{ 

 printf(“Hodnota %d”, Cislo); 

 return ETS_CB_CONTINUE; 

} 

Zakázaní a povolení přerušení 

Plánovač obsluhy přerušení se dá zakázat uvnitř obslužné funkce. Tuto operaci 

provádíme, pokud chceme zajistit, aby obslužná funkce nebyla přerušena jiným HW 

přerušením. Před ukončením obslužné funkce, je nutné plánovač odemknout. 

VOID EtsSetISRPriority(); Uzamčení plánovače. 

VOID EtsClearISRPriority(); Odemčení plánovače. 

Perioda přerušení systémového časovače 

V prostředí ETS se perioda systémového časovače nastavuje pomocí dvou funkcí, 

lišících se rozsahem nastavitelných hodnot. Menší perioda přerušení zajišťuje rychlejší 

reakce, ale zvyšuje režii systému na obsluhu přerušení.  Pokud je perioda delší než 1 

ms, doporučuje se používat funkci EtsSetTimerPeriod(). Perioda musí být v intervalu 30 

µs a 55 ms. 
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Pozn. Perioda přerušení syst. časovače má zásadní vliv na ostatní funkce pracující 

s časem, protože určuje přesnost s jakou jsou časové údaje měřeny. 

 

• Nastavení periody přerušení. 

void EtsSetTimerPeriod(unsigned long Period); Perioda v ms ( >1 až 55 ms). 

void EtsSetTimerPeriodEx(unsigned long Period) Hodnota v µs, i pro periodu < 1 ms. 

• Zjištění periody přerušení. 

unsigned long EtsGetTimerPeriod(void); Vrací periodu přerušení v ms. 

unsigned long EtsGetTimerPeriodEx(void); Vrací period přerušení v µs. 

• Zjištění času. 

Funkce vrací počet ms od spuštění systému. Rozlišení je závislé na periodě přerušení 

systémového časovače. 

DWORD WINAPI GetTickCount(void); Počet ms od spuštění. 

_int64 WINAPI EtsGetTickCount(void); Počet ms od spuštění, uloženo v 64 b proměnné. 

Časové kvantum  

Časové kvantum vláken souvisí s plánovačem Round-Robin a lze jej nastavovat 

v jednotkách ms. Je-li nastaveno na 0, je plánovač vypnut. Lze nastavit jakoukoliv 

hodnotu, ale skutečná hodnota je omezena periodou přerušení systémového časovače 

stejně jako ostatní časovací funkce. Měla by proto být několikanásobkem této periody. 

DWORD EtsSetTimeSlice(DWORD msSliceLen); Nastavení časového kvantav ms. 

DWORD EtsGetTimeSlice() Vrací hodnotu časového kvanta v ms. 
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6 Multifunkční měřící karta TEDIA PCA-7428AS 
Měřící karty jsou počítačové periferní zařízení vybavené převodníky a sloužící ke 

sběru dat – Data Acquisition (DAQ). S jejich pomocí lze prostřednictvím běžného PC 

přímo měřit elektrické veličiny, nebo je naopak generovat v závislosti na konstrukci 

dané karty.  

Multifunkční karty kombinují různé funkce, např.: 

• analogové vstupy 

• analogové výstupy 

• digitální vstupy 

• digitální výstupy 

• čítače 

• časovače 

U analogových vstupů je důležité vědět, zda jsou vyvedeny na jeden převodník 

s multiplexem, nebo má každý kanál převodník vlastní. Pokud je společný, frekvence 

měření se musí podělit počtem měřených kanálů. Tab. 4 obsahuje jednou z možností 

dělení karet a to podle způsobu připojení k PC. 

 [AUTOMA 2009c] 

Tab. 4 Dělení karet podle připojení k PC 

Typ Název sběrnice Popis 

Vnitřní 

ISA starší sběrnice PC 
PCI nejrozšířenější PC sběrnice 
PXI speciální sběrnice pro měřicí a řídicí karty 
PCI/104 sběrnice pro vestavěné počítače 
PCMCIA karty pro mobilní zařízení 

Vnější USB/FireWire externí karty 
  

6.1 Popis PCA-7428AS 

TEDIA spol. s.r.o. je česká firma zabývající se výrobou měřící průmyslové 

a laboratorní techniky. Multifunkční karta PCA-7428AS (Obr. 22) je měřící karta 

určená pro sběrnici PCI 2.1 a vyšší. Všechny PCI DAQ karty TEDIA využívají stejné 

signálové rozhraní a strukturu paměti. To umožňuje vysokou úroveň SW kompatibility 

při změně HW.  
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TEDIA k této kartě dodává softwarovou podporu ve formě: 

• Ovladače pro Windows 98/ME a Windows 2000/Xp/Vista 

• Ovladače pro Control Web 2000/5/6 

• Testovací program pro Windows 

• ScopeWin32 – program pro měření a analýzu dat ( pro Windows) 

• TEDIA Recorder – program pro měření a archivaci dat ( pro Windows) 

• Manuály ke kartě a SW 

 

Obr. 22 Multifunk ční karta PCA-7428AS [TEDIA 2009] 

Základní parametry PCA-7428AS jsou: 

• 8 analogových vysokoimpedančních vstupů s nastavitelným rozsahem a 

společným signálem (max. ± 10 V,  14 bit) 

• 2 analogové výstupy s obvody zabraňujícími zakmitávání (0 - 5 V nebo ± 5 

V,12 bit) 

• 8 digitálních vstupů (TTL) 

• 8 digitálních výstupů (TTL) 

• 2 čítače (max. 2MHz, 16 bit) 

• Časovač spouštění (30,5 kHz – 100 kHz) 

• 64 kB paměti s vyvoláním přerušení při zaplnění 

Další vlastnosti viz. Příloha B případně manuál ke kartě [TEDIA 2009]. 
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Rozmístění prvků karty 

Na Obr. 23 je nákres rozmístění prvků karty. Popis jednotlivých konektorů (K) je 

v příloze C. 

• Analogové vstupy a výstupy jsou vyvedeny na konektor Cannon 25M (K1). 

Signálové a řídicí vstupy čítačů na konektoru Cannon 9M (K2).  

• Digitální vstupy (K4) a výstupy (K3) jsou vyvedeny na desce pomocí 

konektorů DIL10. 

• Dvojce trimtrů slouží ke kalibraci ofsetu vstupního zesilovače (P1) a kalibraci 

rozsahu A/D převodníku (P2). 

• Přepínač (SW1) slouží k přepnutí rozsahu analogových výstupů z režimu 0-

5V na ±5V. Přepínač 1 se vztahuje k výstupu Analog0, přepínač 2 k Analog1.  

 

Obr. 23 Rozmístění hlavních prvků PCA-7428AS 

Metody přístupu 

Řídicí obvod sběrnice PCI umožňuje dvě odlišné metody přístupu k HW. 

• I/O – 10 bitové adresování, umožňuje mapovat 63 segmentů paměti o 

velikosti 256 B, jednoduchá podpora v reálném módu procesoru 

• MEM – vyžaduje 32 bitové adresování, přímý přístup do paměti, umožňuje 

mapovat 4 GB paměti, rychlejší než I/O 

Přístupové bázové adresy jsou uloženy v konfiguračních registrech PCI BIOS BAR0-

BAR4. Struktura PCI BIOS je zobrazena v příloze D. 
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Uložení dat v paměti 

Karta obsahuje 32 bitovou paměť RAM. K ukládání dat se však používá pouze 

nejnižších 8 bitů, ostatní bity jsou nulové. V režimu IO je adresováno jen těchto 8 bitů, 

a paměť se jeví jako 8 bitová (velikost datového typu char nebo BYTE). V režimu MEM 

je adresováno celých 32 (datový typ unsigned long int) s 8 nejnižšími významovými 

bity. Oba paměťové prostory se překrývají. 

 

Existují tři typy paměťových míst, které obsahují řídicí a datové registry: 

• Jen ke čtení (R) – z registru lze číst, ale nelze do něj zapisovat. 

• Jen k zápisu (W) – do registru lze zapisovat, ale nelze z něj číst.  

• Ke čtení nebo zápisu (R/W) – registr lze číst i přepisovat. Stejné paměťové 

místo může mít význam dvou registrů, např. při čtení funkce stavového 

registru, při zápisu spouštěcí trigger. 

 

Režimy spouštění měření 

Karta podporuje tři režimy spouštění měřící sekvence. Režim je nastaven pomocí 

registru CWReg. 

• Programové spouštění – každá měřící sekvence se spustí zápisem do 

registru SWTrigReg. Jednoduché, ale vyžaduje přesné časování na straně 

systému. Využívá statický zásobník. 

• Spouštění časovačem – sekvence se cyklicky spouští intermím časovačem 

s periodou rovnou podílu 2 MHz a hodnoty nastavené v registru 

ScanTimerReg. Využívá kruhový zásobník. 

• Externí spouštění – sekvence se spouští vnějším signálem přivedeným na 

vstup Gate1/ExtTrig. Při této metodě vzniká zpoždění přibližně 500 ns. 

Využívá kruhový zásobník. 

[TEDIA 2009] 

Režimy paměti 

Paměť může pracovat ve dvou režimech: 

• Statický zásobník (Obr. 24) 

• Kruhový zásobník (Obr. 25) 
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Statický zásobník zapisuje data ze zvolených kanálů vždy na pevně určenou pozici 

od bázové adresy BufferDataReg. Čtení dat se provádí po zapsání jedné měřící 

sekvence. Struktura zásobníku je pevně daná (Příloha D).  

 
Obr. 24 Schéma režimu „Statický zásobník“ 

Kruhový zásobník cyklicky zapisuje do zásobníku BufferDataReg nebo zvolené 

stránky. K určení stavu zaplnění se využívá horní bajt registru BufferAdrReg. Čtení 

z paměti se provádí po zaplnění určité hodnoty paměti. Po zaplnění paměti se ukazatel 

na pozici vrátí na začátek zásobníku a pokračuje v zápisu. 

 
Obr. 25 Schéma režimu „Kruhový zásobník“ 

Přerušení 

Využívání přerušení IRQ není povinné a lze je zakázat nebo povolit v konfiguračním 

registru CWReg. Karta je schopna vyvolat přerušení jako reakci na tyto událostmi: 
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• Přerušení po zápisu 128 B do zásobníku 256 B. 

• Přerušení po zápisu 256 B do zásobníku 256 B – konec měřící sekvence 

• Přerušení po zápisu 256 B do zásobníku 64 kB. 

• Přerušení po zápisu 512 B do zásobníku 64 kB. 

• Přerušení po zápisu 2 KB do zásobníku 64 kB. 

• Přerušení po zápisu 8 KB do zásobníku 64 kB. 

• Přerušení po zápisu 32 KB do zásobníku 64 kB. 

[TEDIA 2009] 

Nastavení velikosti paměti  

Velikost statického zásobníku je pevně daná. V režimu kruhového zásobníku může 

být paměť adresována 16 bity na velikost 64kB nebo 8 bity na velikost 256 B bity 

pokud je to dostatečné nebo kvůli kompatibilitě. Při 16 bitovém adresování je paměť 

rozdělena na 256 stránek o velikosti 256 B. 

• K celé paměti lze přistupovat z bázové adresy BufferDataReg. 

• Do registru BufferPageReg se zapisuje index stránky, která se má použít. Je-li 

nastavena na 0, využívá se jen prvních 256 B paměti, což odpovídá 8 

bitovému adresování. 

6.2 Zprovoznění karty v ETS 

Postup instalace a testování karty během fáze seznamování s touto kartou a s jejím 

použitím v ETS byl následující: 

1. Instalace do pc, 

2. ověření funkčnosti ve Windows, 

3. test pomocí ukázkových programů ETS, 

4. hledání funkcí pro komunikaci. 

Karta byla nainstalována do PC se základní deskou vybavenou sběrnicí PCI 2.1 (5V, 

33 MHz). Toto PC bude při vývoji aplikace sloužit jako cílové (Target) PC. 

Dalším krokem bylo otestovat, zda karta s PC správně komunikuje. V prostředí 

Windows ME jsem proto provedl instalaci ovladačů a identifikoval HW pomocí 

freeware aplikace SiSoft Sandra 2001. Takto zjištěné parametry jsem srovnal s tabulkou 

PCI konfiguračních registrů. Zjištěné údaje zapsané v Tab. 5 odpovídají manuálu ke 

kartě PCA-7428. 
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Tab. 5 Parametry získané v prostředí Windows 

Registr Hodnota 

DID 0x0148 

VID 0x1760 

SubID 0x0006 

BUS 0xF0 

BAR0 0xB800 

BAR1 0xB400 

BAR2 0xB000 

BAR3 0xE0800000 

BAR4 0xE0000000 

IRQ 0x0A 
 

Ukázkové programy ETS 

Dalším krokem je identifikace a mapování karty v prostředí ETS s využitím 

ukázkových programů z balíku ETS, které slouží mimo jiné k demonstraci způsobu 

komunikace s HW. 

• hwtest – program provádí kompletní test PC a vypisuje seznam jeho částí 

(řadiče, disky, porty, PCI a ISA zařízení apod.). 

• pci – tento program detekuje PCI zařízení a vypisuje seznam nalezených. 

 Oba programy identifikují zařízení podle známých tříd HW (PCI Class). Využívají 

k tomu funkci ETS: 

int EtsPCIFindDeviceByClass( 

 unsigned long pciClass, 24bit číslo definující  třídu PCI zařízení. 

 unsigned short index, Index zařízení (standardně 0). 

 EK_PCIDEVICE *plev Výstupní ETS struktura PCI zařízení. 

); 

Obě aplikace při hledání karty PCA-7428AS selhaly (ostatní HW byl nalezen). Karty 

typu DAQ ani výrobce TEDIA nejsou v jejich předdefinovaném seznamu tříd PCI 

zařízení a já jsem nebyl schopen programy upravit. Využil jsem proto funkci ETS pro 

identifikaci HW podle VID a DID. 

6.2.1 Inicializace PCI 

Inicializace PCI zařízení vyžaduje následující kroky: 

1. Inicializace PCI BIOS (EtsPCIInit), 

2. nalezení zařízení (EtsPCIFindDevice), 
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3. získání bázové adresy paměti (EtsPCIReadConfig). 

 

K tomu se využívají následující funkce: 

Inicializace BIOS.  

Inicializaci je nutno provést před použitím dalších funkcí. Naplňuje ETS strukturu 

typu EK_PCIBIOSINFO, která slouží dalším funkcím. Je-li návratová hodnota rovna 0, 

nebyl BIOS nalezen a inicializován. 

int EtsPCIInit( 

 EK_PCIBIOSINFO *pInfo ETS struktura . 

);    

Příklad: 

EK_PCIBIOSINFO info; 

if ( !EtsPCIInit(&info)) printf("Err: PCI BIOS nebylo mozno inicializovat\n"); 

Hledání zařízení podle VID a DID. 

Vyžaduje inicializovanou strukturu EK_PCIBIOSINFO a známé hodnoty 

identifikačního čísla zařízení DID a číslo výrobce VID hledaného zařízení . Vrací 0, 

pokud nebylo nalezeno. 

int EtsPCIFindDevice( 

 unsigned short deviceID, ID zařízení, pro PCA7428AS  0x0148. 

 unsigned short vendorID,  ID výrobce, pro TEDIA 0x1760. 

 unsigned short index,  Index zařízení (0, je-li v PC jediné tohoto typu). 

 EK_PCIDEVICE *pDev ETS struktura která se naplní parametry zařízení. 

); 

Příklad: 

EK_PCIDEVICE pDev; 

if ( !EtsPCIFindDevice (0x0148, 0x1760,0,&pDev)) printf("Err: Nenalezeno zarizeni "); 

 

Čtení PCI registru zařízení. 

Vrací 0, pokud čtení selhalo. Výsledek čtení se zapíše do proměnné pDev.result. 

Postup jak získat bázovou adresu je uveden v následující kapitole ODKAZ. 

int EtsPCIReadConfig( 

 int type,  Velikost čteného registru (READ_DWORD = 32b). 

 unsigned regIndex Index čteného registru (0÷255). 

  EK_PCIDEVICE *pDev Naplněná ETS struktura zvoleného zařízení. 

); 
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Příklad: 

#define BAR4 0x20 

Unsigned long int Hodnota; 

If ( EtsPCIReadConfig(READ_DWORD,BAR4, &pDev)) 

 Hotnota = pDev.result; 

  

Zápis do PCI registru zařízení 

int EtsPCIWriteConfig( 

 int type,  Velikost registru (READ_DWORD = 32b). 

 unsigned regIndex,  Index registru (0÷255). 

 unsigned valueToWrite,  Zapisovaná hodnota. 

 EK_PCIDEVICE *pDev Naplněná ETS struktura zvoleného zařízení. 

); 

Příklad: 

#define CMD 0x05 

Unsigned long int Hodnota; 

If ( !EtsPCIReadConfig(WRITE_BYTE,CMD, 0xff , &pDev)) 

 printf ("Err: Nelze zapisovat do registru "); 

6.2.2 Mapování paměti 

Pro přístup do paměti karty je nutné nejprve získat bázovou adresu paměti. Postup 

jak tuto adresu získat se liší pro režimy MEM a I/O. Karty TEDIA s chipsetem OX9162 

obsahují pět bázových adresních registrů BAR. 

• BAR0 256 B I/O, přístup do funkčních registrů 

• BAR1 256 B I/O, přístup do funkčních registrů 

• BAR2 32 B I/O, přístup do konfiguračních registrů OX9162 

• BAR3 4 kB MEM, přístup do konfiguračních registrů OX9162 

• BAR4 4 kB MEM, přístup do funkčních registrů 

[TEDIA 2009] 

Pozn. BAR 0 je namapován do oblasti BAR4 + 0x000÷0x3FC. BAR1 odpovídá 

oblasti BAR4 + 0x400÷0x7FC. 

Pro získání skutečné adresy je potřeba dále provést logický součin (AND, &) získané 

adresy a hodnoty 0xFFFFFFFE pro MEM a 0xFFFFFFF0 pro I/O režim. Důvod této 

operace viz. [TEDIA, příloha IV, kap. 1.2]. 
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Získání bázové adresy pro I/O režim 

#define  BAR0  0x10  Stejné pro BAR1 (0x14) nebo přičíst 0xFF. 

EK_PCIDEVICE Dev; 

unsigned long int Base0; 

if (!EtsPCIReadConfig(READ_DWORD, BAR0, &pDev)) 

 Base0 = ((ULint)pDev.result)&0xFFFFFFF0; 

Použití bázové adresy I/O – zápis 

Funkce zapíše 1 Byte na určený port, nemá návratovou hodnotu  

Int EtsOutp( 

 unsigned int Port, Adresa portu (z BAR0 a BAR1). 

 int wByte  Zapisovaná hodnota (0÷255). 

) 

#define   CWReg   0x04A0/4 Velikost 4B, proto koeficient dělen čtyřmi  

EtsOutp(Base0+0xFF+CWReg,0xFF); 

EtsOutp(Base1+CWReg,0xFF); 

#define   CWReg   0x04A0/4 + 0xFF 

EtsOutp(Base0+CWReg,0xFF); 

Použití bázové adresy I/O - čtení 

Funkce přečte 1 Byte z určeného portu. 

Int EtsInp(unsigned int Port) Adresa portu (z BAR0 a BAR1). 

Příklad: 

unsigned long int hodnota; 

#define StatusReg 0x0204/4 Velikost 4B, proto koeficient dělen čtyřmi. 

Hodnota = EtsInp(Base0+StatusReg); 

Získání bázové adresy pro MEM režim 

#define  BAR4  0x20 

EK_PCIDEVICE Dev; 

unsigned long int Base; 

if ( !EtsPCIReadConfig(READ_DWORD, BAR4, &pDev)) 

 Base = ((ULint)pDev.result)&0xFFFFFFFE; 

Použití bázové adresy MEM - zápis 

Zápis 32 bitového čísla, 8 bitů významových, práce s koeficienty dle aritmetiky 

ukazatelů: 

#define   CWReg   0x04A0/4 Velikost 4B, proto koeficient dělen čtyřmi.  

*(Base+CWReg) = 0xFF; Práce s 4B číslem. 
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Zápis 8 bitového čísla: 

 #define   CWReg   0x04A0 Velikost 1 B.  

char * pointer = Base; 

*(pointer+CWReg) = 0xFF; Práce s 1 B číslem. 

Použití bázové adresy MEM – čtení 

Zápis 32 bitového čísla, 8 bitů významových: 

unsigned long int hodnota; 

#define StatusReg 0x0204/4 Velikost 4B, proto koeficient dělen čtyřmi.  

Hodnota = *(Base+ StatusReg); 

Zápis 8 bitového čísla: 

unsigned long int hodnota; 

#define StatusReg 0x0204 Velikost 1 B.  

char* pointer = Base; 

Hodnota = *(pointer+ StatusReg); 

6.2.3 Formát dat z A/D a D/A v paměti  

Data se v 32 bitové paměti ukládají do nejnižších 8 bitů. Je-li hodnota větší než 

8 bitová, ukládá se od nejnižšího Byte směrem vzhůru. Způsob ukládání a adresace 32 

bitové paměti je zobrazena na Tab. 6. 

Tab. 6 Schéma paměti a adresace v režimu MEM a I/O 

Adresa MEM  31..24b 23..16b 15..8b 7..0 bit Adresa I/O 
0x410 0x00 0x00 0x00 DATA2 0x208 

0x40C 0x00 0x00 0x00 DATA1 horní Byte 0x204 

0x408 0x00 0x00 0x00 DATA1 spodní Byte 0x202 

0x404 0x00 0x00 0x00 DATA0 horní Byte 0x201 

0x400 0x00 0x00 0x00 DATA0 spodní Byte 0x200 

        Blok 32 bit paměti 

Formát dat z A/D převodníku 

Karty TEDIA využívají kvůli vzájemné kompatibilitě speciální 16 bit formát pro 

ukládání naměřených dat (Tab. 7). Bez ohledu na to zda je převodník 12 nebo 16 

bitový, každá hodnota zabírá 2 Byte. Hodnoty jsou ukládány od nejvyššího bitu 

v horním Byte, tzn. bitově posunuty doleva o 16 - rozlišení převodníku. 
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Tab. 7 Formát ukládání hodnoty 

Rozlišení 

Maximální hodnota V paměti 

Dec Hex 
Horní Byte 

15..8 b 

Spodní Byte 

7..0 b 

16 b 65535 0xFFFF 11111111 11111111 

14 b 65532 0xFFFC 11111111 11111100 

12 b 65520 0xFFF0 11111111 11110000 

• 0 odpovídá nejzápornější hodnotě rozsahu (-5 V nebo 0 V) 

• Maximální hodnota odpovídá nejkladnější hodnotě rozsahu 

Příklad přepočtu na napětí (MEM režim): 

int hodnota;  Proměnná do které bude načtena naměřená hodnota. 

double U;  Výsledné napětí ve V. 

int * Pointer;  Pomocný ukazatel. 

#define AIN0 0x600  Registr ve statickém zásobníku, dolní Byte A/D 0. 

#define POSUN     5  Unipolární měření: 0,  bipolární měření: 5. 

#define ZESILENI   0.5 Koeficient zesílení rozsahu. 

   Unipolární 1 = 10 V, 0.5 = 5 V atd. 

    Bipolární 1 = ± 5 V, 0.5 = ± 2,5 V atd.   

Pointer = Base + AIN0; Ukazatel na spodní Byte změřené hodnoty v zásobníku. 

hodnota = *(Pointer+1);  Horní Byte změřené hodnoty. 

hodnota = (hodnota<<8) + *Pointer; Zkompletování hodnoty posunem a součtem. 

U = (  (10*hodnota)/0xFFFC - POSUN) * ZESILENI; Výpočet hodnoty napětí. 

Formát dat z D/A převodníku 

Karta PCA-7428AS obsahuje dva 12 bitové D/A převodníky. 

• 0x00 odpovídá nejzápornějšímu napětí 

• 0xFFF odpovídá nejkladnějšímu napětí 

 

Příklad přepočtu napětí na výstupní hodnotu (MEM režim): 

unsigned long int * Base; Base je zde ukazatel na bázi. 

 …získání adresy… Adresa je získána stejně jako v předešlých případech. 

#define DACreg0  (Base+0x0080/4) Vytvoření adresy registru D/A 0, spodní Byte.  

int out;  Proměnná zapisovaná do registru D/A. 

double U;  Zadané napětí ve V. 

 

out = (int)((0x0FFF*U)/5; Přepočet, varianta pro výstup 0÷5 V. 

out = (int)((0x0800*U)/5+0x800); Přepočet, varianta pro výstup ±5 V. 
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*( DACreg0+1)=(char)(out>>8); Zápis horního byte do registru D/A 0. 

*DACreg0 = (char)out; Zápis dolního byte do registru D/A 0. 

Funkce pro práci s D/A a A/D převodníky jsem ověřoval měřením pomocí 

multimetru. 

6.2.4 Měření se SW spouštěním 

Nejjednodušší metodou měření je metoda softwarového spuštění – sekvence se spustí 

po zápisu do trigrovacího registru a konec sekvence se zachytí ve stavovém registru. 

Časování je v režii programu a operačního systému. Operační systém reálného času by 

měl být schopen zajistit přesné časování. 

Postup měření je následující: 

 

 

Obr. 26 Schéma obsluhy měřící karty v režimu SW spouštění 

 

Nastavení konfiguračních registrů 

Po resetu jsou v paměti karty náhodné hodnoty, proto je nezbytné nastavit hlavní 

řídicí a konfigurační registry. Příklad inicializační sekvence je následující, Popisy 

jednotlivých registrů viz [TEDIA]: 

void inicializace() 

{ 
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 int dummy;  Pomocná proměnná. 

 *CWReg = 0;   Zastavení probíhajícího měření (nutné). 

 *IRQClrReg=0xFF;  Vynulování přerušeni zápisem libovolné hodnoty. 

 dummy = *INTClrReg;  Vynulování přerušeni intA přečtením. 

 *ScanChanReg = 1;  Počet měřených kanálů. 

 *ScanADCReg0 = 0x20; Konfigurace analog kanálu, zesílení 2x (±5 V), A/D 0 . 

 *ADCDelayEnReg = 0;  Zakázání zpožděni kanálů. 

 *ScanCNTReg = 0;  Vypnutí čítačů. 

} 

Spuštění měřící sekvence a přečtení hodnoty 

Následující funkce provádí vlastní měření. Spouští se periodicky pomocí některé 

z metod časování. Obsahuje čekací smyčky, které jsou zanedbatelné, protože většinou 

proběhnou jen jednou. 

int MereniStartSW() 

{ 

 unsigned long int tmp; Pomocná proměnná. 

 *CWReg = 0x40; Nastavení režimu SW spouštění. 

 while (*StatusReg!=0); Čekání na dokončení spouštěcí sekvence. 

   0 znamená, že je vše připraveno. 

 *SWTrigReg=0xFF; Trigger, zápisem se spustí měření. 

 while (*(StatusReg)!=0); Čekání na dokončení měřící sekvence. 

 

 tmp = *(AIN0+1);  Přečtení hodnoty ze zásobníku. 

 tmp = (tmp<<8) + *AIN0; 

 return ((10*(double)tmp)/0xFFFC)-5;       Změřené napětí ve V. 

} 

Konec měření 

Zápisem nuly do konfiguračního registru CWReg se činnost A/D zastaví. Ostatní 

převodníky (D/A, DI, DO) jsou nezávislé. Tato instrukce není potřebná v případě 

režimu SW spouštění, protože SW spouštění provede jen jednu sekvenci. 

void MereniStop() { *CWReg = 0; } 

Pozn. Vynulování registru CWReg je nezbytné na začátku inicializace konfiguračních 

registrů. Po restartu nenulový registr CWREG signalizuje probíhající měření a 

zablokuje změnu hlavních konfiguračních registrů. 
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Struktura karta: 

struct{ 

 EK_PCIDEVICE PCI_pDev; Struktura PCI zařízeni. 

 EK_PCIBIOSINFO PCI_info; Struktura PCI BIOS. 

 unsigned short PCI_ID_DID; Device ID zařízení. 

 unsigned short PCI_ID_VID; Vendor ID zařízení. 

 unsigned short PCI_ID_DEV; Index zařízení (0). 

 int MemMode; Režim mapování paměti (použit MEM). 

 unsigned long int *Base; Báze alokované paměti. 

 int AD_Pocet; Pocet AD kanalů, 0 vypnuto. 

 int AD_Delic[8]; Dělič napětí pro jednotlivé kanály  

 double U_AD[8]; Vstupní napětí kanálů v rozsahu ±5 V.  

 double U_DA[2]; Výstupní napětí kanálů v rozsahu ±5 V.  

}karta; 

 

Funkce pro práci s kartou PCA7428AS: 

int initcard(); Hlavní inicializační funkce, provede kompletní inicializaci. 

int PCAinit(); Inicializace PCI zařízení. 

void* GetBase(); Získání bázové adresy paměti. 

void SetAOut(double U,int Kanal); Nastavení hodnoty analog. výstupu v rozmezí  ± 5V. 

void MereniInit(int PocetKanalu); Inicializace karty a nastavení.  

void MereniStartSW(); Nastavení režimu softwarového spouštění. 

void MereniStop(); Zastavení probíhající měřící sekvence. 

double MereniSW(); Spuštění měřící sekvence. Vrací také hodnotu napětí na AD0. 

int chartobin(char retezec[9]); Převod řetězce 8 znaků na integer. 

char* bintochar(char* out, int in); Převod čísla na řetězec 8 znaků char 0 a 1. 

void DOUTSet(int hodnota); Nastavení digitálního 8 b výstupu. 

int DINread(char*retezec); Přečtení 8 b digitálního vstupu, vrací hodnotu integer, 

    hodnotu také zapíše jako řetězec 8 znaků 0 a 1, je-li zadán. 
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7 Model elektromagnetické levitace 
Pro reálné nasazení RTOS Phar Lap, byla vybrána realizace řízení modelu 

elektromagnetické levitace. Tento model byl sestaveného v rámci grantového projektu 

GAČR [Fojtík 2004] a je charakteristický svou nelinearitou a velmi malými časovými 

konstantami. Proto vyžaduje rychlé řízení v reálném čase. Operační systém reálného 

času musí zajistit přesnou vzorkovací periodu pravidelným spouštěním programového 

vlákna regulátoru a zabezpečit že nebude přerušováno jinými probíhající úkony. 

K řízení modelu bylo vybráno záměrně vybráno starší PC s procesorem Intel 

Pentium II 333MHz, vybavené měřící kartou PCA7248AS. 

 

 

Obr. 27 Model elektromagnetické levitace 

7.1 Technický popis modelu levitace 

Cílem řízení je vyzvednutí tělesa do požadované výšky a jeho udržení v dané poloze. 

Model pracuje na principu vertikálního přitahování feromagnetického předmětu 

elektromagnetickým polem. Toto pole vytváří cívka elektromagnetu s ocelovým jádrem 

a jeho intenzita pole je ovlivňována změnou napětí na cívce.  
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Obr. 28 Schéma modelu elektromagnetické levitace [Fojtík 2004] 

Cívka 

Cívka je napájena elektronikou, která galvanicky odděluje řídicí napěťový signál 0 ÷ 

10 V a mění ho na akční veličinu 0 ÷ 24 V (0 ÷ 2 A). 

Parametry cívky [FOJTÍK 2004]: 

Délka   80 mm 

 Vnější průměr  70 mm 

Počet závitů  2500 

Průměr drátu  2,1 mm 

Průměr jádra  25 mm 

Materiál jádra ocel (třída 11) 

Levitující t ěleso 

Těleso je pernamentní magnet, který přilepený k lehkému pingpongovému míčku 

kvůli zvětšení snímací plochy. 
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Snímač 

K měření polohy tělesa je použit laserový triangulační snímač firmy SICK. Výstupní 

proudový signál v rozsahu 4 ÷ 20 mA odpovídá vzdálenosti 20 mm. Po převodu na 

napětí je charakteristika snímače zobrazena viz. Graf 1. Jako krajní poloha je brána 

vzdálenost 81 mm mezi okrajem cívky a spodní hranou tělesa. 

 [FOJTÍK 2004] 

 Z rovnice lineární regrese charakteristiky snímače (vypočtené pomocí MS Excel 

2007) vyplívá, že změna napětí o 1 V odpovídá změně polohy o 2,74 mm.  

 
Graf 1 Závislost polohy tělesa na výstupním napětí snímače proložená 

přímkou lineární regrese [FOJTÍK 2004] 

Převodníky 

Multifunkční karta PCA 7428AS má pracuje se vstupními a výstupními napětími ± 5 

V. Proto jsou použity dva následující převodníky: 

• Převodník proud/napětí převádí proudový výstup ze snímače (4 ÷ 20 mA) na 

napěťový signál (2 ÷ 10 V). 

• Převodník napětí/napětí převádí tento signál z rozsahu na rozsah ±5 V, který 

odpovídá rozsahu měřící karty. Dále naopak převádí řítící napěťový signál ±5 

V na signál 0 ÷ 10 V. 
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Obr. 29 Model levitace s příslušenstvím 

Převodník U/U je propojený s měřící kartou prostřednictvím kabelu s  konektorem 

CAN 25 na straně karty a CAN 9 na straně převodníku. Měřená veličina je vyvedena na 

CAN 25 pinem 25 (A/D kanál 0) a akční veličina na pinu 16 (D/A kanál 0). 

7.2 Matematický popis modelu levitace 

Za předpokladu, že levitující předmět se pohybuje pouze vertikálně, permeabilita 

jádra je nekonečná a vířivé proudy a magnetická hystereze se dají zanedbat, můžeme 

levitaci popsat modelem [FOJTÍK 2004]: 

( )
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imgxm

∂
∂+=&&  (6.1) 

( )[ ],ixL
dt
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Riu ⋅+=  (6.2) 
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+
+

= L
xX

Q
xL  (6.3) 

kde je m – hmotnost levitujícího objektu [kg], x – vzdálenost mezi levitujícím objektem 

a magnetem [m], u – elektrické napětí [V], i – elektrický proud [A], R – elektrický 

odpor vinutí [Ω], L(x) – induktance vinutí [H], Q, L∞, X∞ parametry dané fyzikálními 

charakteristikami vinutí, jádra a levitujícího předmětu [H·m, H, m]. 
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Vyjádřením L(x) pomocí jeho derivací dle času a polohy a následným dosazením do 

rovnic (6.1) a (6.2) získáme rovnice ve tvaru [FOJTÍK 2004]: 
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Dalším krokem je zavedení stavových proměnných 1x = x , 2x = x& , 3x = x&& , což nám 

umožní získat matematický model ve stavovém vyjádření: 
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kde u je elektrické napětí [V], ( )xf3  a ( )xg3  jsou nelineární funkce: 
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 [FOJTÍK 2004] 

7.3 Algoritmus regulace 

Dle disertační práce [FOJTÍK 2004] je pro řízení modelu levitace nejvhodnějším 

regulačním algoritmem polohový PID (PSD) regulátor s filtrací derivační složky, který 

by měl zajistit kvalitní regulaci a odstraňovat vysokofrekvenční šumové složky. Tento 

algoritmus využívá náhradu derivační složky členem se setrvačností 1. řádu ve tvaru 

,
1+sT

s
T

f
D  (6.9) 

kde TD je derivační časová konstanta [s], Tf  časová konstanta filtru [s], aby nahradil 

přirozené filtrační schopnosti spojitého PID regulátoru. 

 

Rovnici spojitého regulátor získáme po úpravě ve tvaru 
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kde u(t) je akční veličina, kP – zesílení regulátoru, e(t) – regulační odchylka, 

TI - integrační časová konstanta [s],  ef(t) – filtrovaná regulační odchylka, t - čas [s]. 

Nahrazením spojitého integračního členu obdélníkovou metodou zleva získáme 

rovnici číslicového regulátoru 
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kde k je relativní diskrétní čas, T - vzorkovací perioda [s]. 

 

Filtrovaná regulační odchylka se ef(kT) se určí vztahem 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ),11 kTeaTkeakTe ff ⋅+−⋅−=  (6.12) 

kde  

 ,10

1

1 ≤≤
+

= a

T

T
a

f

 (6.13) 

je koeficient filtrace určující účinnost filtru. Při a = 0 je filtrovaná veličina odpojena, při 

a = 1 je filtr vypnut.  

 [FOJTÍK 2004] 
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8 Řídicí aplikace RTREG 
Cílem této práce bylo vytvořit v prostředí ETS 13 aplikaci schopnou provádět řízení 

modelu v reálném čase. Původním požadavkem byla dostatečná kvalita řízení a možnost 

ukládání dat na disk. Později byl doplněn požadavek na vytvoření rozhraní mezi PC 

s OS Phar Lap a vzdáleným PC prostřednictvím sítě Ethernet. Výsledná aplikace 

obsahuje mimo jiné tyto hlavní části: 

• Hlavní vlákno main() - vlákno, ze kterého se provede inicializace, 

• obsluha měřící karty - inicializace karty, ovládání A/D a D/A, 

• regulátor - funkce regulátoru a správa proměnných, 

• rozhraní - klávesnice, obrazovka, záznam, 

• komunikace TCP/IP. 

Zjednodušené schéma aplikace se nalézá v příloze G. Hlavní části programu jsou 

popsány v následujících kapitolách. 

8.1 Vývoj aplikace 

Vývoj aplikace Obr. 30 probíhal na vývojovém počítači s OS Windows a ve 

vývojovém prostředí Visual Studio 6 s doplňkem ETS. Během této fáze bylo cílové PC 

řídící model levitace a se zavedeným monitorem OS PharLap v režimu WaitHost, 

propojeno přes sériovou linku s vývojovým PC. Zkompilovaný program s OS byl po 

kompilaci zaslán do cílového PC přes sériovou linku. Cílové a vývojové PC spolu 

udržovaly komunikaci na úrovni debuggingu.  

  
Obr. 30 Režim WaitHost – vývoj 

Po dokončení vývoje (Obr. 31) byl program zkompilován a byl vytvořen spouštěcí 

disk obsahující OS PharLap v režimu NoWaitHost a hotový program. Po zavedení OS 

po restartu cílového PC se z diskety načetl do paměti a spustil program RTreg. 
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Obr. 31 Režim NoWaitHost – nasazení aplikace RTREG se síťový  

připojením ke vzdálenému klientu 

Konfigurace a založení projektu 

Prvním krokem při zakládání projektu bylo založení konfiguračního souboru 

RTreg.vsb v prostředí aplikace Visual System Builder. Zde se vybraly potřebné 

komponenty zobrazené na Obr. 32. Jedinou nestandardní položkou je ovladač síťové 

karty TCPIP. K dispozici byla síťová karta RealTek 8139 určená pro PCI rozhraní 

standardu 2.3. V záložce konfigurace ovladače IP Addresses bylo nutné nastavit 

konfiguraci adres. Po uložení souboru vygenerovala aplikace projekt RTreg.dsw pro 

Visual Studio 6. Spouštěcí disk byl vytvořena v aplikaci Boot Disk Wizard jako disk 

s parametrem Not Connected, tzn. WaitHost mód.  

 
Obr. 32 Okno VSB s vybranými komponentami 

Následovala vývoj v režimu WaitHost, po jehož dokončení obsahovala složka 

projektu, kromě pomocných souborů ETS13 a VS6, také soubory popsané na Obr. 33. 
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Obr. 33 Seznam souborů hotového projektu RTreg 

 

Finálním krokem bylo vytvoření spouštěcího disku dle Obr. 34, připojením 

zkompilovaného souboru RTreg.exe, umístěného ve složce \debug a ETS monitoru 

DISKMON.BIN umístěného ve složce projektu. 

 

 

Obr. 34 vytvoření spouštěcí diskety v ETS Boot Disk  Wizard. 
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8.2 Časování 

Jelikož regulace vyžaduje přesné a pravidelné časování, rozhodl jsem se využít 

k periodickému spouštění subrutiny regulátoru nejpřesnější měřící prvek, kterým je 

v PC systémový časovač. Přerušení od systémového časovače má velmi vysokou 

prioritu (120) a lze nastavovat až na hodnoty v rámci µs.  

Nízká hodnota periody přerušení zvyšuje vytížení procesoru. Dle výrobce ETS však 

způsobí perioda přerušení 312 µs, u PC s 90 MHz procesorem, 7% vytížení CPU 

dispečerem [kap. Sub-millisecond timer, INTERVALZERO]. Lze proto předpokládat, 

že u PC s 333 MHz procesorem bude toto zatížení, vyvolané navíc periodou přerušení 1 

ms, zanedbatelné. 

Časování pomocí přerušení  

Po zaregistrování callback funkce se při každém přerušení zavolá funkce obsahující 

regulátor. Regulace se zastaví odstraněním obsluhy přerušení. 

 

Obslužná callback funkce přerušení od časovače. 

void (*Regulator)();  Ukazatel na funkci regulátoru. 

int __cdecl TimerCallback(ETS_INPUT_RECORD *r, DWORD dmy) { 

 Regulator();  Zavolání funkce regulátoru 

 return ETS_CB_CONTINUE; 

} 

Přidání obslužné funkce. 

int TimerStav = 0; Proměnná ukazující zda je obslužná funkce registrována. 

void RegTimerISR(){  

 EtsSetTimerPeriodEx(Interval); Nastavení periody přerušení. 

 if(!EtsRegisterCallback((WORD)ETS_CB_TIMER, TimerCallback, 0,ETS_CB_ADD))  

     {printf("Error registering timer callback routines!\n");exit(1);} 

 TimerStav = 1; 

} 

Odstranění obslužné funkce. 

void UnregTimerISR(){  

 if (TimerStav) 

 { EtsSetTimerPeriod(10); Nastavení periody přerušení na 10 ms. 

  if(!EtsRegisterCallback((WORD)ETS_CB_TIMER, TimerCallback, 0,ETS_CB_DELETE))  

   {printf("Error unregistering timer callback routines!\n"); exit(1);} 

  TimerStav = 0;  } 
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Časování pomocí WaitableTimer()  

Přesnost časování pomocí WaitableTimer() funkce je závislá na periodě přerušení 

systémového časovače, která musí být mnohem nižší, protože systémový čas se při 

tomto přerušení měří. Minimální nastavitelný časový úsek WaitableTimer() je 1 ms, 

přesto toto časování není příliš vhodné pro takto rychlé řízení a hodí se spíše pro 

periody v řádu 10 ms a výše, protože i např. při velmi nízké periodě přerušení 50 µs má 

tento časovač stále odchylku 5 %. Spodní hranice periody přerušení je závislá na 

použitém HW. 

void WINAPI PeriodaThread (double T){ 

 LARGE_INTEGER Perioda;  

 HANDLE hPeriodaTimer=NULL; Handle na časovač 

     Perioda.QuadPart = (int)(-10000000*T); přepočet času v s na 100*ns 

 CreateWaitableTimer(NULL, FALSE, "PeriodaTimer") Založení časovače 

 

 sys.Run = 1; Opakování dokud není proměnná sys.Run 

 while (sys.Run){ jiným vláknem nastavena na 0  

  Regulator(); Zavolání funkce s regulátorem 

  SetWaitableTimer(hPeriodaTimer, &Perioda, 0, 0, 0, 0); Nastavení časovače 

  WaitForSingleObject(hPeriodaTimer,INFINITE); Čekání na uplynutí času 

 }   Zopakování cyklu 

 MereniStop(); Ukončení měření 

 CloseHandle(hPeriodaTimer); Uzavření handle časovače 

} 

Doba regulace 

K určení doby regulace jsem využil vlákna obsahující WaitableTimer(). Po příkazu 

ke spuštění regulace, je-li nastavena doba regulace, se založí vlákno s vysokou 

prioritou, které zavolá spouštěcí funkci, nastaví WaitableTimer a uspí se funkcí 

WaitForSingleObject(). Po uplynutí doby se vlákno probudí a zavolá funkci ukončující 

regulaci. Průběh regulace lze zastavit předčasně zavoláním funkce Stop(), která pokud 

časovač běží, ukončí ho nastavením délky jeho intervalu na hodnotu 0. 

Pokud by vlákno nemělo vysokou prioritu, docházelo by při větší vytížení k jeho 

potlačování a regulace by se v požadovaný okamžik nemusela ukončit. 

8.3 Regulátor 

Regulaci zajišťuje algoritmus PSD s filtrací derivační složky. Je volaný 

v pravidelných intervalech pomocí zvoleného časovače. Perioda časovače je 
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nastavitelná. Před návratem z funkce regulátoru se inkrementuje čítač vzorky, který 

slouží ke sledování ukončený průchodů funkcí. Po zastavení regulace musí jeho 

hodnota odpovídat podílu času a periody, jinak došlo k chybě v časování. Zdrojový kód 

funkce regulátoru PSD s filtrací derivační složky je uveden v příloze H. Při použití 

softwarového časovače WaitableTimer je nutné nastavit několikanásobně nižší periodu 

přerušení než je zvolená perioda regulace. 

Popis algoritmu: 

1. Spuštění A/D převodníku a přečtení změřené hodnoty napětí v rozsahu ±5 V. 

Pro přehlednost k  této hodnotě připočtu hodnotu 5 V, abych získal pracovní 

rozsah 0 ÷ 10 V odpovídající rozsahu modelu. 

2. Provedení výpočtu akčního zásahu podle rovnic (6.11) a (6.12). Vypočtenou 

hodnotu omezím nastavitelným rozsahem 0÷10 V. 

3. Nastavení akčního zásahu. Nastavující funkce pracuje stejně jako D/A 

převodník s rozsahem ±5 V, proto této funkci předám vypočtenou hodnotu 

napětí sníženou o 5 V. 

4. Uložení proměnných čas, W, Y a U do paměti. 

5. Uložení proměnných do zásobníku k odeslání. 

6. Inkrementace čítače vzorky a návrat z funkce. 

 

Parametry regulátoru seřízeného pro žádanou hodnotu w = 3 V, jsem převzal z práce 

disertační práce [FOJTÍK 2004]: 

Kp: 2,0; Ti: 3.20 s; Td: 0.03 s; a: 0.10; 

 

TEST() 

Na pozici funkce regulátoru lze zvolit testovací algoritmus sloužící k měření periody 

časování pomocí osciloskopu. Je téměř totožný s algoritmem PSDF (včetně práce 

s měřící kartou) ale s tím rozdílem, že na závěr se nastaví se místo vypočteného 

akčního zásahu nastaví hodnota (Obr. 35) odpovídající rovnici: 

 KpkkTu ⋅−= 1)(   (8.1) 

kde Kp je konstanta v rozsahu ± 5, což dává výstupní napětí ± 5 V, které je po 

převodu převodníky modelu v rozsahu 0 ÷ 10 V. Např. Kp = 1 dává po převodu 

obdélníkový signál 4 V a 6 V. 
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Struktura dat funkcí PSDF

stejný typ dat. Struktura byla pů ě

Proměnné a parametry jsou oddě ě ř

struct { 

 void (*

 typ_funkce 

 double 

 unsigned long 

 PROMENE 

 PARAMETRY 

 double 

}funkce;

 

Struktura promě

typedef union

{ struct

  

  

  

  

  

  

 }PSDF

} PROMENE
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Obr. 35 Výstupní signál z

Struktura dat funkcí PSDF() a TEST()

jný typ dat. Struktura byla původně navržena tak aby byla nezávislá na typu funkce.

ěnné a parametry jsou odděleny pro vě ř

 Struktura dat funkce volané časovačem.

void (*pfunkce)(); Ukazatel na volanou funkci

typ_funkce funkce_typ;  Typ funkce

double T; Perioda měření.

unsigned long vzorky; Počet průchodů algoritmem od spouštění měření.

PROMENE prom; Struktura Union s

PARAMETRY param; Struktura Union s

double Posun; Je-li r
5 V, je

; 

Struktura proměnných funkce. 

typedef union  

struct { Proměnné 

 double Y;  Změřená hodnota.

 double U; Akční zásah.

 double E; Odchylka.

 double Ef; Filtrovaná odchylka

 double SumaE; Suma odchylek.

 double Emin; Odchylka v

PSDF; 

PROMENE; 
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Výstupní signál z funkce TEST1 

(). Díky podobnosti mohou obě funkce využívat 

ů ě navržena tak aby byla nezávislá na typu funkce.

ě ěleny pro větší přehlednost. 

Struktura dat funkce volané časovačem.

kazatel na volanou funkci. 

funkce (PSDF,TEST). 

Perioda měření. 

Počet průchodů algoritmem od spouštění měření.

Struktura Union s proměnnými. 

Struktura Union s parametry funkce. 

li rovno 0, zobrazují se proměnné w, y, u, v
V, je-li rovno 5, rozsah 0 ÷ 10 V. 

Proměnné PSDF(). 

Změřená hodnota. 

Akční zásah. 

Odchylka. 

Filtrovaná odchylka- 

Suma odchylek. 

Odchylka v minulém kroku. 

Bc. Podešva Petr 

ě funkce využívat 

ů ě navržena tak aby byla nezávislá na typu funkce. 

Struktura dat funkce volané časovačem. 

Počet průchodů algoritmem od spouštění měření. 

ovno 0, zobrazují se proměnné w, y, u, v rozsahu ± 
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Struktura parametrů funkce. 

typedef union  

{ struct { Parametry funkce PSDF a TEST. 

  double Kp; Zesílení. 

  double Ti; Integrační časová konstanta. 

  double Td; Derivační časová konstanta. 

  double a; Koeficient filtru. 

  double W; Žádaná hodnota 

  double P;   

  double I;  

  double D; 

 }PSDF; 

} PARAMETRY; 

 

8.4 Rozhraní 

RTREG byla původně zamýšlena jako konzolová aplikace ovládaná příkazy 

z příkazové řádky. Pro zadávání příkazů z klávesnice a zobrazování proměnných jsem 

sestavil rozhraní tvořené vláknem obsluhujícím stisknuté klávesy, funkce pro 

zobrazování textových řetězců a čísel na určenou pozici a funkci pro ukládání 

zaznamenaných dat. Během vývoje jsem vytvořil funkce pro obsluhu myši, ale tato 

metoda se kvůli nízké periodě přerušení časovače nedá bezproblémově použít kvůli 

velmi nízké kvalitě snímání polohy. 

8.4.1 Klávesnice 

Aby bylo možné zadávat příkazy prostřednictvím klávesnice za běhu regulátoru, bylo 

nutné vytvořit funkci zaznamenávající stisknuté klávesy a skládající z nich řetězce, 

které se dále zpracovávají. Jelikož tato funkce nesmí ohrozit chod regulátoru, bylo 

nutné umístit ji do samostatného vlákna, s prioritou nižší než má funkce regulátoru. 

Jelikož se nejedná o časově kritickou operaci a stisknuté klávesy se ukládají do 

zásobníku, přiřadil jsem vláknu nízkou prioritu (10).  
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Popis funkce obsluhy klávesnice: 

• Založení vlákna KeybApi(). Vlákno běží v cyklu, dokud není zadán příkaz k 

ukončení. 

• Ukládání stisknutých znaků do řetězce, dokud není stisknut Enter případně 

další speciální znak. Také se rozlišuje se stisk funkčních kláves F1 – F6 a 

kurzorových šipek (změna hodnoty w o ± 0,1 V při navolené funkci PSDF). 

• Předání řetězce funkci Instrukce() a jeho zpracování rozdělením na jednotlivé 

příkazy oddělené znakem středník. 

• Postupné vykonání všech zadaného příkazů zavoláním příslušný funkcí 

s parametry. 

• Je-li příkaz neznámý, nebo chybí vyžadovaný parametr, zobrazí se chybová 

hláška a tento příkaz se přeskočí. 

Seznam příkazů pro aplikaci RTreg je uveden v příloze F. 

Příklad příkazu: 

w 3; kp 2.1; run 60  Nastavení parametrů w, kp a spuštění regulace na 60 vteřin. 

Struktura keyb pro  

struct{ 

 HANDLE hKeyb; Handle na vlákno klávesnice. 

 int i; Index znaku (určení pozice na řádku). 

 char Buffer[VELIKOST]; Zásobník na znaky. 

 char *pBuffer; Ukazatel na pozici v zásobník. 

 int znak; Hodnota zaznamenané funkční klávesy 

 int spravne;  Příznak chyby při zpracování řetězce. 

}keyb; 

 

Instrukce() 

Funkce instrukce(char*řetězec) prohledává vstupní řetězec a při nálezu znaku ; 

vyznačí v řetězci segment. První slovo v segmentu se převede na velká písmena a 

porovná se definovanými řetězci. Při shodě se zavolá příslušnou funkci. Po návratu 

pokračuje ve zpracovávání řetězce. Při chybě (neznámý příkaz, chybící nebo špatný 

parametr) se prohledávání řetězce ukončí. Číselné parametry se kontrolují, zda jsou 

v požadovaném rozsahu dané funkce. Při chybě zobrazí chybový zpráva a zadávání se 

ukončí. 
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8.4.2 Obrazovka 

Pro tisk na obrazovku v konzolovém režimu (Obr. 36) jsem vytvořil funkce, které 

přistupují přímo do mapované oblasti paměti grafické karty. Tisknutou hodnotu 

převedou na řetězec znaků a umístí je na požadované místo. Obrazovka je rozdělena na 

7 hlavních oblastí, o jejichž zobrazování se starají samostatná, paralelně běžící vlákna 

s nízkou prioritou. Tyto vlákna jsou: 

PSDF_Thread(void); Zobrazování stavu regulátoru (oblast Funkce). 

Test_Thread(void);  Testovací funkce na pozici regulátoru PSDF (oblast Funkce). 

Err_Thread(void);  Zobrazování chybových hlášek. 

Stav_Thread(void);  Zobrazování stavu regulátoru a časování. 

Cas_Thread(void);  Zobrazení doby měření . 

Sit_Thread(void);  Stav připojení k síti Ethernet. 

Data_Thread(void);  Stav záznamu dat. 

Radek_Thread(void);  Příkazový řádek. 

 

 
Obr. 36 Obrazovka PC s aplikací RTREG běžícím pod OS PharLap 

Vlákna se zakládají pomocí funkce ZalozOkno, která vyplní strukturu typu OKNA, 

na kterou je každé vlákno napojeno. Vytvoření samostatných oblastí usnadňuje orientaci 

a manipulaci s textem. 
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typedef struct okno_{ 

 int Zobrazuj Příznak, zda se má zobrazovat. 

 HANDLE hOkno; Handle na zobrazovací vlákno. 

 HANDLE hRef;  Handle na událost – pro překreslování řízené událostí 
místo funkcí Sleep(). 

 char *ScreenPtr;  Báze paměti. Určuje horní levý roh okna. 

 char *pozice; Ukazatel na poslední zapisovaný znak v okně. 

 char barva; Aktuální barva kterou se píše. 

 char barva_def; Výchozí barva. 

 int Sirka;  Šířka okna. 

 int Vyska; Výška okna. 

 char* limit; Limit okna – pravý dolní roh. 

}OKNA; 

 
Proměnné se na obrazovku vypisují v cyklu příslušného vlákna (Obr. 37) s periodou 

200 ms, aby nebyl systém zbytečně zatěžován a uživatel mohl údaje snadno přečíst. Při 

změně typu regulátoru ukončí stávající zobrazovací vlákno, a na stejný handle se založí 

vlákno nové,  které přepíše oblast obrazovky podle připraveného vzhledu. 

 

Obr. 37 Vlákno zobrazování 
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Před použitím funkcí je třeba získat bázovou adresu paměťové oblasti karty. Paměť 

grafické karty se mapuje pomocí inicializační funkce, která hledá grafické zařízení typu 

CGA a monochoromatické: 

char* ScreenInit(){ 

 EK_KERNELINFO ki; ETS struktura informací kernelu.  

 EK_SYSTEMINFO si; ETS struktura informací systému. 

 EtsGetSystemInfo(&ki, &si); Naplnění struktur ETS funkcí. 

 if((ki.PCATCompat & EK_PER_CGA) != 0) Test zda je nainstalováno CGA.  

  return (char *)ki.MemCga; Ukazatel na bázi paměti CGA. 

 else if((ki.PCATCompat & EK_PER_MDA) != 0) Pokud není CGA, test monochrom. 

  return (char *)ki.MemMono; Ukazatel na bázi paměti CGA. 

 else 

 return 0; } Když nenalezena, vrací 0. 

Obrazovka má 25 řádků a 80 sloupců, což je 2000 znaků. To odpovídá oblasti 

v paměti báze + (0 ÷ 3999). Do paměti se zapisují znaky na sudé pozice od bázové 

adresy získané pomocí funkce ScreenInit() a barvy pozadí a písma na liché pozice. 

Funkce obrazovky jsou: 

char* ScreenInit() Získání báze paměti karty. 

char* tisk(OKNA *W, int radek, int sloupec, char* retezec);  Tisk řetězce. 

char* tiskd(OKNA *W, int radek, int sloupec,char*form, double d_cislo);  Tisk double. 

char* tiski(OKNA *W, int radek, int sloupec, char*form, int int_cislo);  Tisk integer. 

int SmazObd(OKNA *W, int rad, int sloup, int sir, int vys) ; Smaže obdélníkovou oblast 

void SmazRadek(int pozice) Smaže řádek od pozice ke konci řádku. 

void ClrScr()  Smaže obrazovku. 

void Obdelnik(int LevyHorni, int delka, int vyska, int color, int smaztext); Tisk obdélníku. 

int ZalozOkno(OKNA * w, void * Thread, int Radek, int Sloupec ,int sirka, int vyska,char 

barva, int Zobrazuj); Založí vlákno zobrazující dané znaky na relativní pozici. 

8.4.3 Ukládání dat na disk 

Je-li nastavena doba regulace a povoleno ukládání dat, rezervuje se v paměti blok 

paměti, do kterého se zaznamenávají hodnoty času a proměnných w, y, u. Při 

neomezené délce se zaznamenává posledních 60 s. Data lze ukládat s periodou nižší než 

je perioda měření nastavením proměnné Ukladej_delic, např. hodnota 10 znamená 

zaznamenání každé 10. hodnoty. Původně bylo v plánu ukládání dat na USB FLASH 

disk, protože je snadno přenosný. Jelikož použité starší PC nedokáže používat USB disk 

v režimu HDD ale jen jako FDD a naopak PharLap nedokáže používat USB disk 
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v režimu FDD, použil jsem jako záznamové médium disketu, protože manipulace s ní 

byla nejjednodušší.  

Uložení 

Vytvoří se vlákno s nízkou prioritou (Obr. 38), ověří, zda je na cílovém zařízení 

dostatek místa a data se uloží jako binární soubor. Binární zápis byl zvolen kvůli 

výrazně vyšší rychlosti zápisu. Při periodě záznamu 1 ms má 1 s záznamu velikost 16 

kB. Ověřil jsem, že ukládání na disketu neovlivní kvalitu regulace, protože vlákno 

ukládání a přerušení od disketového řadiče mají nižší prioritu než použité časovací 

metody volající funkci regulátoru. 

 

Obr. 38 Ukládání souboru 

 

 

Obr. 39 Práce s binárním souborem 
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Použití soboru 

Po přenosu dat do jiného PC se použije aplikace BinToAscii.exe (Obr. 39) vytvořená 

v jazyce C, která převede soubor na textový soubor s daty ve formátu čtyř sloupců 

oddělených tabulátorem a dle volby nahradí desetinnou tečku čárkou. Vzniklý soubor 

lze přímo otevřít např. pomocí MS Excel. Zde stačí jen označit 4 sloupce a vygenerovat 

bodový graf. 

8.4.4 Rozhraní Ethernet 

Tvorba síťového rozhraní v prostředí ETS je totožná s tvorbou tohoto rozhraní 

pro Windows aplikace. ETS podporuje Winsock 1.1. K tvorbě serveru se použijí 

standardní WIN32 funkce bind(), listen(), accept(), stejně tak algoritmus je shodný. 

Ukázka jednoho vlákna umístěného v souboru server.c je v příloze G. 

 

 

Obr. 40 Schéma komunikace mezi RTREG a terminálem 

 Komunikace (Obr. 40) probíhá pomocí protokolu TCP/IP. Data jsou převáděna na 

řetězce ASCII a jsou zpracovávána stejně jako v případě zadávání příkazu z klávesnice, 

tedy že po přijetí řetězce je zavolána funkce instrukce(char * retezec). Během 

inicializace aplikace RTREG se nejprve získá vlastní IP adresa a poté se vytvoří dvě 

vlákna typu server, které vyčkávají na navázání spojení.  
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Získání lokální IP adresy není pro chod aplikace nutné, ale je vhodné ji na obrazovce 

zobrazovat. K jejímu získání je nejlepší využít funkci ETS, která získává IP adresu 

nastavenou přímo v ovladači karty. Tato operace se musí provést před inicializací 

Winsock a postup je uveden. Nejprve se získá, handle zařízení. Za parametr 

SITOVA_KARTA je dosazena hodnota ether0 označující 1. Síťovou kartu. Naplněná 

struktura DEV je určena jen ke čtení. 

if(hDev = EtsTCPGetDeviceHandle(SITOVA_KARTA)) Získání handle zařízení. 

{ 

 Dev=EtsTCPGetDeviceCfg(hDev); Naplnění struktury zařízení. 

 memcpy(&sock.sin_addr,&(DWORD*)Dev->nwIPAddress,sizeof(DWORD));  

   Kopie IP adresy o velikosti 4 B. 

 strcpy(Localip,inet_ntoa(sock.sin_addr)); Převod 4 B hodnoty na řetězec 

} 

Pozn.: IP adresa musí být nakonfigurována při tvorbě zaváděcího média 

v konfiguraci monitoru OS. Nejsnadněji se provádí s pomocí VSB. 

8.5 Práce s aplikací 

Po zavedení programu z média nebo prostřednictvím vývojového studia provede 

aplikace inicializaci HW, pokusí se připojit k síti a přepne se na funkci regulátoru 

PSDF(). Nyní je připravena k provádění regulace. Parametry se nastaví pomocí 

instrukcí viz. příloha F.  

• Zvolí se parametry regulátoru, metoda časování a perioda. 

• Zvolí se, zda se mají data ukládat, odesílat, dělič ukládání a doba regulace. 

• Regulace se spustí příkazem START  T, kde T je doba regulace v sekundách. 

Je-li T rovno 0, je doba neomezená. Je-li nezadáno, určí se podle nastavené 

hodnoty. 

• Regulaci lze ukončit příkazem STOP 

• Data lze uložit na disk příkazem Uloz T1 T2 kde T1 je počáteční čas a T2 

koncový.  

o T1 a T2 nezadáno – ukládá se celý záznam. 

o T1 záporné – ukládá se T1 s od konce. 

o T1 kladné, T2 nezadáno – ukládá se T1 s od začátku. 

 



Diplomová práce  Bc. Podešva Petr 

- 81- 

9 Terminál RTREG 
K připojení vzdáleného počítače k PC s běžící aplikací RTREG jsem vytvořil 

jednoduchou aplikaci Terminál RTREG (Obr. 41) v prostředí Visual Basic 6. Aplikace 

umožňuje nastavovat parametry regulátoru a volit typ časování. Hlavním účelem této 

aplikace je však sběr dat ze serveru, tedy aplikace RTREG. Po spuštění a navázání 

komunikace, zašle požadavek na zaslání důležitých proměnných jako je nastavení 

regulátoru, příznak zda probíhá měření a podobně. Tyto hodnoty se v aplikaci nastaví. 

Komunikaci pomocí protokolu TCP/IP zajišťují dvě vložené komponenty Winsock. 

Ty reagují na událost přijetí dat z připojených portů. Prostřednictvím portu 5432 se 

přijímají běžná data a odesílají instrukce. Komunikace probíhá pomocí stejných řetězců, 

které se používají při zadávání příkazů klávesnicí. Při chybném příkazu zašle RTREG 

terminálu zpět řetězec který byl vyhodnocený jako chybný, uvozený znakem „!“. 

Řetězec se zobrazí jako chybová hláška v pravém dolním rohu 

Port 5433 slouží pouze k zasílání proudu naměřených dat. Tyto data se na straně 

terminálu pouze ukládají do paměti a po ukončení měření je lze uložit do textového 

souboru. K získání aktuálního stavu proměnných včetně údaje o času se využívá příkaz 

GET PSDFWY  vyvolávaný pomocí komponenty časovače. Získaná data se zobrazují 

v grafu a lze je také uložit do textového souboru.  

 

 

Obr. 41 Okno aplikace Terminál RTREG 
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Práce s aplikací je jednoduchá. Po spuštění se nastaví IP počítače s aplikací RTREG 

(Obr. 42). Po navázání spojení se automaticky načtou data (lze přikázat ručně) a uvolní 

se ostatní prvky. Běh aplikace RTREG a terminálu jsou nezávislé. Pokud se ukončí 

terminál, RTREG dále vykonává regulaci. Stejně tak se lze s terminálem připojit 

k aplikaci s probíhající regulací. 

 

 

Obr. 42 Okno terminálu s nastavením IP adresy 

Dojde-li ke změně parametrů na straně serveru, funkce, která změnu provede, pošle 

instrukční řetězec terminálu, který ji znamená a zobrazí. Např. ukázka komunikace při 

spuštění měření na dobu 20 s: 

 

Terminál: „START 20;“  Příkaz k zahájení měření na dobu 20 s. 

 

Server:    Ověří se nastavení parametrů. Při chybě zastaví. 

„DOBA 20;“  Nastavena doba 20 s. 

„CASOVAT 1;“ Nastavena omezená doba regulace. 

   Spuštěna příslušná metoda časování regulace. 

„MERI 1“  Zahájeno měření (0 pokud selhalo). 

„MERI 0“  M ěření ukončeno časovačem. 
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10 Nasazení aplikace 
Během prvních experimentů s aplikací RTREG se ukázalo, že kvalita řízení je velmi 

nízká (Graf 2). Ke zlepšení průběhu nepomohla ani změna parametrů regulátoru 

testování v různých pracovních oblastech. Předpokládal jsem, že chyba může být 

způsobena nedostatečnou přesností časování.   

 

Graf 2 Průběh regulace s původním zdrojem 

Test periody měření 

Pomocí testovací funkce TEST()  (kap. 8.3) jsem ověřil přesnost periody měření. 

Tato funkce je shodná s funkcí PSDF(), jen při každém průchodu na výstupu z karty 

převrátí znaménko napětí o velikosti Kp. Současně běželo vlákno obsluhy klávesnice a 

hodnoty se zobrazovaly. Na grafu (Graf 3) jsou zobrazeny vybrané průběhy měřené 

osciloskopem. Výsledkem měření bylo, že perioda spouštění funkce regulátoru je 

dostatečně přesná. Dále jsem zjistil že: 

• Při časování přerušením lze dosáhnout přesné periody až 30 µs, 50 µs spolehlivě. 

Systém je pak však natolik vytížený že nereaguje na vnější zásahy. Aby byla 

zachována celá funkčnost aplikace, je třeba dodržet periodu přerušení nad 200 µs. 

• Při časování funkcí WaitableTimer() lze nastavit minimální periodu 1 ms. Odchylka 

periody ∆T odpovídala nastavené periody přerušení P. 

• Minimální perioda přerušení, při které karta podávala periodické výstupy byla 

25 µs, poté systém přestal reagovat. 

[V] 

[V] 

[V] 
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Graf 3 Perioda měření 500 µs (přerušení) a 1 ms (Waitable Timer), obrazovka osciloskopu. 

 

Test měřícího obvodu 

Při dalším měření byla použita funkce TEST() s hodnotou konstanty Kp = 2, to 

znamenalo výstupní obdélníkový signál 3 V, 7V s periodou 1 ms. Na grafu (Graf 4) je 

velmi zřetelný šum při měření konstantní vzdálenosti. 

 

 

Graf 4 Výstup z měřícího obvodu při konstantní vzdálenost,  

funkce TEST() s Kp =2. 

Po výměně zdroje napájení cívky a jeho připojením na samostatnou fázi se dosáhlo 

výrazného zlepšení. 

P∆T =
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Graf 5 Nový zdroj, samostatná fáze, TEST(), Kp = 2 

 

Po změně v napájení jsem již dřív použitými parametry regulátoru provedl regulaci. 

Z průběhů bylo patrné výrazné zlepšení, zejména u akční veličiny (Graf 6, Graf 7). 

 

 

Graf 6 Průběh regulace s novým zdrojem, w = 4 
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Při zobrazení záznamu o délce 1 s je patrné, že průběh měřené veličiny je dostatečně 

kvalitní. 

 

Graf 7 Průběh regulace s novým zdrojem, 1 s záznamu, w = 3. 
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11 Zhodnocení výsledků 
V této práci jsem se nejprve teoreticky seznámil s operačním systémem reálného 

času Phar Lap a vývojovým balíkem ETS13 pro vývojové studio Microsoft Visual 

Studio 6. Seznámil jsem se s principem tvorby vláken a řízení aplikace pomocí priorit. 

V jazyce C jsem vytvořil řídicí aplikaci RTREG pro určenou k řízení modelu levitace 

feromagnetického předmětu v elektromagnetickém poli. Model je připojen k řídícímu 

PC prostřednictvím multifunkční měřící karty určené pro sběrnici PCI. Sestavil jsem 

skupinu funkcí umožňujících inicializaci, konfiguraci a řízení karty prostřednictvím 

registrů karty alokovaných do paměti. Dalším krokem bylo zavedení řídícího algoritmu 

PSD regulátoru s filtrací derivační složky. Periodu regulace lze časovat pomocí HW 

přerušení v rozsahu 0,2 ÷ 50 ms a pomocí SW časovače pro hodnoty nad 1 ms. Vytvořil 

jsem konzolové rozhraní aplikace umožňující zadávání příkazů pomocí instrukcí a 

výstup na obrazovku pomocí vytvořených funkcí pracujících s oblastí paměti grafické 

karty. Toto rozhraní tvoří skupina samostatných vláken s nízkou prioritou. Na závěr 

jsem aplikaci doplnil o síťové rozhraní s protokolem TCP/IP. Vytvořil jsem vlákna 

obsluhující dva porty, jede pro instrukce a běžná data, druhý pro zasílání dat z měření. 

Aplikace umožňuje volbu parametrů regulace, volbu periodicky volaného algoritmu 

zvoleným časovačem, ukládání dat do binárního souboru, odesílání dat klientu. Dále 

jsem vytvořil v prostředí Visual Basic 6, klientskou aplikaci Terminál RTREG pro PC 

s operačním systémem Windows. Ta slouží ke vzdálenému řízení aplikace RTREG 

a vizualizaci dat. Zobrazovaná data jsou získávána pomocí časovače, který zasílá 

požadavky na zpětné zaslání dat. Data z měření se zapisují do paměti a odtud to 

souboru. 

Aplikaci jsem navrhl tak, aby byla schopná obsluhovat více než jeden typ algoritmu, 

což vyžadovalo složitější strukturu dat a rozhraní. Původním cílem byl provoz dvou 

nezávislých regulátorů či jiných funkcí. To by nyní vyžadovalo změnu rozmístění prvků 

na obrazovce a úpravu sady instrukcí. Původní, jednodušší verze neobsahovala síťové 

rozraní a měla jen základní textové rozhraní, ale naopak obsahovala také funkci skript 

- čtení instrukcí ze souboru podle časových údajů a jednoduchou funkci na měření 

přechodové charakteristiky. Z časových důvodů jsem tyto funkce do nové verze 

nedodal. Dalším postupem práce by tedy bylo zavedení těchto funkcí a zavedení 

druhého regulátoru. Dalším krokem by byla optimalizace aplikace. Stávající limit 

periody 0,2 ms při časováním HW přerušením by jistě bylo možné snížit. 
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12  Závěr 
Cílem této práce bylo seznámení se strukturou a funkcí operačních systémů reálného 

času a operačním systémem reálného času PharLap ETS od firmy IntervalZero, 

s multifunkční měřící kartou PCA-7428AS od firmy TEDIA a školním modelem 

levitace feromagnetického předmětu v elektromagnetickém poli. Dále pak vytvoření 

aplikace pro operační systém PharLap umožňující řízení modelu v reálném čase. 

V prvním bodě zadání jsem měl za úkol seznámit se s vlastnostmi systémů reálného 

času a operačními systémy reálného času a požadavky na ně. Seznámil jsem se 

s problematikou prostřednictvím literatury. Tento bod jsem zpracoval v kapitole dvě. 

Dále pak bylo seznámení s operačním systémem ETS, jeho skladbou a nasazením v 

průmyslu. Z dokumentace přiložené k tomuto systému, on-line článků a diplomové 

práce vypracované na toto téma, jsem tento bod vypracoval do kapitoly tři. K nasazení 

ETS v průmyslu jsem objevil velmi málo materiálů, které byly navíc velmi obecné. 

Ve čtvrté kapitole jsem popsal nástroje SDK ETS určené pro tvorbu aplikací 

v prostředí MS Visual Studio 6 a v kapitole pět jsem popsal podporované funkce ETS, 

které jsou nutné pro práci s více programovými vlákny, časem a přerušeními. 

V šesté kapitole jsem popsal multifunkční měřící kartu PCA 7428AS, způsob její 

inicializace, mapování, metody měření a vytvořil příslušné funkce nutné pro práci s ní. 

Tyto funkce byly následně použity ve vyvíjené aplikaci. 

V sedmé kapitole jsem popsal model levitace feromagnetického předmětu 

v elektromagnetickém poli a algoritmus PSD regulace s filtrací derivační složky, který 

se podle předešlých prací na téma tohoto modelu [FOJTÍK 2004, KURKA] levitace 

ukázal jako nejvhodnější. 

V osmé kapitole jsem popsal tvorbu řídicí aplikace RTREG pro ETS a její důležité 

části. Aplikaci RTREG jsem doplnil o síťové rozhraní komunikující prostřednictvím 

protokolu TCP/IP s vytvořenou klientskou aplikací. Nasazení aplikace jsem popsal 

v kapitole deset.  

Ověřil jsem přesnost časování při použití metody časování přerušením systémového 

časovače a pomocí funkce časovače WaitableTimer. Testováním hotové aplikace a 

modelu jsem se zjistil, že model je silně negativně ovlivňován použitým zdrojem 

napájení cívky modelu. Po výměně zdroje a připojení na jinou fázi se kvalita regulace 

výrazně zlepšila, přesto se vliv této poruchy zcela neodstranil. 
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Příloha A 

Tab. 1 Komponenty ETS a jejich velikost v kB [INTERVALZERO 2009] 

Komponenta 
Velikost 

ROM (kód) RAM (data) 

Základ ETS Kernel (single-task)  
Min 

(kB) 

Max 

(kB) 

Min 

(kB) 

Max 

(kB) 

16-bit ETS Monitor  

32-bit ETS Kernel knihovny  

17 

33 

33 

51 

13 

13 

25 

18 

Celkem základní Kernel 

následující komponenty jsou volitelné 
50 84 26 43 

Podpora více vláken 28 6 

Podpora strukturovaných výjimek 3 < 1 

Emulátor plovoucí čárky 23 < 1 

Systém souborů 50 28 

Zavaděč DLL  11 4 

Podpora PC karet 32 16 

Podpora M-Systems Flash 20 4 

TCP/IP min. stack (2 soketů)*  

TCP/IP typický stack (10 soketů)*  

TCP/IP serverový stack (50 soketů)*  

*výchozí počet  soketů: 10  

100 

100 

100 

 

68 

100 

260 

 

SLIP/PPP (se sériovým ovladačem)  20 6.5 

Ethernet ovladač (průměrně)  4 až 11 < 1 až 32 

PEG GUI  270 4 

SNMP  33 13 

Win32 Serial  19 4 
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Příloha B 

Tab. 2 Technické parametry PCA-7428AS [TEDIA 2009] 

Počet a typ analogových vstupů 
8x S.E. (možnost rozšíření na 32 S.E. pomocí 

externího multiplexeru) 

Rozlišení analogových vstupů 14 bitů  

Vstupní rozsahy 

±10 V 

 ±5 V 

 ±2.5 V 

 ±1.25 V 

 ±0.635 V 

 ±0.3125 V 

Odolnost proti přepětí ±32 V trvale, ±100 V / 1 ms max. 

Vzorkovací frekvence 100kHz max. 

Spouštění vzorkování 

softwarově 

časovačem 

externím TTL signálem 

Datový zásobník 
64 kB (dvoubránová RAM) 

256 B přístupné pro statický zásobník 

Počet analogových výstupů 2 

Rozlišení analogových výstupů 12 bitů 

Výstupní rozsahy 
0÷5 V 

 ±5 V 

Doba ustálení výstupního napětí 0.005 ms typ. 

Počet a typ čítačů 2x 16 bitů 

Vstupní frekvence čítačů 2 MHz max. 

Pracovní úroveň čítačů TTL/HC (odolnost ±32 V) 

Počet digitálních vstupů 8 

Pracovní úroveň 
TTL/HC (odolnost ±32 V) 

digitálních vstupů 

Počet digitálních výstupů 8 

Pracovní úroveň 
TTL/HC 

digitálních výstupů 

Sběrnice standardní PCI (32 bitů, 33 MHz, 5 V) 

I/O + MEM adresa přiděluje PnP PCI BIOS 

Kanály přerušení přiděluje PnP PCI BIOS 

Rozměry desky cca 100x130 mm 
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Příloha C 

Tab. 3 Zapojení konektoru K1 - Cannon 25M 

Funkce Pin Pin Funkce 
+5V (max. 700 mA) C1 

 
PWR GND C2 C14 +12V (max. 700 mA) 

Analog Out 1 C3 C15 PWR GND 
XMUX4 C4 C16 Analog Out 0 
A GND C5 C17 XMUX3 
A GND C6 C18 Analog In 7 
A GND C7 C19 Analog In 6 
A GND C8 C20 Analog In 5 
A GND C9 C21 Analog In 4 
A GND C10 C22 Analog In 3 
A GND C11 C23 Analog In 2 
A GND C12 C24 Analog In 1 
A GND C13 C25 Analog In 0 

Pozn.: XMUX jsou výstupy pro řízení (TTL) externího multiplexoru. 

Uzemnění A GND a PWR GND jsou propojeny. 

Tab. 4 Zapojení konektoru K2 - Cannon 9M 

Funkce Pin Pin Funkce 
+5V (max. 700 mA) C1 

 
--- C2 C6 --- 

Gate1 / ExtTrig C3 C7 --- 
CLK1 C4 C8 Gate0 
GND C5 C9 CLK0 

Pozn.: Gate0/1 jsou vstupy pro hradlování čítačů. 

Gate1 slouží také jako vstupní signál vnějšího spouštění měřící sekvence. 

Tab. 5 Zapojení konektorů K4 (vstupy) / K3 (výstupy) – DIL10 

Funkce Pin Pin Funkce 
DIN0/DOUT0 D1 D6 DIN1/DOUT1 
DIN2/DOUT2 D2 D7 DIN3/DOUT3 
DIN4/DOUT4 D3 D8 DIN5/DOUT5 
DIN6/DOUT6 D4 D9 DIN7/DOUT7 

GND D5 D10 +5V (max. 700 mA) 

Tab. 6 Přepínač rozsahu analog. výstupů SW1 

Přepínač Výstup Poloha Rozsah 

1 Analog Out 0 
ON ±5 V 
OFF 0-5 V 

2 Analog Out 1 
ON ±5 V 
OFF 0-5 V 

Pozn.: Poloha ON – přepínač v dolní poloze 
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Příloha D 

Tab. 6 Struktura PCI konfigura čního registru [TEDIA 2009] 

Offset 
Data 

31 …… 24 23 …… 16 15 …… 08 07 …… 00 

+00H  Device ID (= DID) Vendor ID (= VID) 

+04H  Status Command 

+08H  Class Code Revision ID 

+0CH  BIST  Header Type Reserved Reserved 

+10H  Base Address Register 0 (BAR0) 

+14H  Base Address Register 1 (BAR1) 

+18H  Base Address Register 2 (BAR2) 

+1CH  Base Address Register 3 (BAR3) 

+20H  Base Address Register 4 (BAR4) 

+24H  Reserved 

+28H  Reserved 

+2CH  Subsystem ID (= Sub ID) Subsystem VID (= Sub VID) 

+30H  Reserved 

+34H  Reserved Cap_Ptr 

+38H  Reserved 

+3CH Reserved Interrupt Pin Interrupt Line 

+40H 

Nepovinná část … 

+FFH 

 

Tab. 7 Struktura statického zásobníku [TEDIA 2009] 

Adresa registru (Hex) Funkce registru 

BAR4+400 

Ponechán původní obsah, tzn. scanovací parametry …. 

BAR4+57C 

BAR4+5C0 ÷ BAR4+5FC ASCII řetězec s verzí firmware (např. PCA-7428AS 1.1) 

BAR4+600, BAR4+604 Naměřená data podle scanovacího registru BAR4+400 

BAR4+608, BAR4+60C Naměřená data podle scanovacího registru BAR4+404 

…. …. 

BAR4+6F8, BAR4+6FC Naměřená data podle scanovacího registru BAR4+47C 

BAR4+700 ÷ BAR4+70C Počet provedených měřících sekvencí (32 b hodnota) 

BAR4+740, BAR4+744 Aktuální stav čítače CNT0 

BAR4+748, BAR4+74C Aktuální stav čítače CNT1 

BAR4+780 
Aktuální stav vstupů CNT0, CNT1, Gate0, Gate1 v počadí 

od nejnižšího bitu 

Pozn.: Vícebytové parametry jsou ukládány od nejnižšího byte. 

Neuvedené registry jsou rezervované. 
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Příloha E 

Ukázka zjednodušeného zdroj. kódu – regulátor PSD s filtrací deriv. složky 

//Globalni promene 

double T;   Perioda měřeni 

double Kp;  Zesíleni regulátoru 

double Ti;  Integrační časová konstanta 

double Td;  Derivační časová konstanta 

double a;   Koeficient filtru 

double W;  Požadovaná hodnota 

double Y;   Měřena veličina 

double U;  Akční zásah 

double E;   Regulační odchylka 

double Ef;  Filtrovaná regulační odchylka 

double SumaE;  Suma odchylek 

double Eminula; Filtrovaná odchylka v minulem kroku 

HANDLE hCas;  Handle časovače 

LARGE_INTEGER Cas;  Struktura času 

 

void RegulatorPSDF(){  Funkce regulátoru 

 MereniSW(POCETAD,Y); Změřeni měřené veličiny v rozsahu +/- 5V obslužnou fcí karty 

 Y +=5;  Připočteni 5V pro úpravu na rozsah 0..10V 

 E =  W-Y;  Výpočet odchylky 

 Ef = (1 - a)*Eminula + a*E; Výpočet filtrované odchylky 

 SumaE += E;  Sumace odchylek 

 U = Kp*(E + (T/Ti)*SumaE + (Td/T)*(Ef - Eminula));  Výpočet akční veličiny 

 if (U>10) U=10;  Omezení rozsahu akčního zásahu 
 if (U<0) U=0; 

 SetAOut(U-5,0); Nastavení napětí na výstupu karty obslužnou funkcí karty 
 Eminula = Ef;  
    Kopie do zásobníku 
 *pZasobnik++ = EtsGetTickCount()/1000.0; Čas [s], na 4 des. místa 

 *pZasobnik++ = W;  

 *pZasobnik++ = Y; 

 *pZasobnik++ = U; 

 if (pZasobnik > pZasobnik_konec) pZasobnik=Zasobnik; kontrola přetečeni zásobníku 

 PROM  Vypsáni proměnných makrem 

} 

int  __cdecl CBfunkce(ETS_INPUT_RECORD *r, DWORD d) Obslužná funkce přerušení od časovače 

{ RegulatorPSDF();  Zavolání funkce regulátoru 
 return ETS_CB_CONTINUE;} Návrat z přerušení, pokračování obsluhy dalších přerušení v pořadí 
 

void main(){  Hlavní funkce 

 Cas.QuadPart = -10000000*30; Relativní čas, 30 s 
 hCasovac= CreateWaitableTimer(NULL, FALSE, "Casovac1");  Založení časovače  

 SetWaitableTimer(hCasc, &Cas, 0, 0, 0, 0);  Nastavení časovače 

 EtsSetTimerPeriodEx((int)1000000*T) Nastavení periody přerušení 
 EtsRegisterCallback((WORD)ETS_CB_TIMER, CBfunkce, NULL,ETS_CB_ADD)); Registrace CB 

 WaitForSingleObject(hCas,INFINITE); Čekání na dokončení časovače 
 EtsRegisterCallback((WORD)ETS_CB_TIMER, CBfunkce, NULL,ETS_CB_DELETE)); Odstranění CB 

} 

 
Vlákno main založí časovač doby regulace hCas, nastaví přerušení systémového časovače dle periody 

a zaregistruje obslužnou funkci čímž se regulace spustí. Nastaví se časovač na 30 s. Obsluha přerušení 
volá při každém přerušení funkci regulátoru. Po uplynutí časovače hCas se odstraní obsluha přerušení a 
tím se regulace zastaví. 
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Příloha F 

Tab. 8 Seznam instrukcí příkazové řádky RTREG 

Příkaz Parametr Funkce 

A (typ double) Koeficient filtru 

BIPOL Nic Zobrazení hodnot v rozmezí ± 5 V (skutečný rozsah) 

BUFFER (typ integer) Nastavení velikosti zásobníků pro odesílání z portu DATA 

CAS 
HW Perioda měření řízená přerušením sys. Časovače 

SW Perioda měření řízená časovačem WaitableTimer 

CL [ms] (typ double) Perioda přerušení hodin pro časovač v režimu WaitableTimer 

DELIC (typ integer) Proměnná určující kolikátá změřená hodnota v pořadí se uloží 

DOBA [s] (typ integer) Čas měření. Pokud 0, nepřetržité (60 s záznamu). 

EXIT Nic Ukončení aplikace 

GET 

STAV Odeslání systémových proměnných 

PSDF Odeslání parametrů a proměnných PSDf  regulátoru 

PSDFWY Odeslání proměnných w(kT), y(kT), u(kT) a kT 

KP (typ double) Zesílení regulátoru 

Start 
Nic Spuštění regulace (60 s záznamu). 

[s] (typ integer) Spuštění regulace po zadanou na dobu (záznam dat) 

SET 
TEST1 Testovací režim, generátor obdélníkového signálu 

PSDF Režim regulátoru PSDF 

STOP Nic Zastavení měření (bez záznamu dat) 

SEND ‘A’, ‘N’ Povolení odesílání záznamu dat a jejich odesílání z portu DATA 

T [s] (typ double) Perioda měření 

TD [s] (typ double) Derivační časová konstanta 

TI [s] (typ double) Integrační časová konstanta 

UKLADA
T 

A’, ‘N’  Povolení ukládání dat do paměti pro následné uložení 

UNIPOL Nic Zobrazení hodnot v rozmezí 0 ÷ 10V (rozsah převodníku modelu) 

ULOZ 
Adresa souboru 
Začátek [s] 
Konec [s] 

Uložení souboru s naměřenými daty na zadanou adresu 

W [V] (typ double) Požadovaná hodnota 

Pozn.:  Příkazový řádek není case-sensitive. Příkazy se vnitřně převádí na velká písmena. 

 Lze zadávat více příkazů na řádku, oddělených středníkem ; 

Jako desetinný oddělovač slouží znak tečka . 

Klávesa ESC smaže příkazový řádek. 

Kurzorová šipka nahoru zvyšuje hodnotu proměnné w při regulaci, šipka dolů ji snižuje. 
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Příloha G 

Vlákno serveru pro jeden port. Spuštěny dvě vlákna. 

void WINAPI serv_thread(PRIPOJENI *P) 

{ 

 int result; 

 char yes = 1; 

 P->iStav = FALSE; Stav Odpojeno. 
 result = WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), &(P->wsaData));  Zavedení Winsock1.1. 
  IFERR_END("ERR: Nelze zavest winsock");  Zachycení chyby pomocí makra s WSAGetLastError(). 
 P->socketServer = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);  Režim TCP/IP. 
    Vyplnění struktury serveru. 
 P->addrServer.sin_family = AF_INET; 

 P->addrServer.sin_port = htons(P->port); Adresa portu v 16 b režimu. 
 P->addrServer.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;   (INADDR_ANNY= 0), vyplni vlastni adresou (0.0.0.0). 
 memset(&(P->addrServer.sin_zero),'\0',8); 

    Povolí použit už jednou bodovanou adresu. 

 if(setsockopt(P->socketServer, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof(yes)) != 0) 

  IFERR_END("ERR: Nelze restartovat winsock");  

    Svázaní socketu a adresové struktury serveru. 

 result = bind(P->socketServer,(struct sockaddr *) &(P->addrServer), sizeof(struct sockaddr_in)); 

  IFERR_END("ERR: Nelze navazat IP"); 

   

 result = listen(P->socketServer, BACKLOG); IFERR_END("ERR: Nelze naslouchat portu");  

  Příkaz k posloucháni portu, zde se nečeká. Nezavírat, po přerušeni spojení se stále poslouchá.  Backlog = počet spojení 
které port příjme (0-5). 

 

 while (!P->Restart)  Vnější cyklus, TRUE = ukončeni vlákna. 
 { 

  int size; 

  char *pBuffer; 

  char *msg = SERVER_MESSAGE;  Zpráva, kterou server pošle při navázání spojení. Slouží k ověření. 
  char *ok = "#"; 

  int len; Délka řetězce. 
  P->buffer = malloc(BUFF_LEN); Alokace paměti pro zásobník. Pro port DATA zbytečné, ale ponecháno. 
  strcpy(P->stav,LISTEN);  Zobrazení stavu „Čeká na spojení“. 
  

  size = sizeof(P->addrKlient); Určení velikosti adresní struktury. 
  P->socketKlient = accept(P->socketServer, (struct sockaddr *) &(P->addrKlient), &size); Čeká na propojeni. 
   IFERR_END("ERR: Nelze prijmout spojeni"); 

  

  strcpy(P->IP_txt,inet_ntoa(P->addrKlient.sin_addr));  Zobrazení IP adresy klienta. 
  send(P->socketKlient,msg,strlen(msg),0);  Odesláni zprávy při připojeni. 
  strcpy(P->stav,CONNECTED);  Zobrazení stavu „Připojeno“. 
  P->iStav = TRUE; Stav Připojeno. 
  len = 255; //nenulove cislo 

  while ((len>0)&&(!P->Restart)) Vnitřní cyklus, příjem řetězce z portu. Restart = True ukončí spojení. 
  {  Pokud přijat řetězec o nulové délce, ukončí se spojení. 
   len = recv(P->socketKlient,P->buffer, BUFF_LEN,0); Příjem řetězce. 
   P->buffer[len]=0;  Délka nula = konec spojení. 
   pBuffer = P->buffer; 

    

   while (*pBuffer!=0){if (*pBuffer ==',') *pBuffer = '.';pBuffer++;} Náhrada čárek v řetězci za tečky. 
    Předání řetězce funkci Instrukce() která provede jeho zpracování, při chybě přepošle zpět. 
   if ( pBuffer = Instrukce(P->buffer)){sends("!");  

   send(P->socketKlient,pBuffer,strlen(pBuffer)*sizeof(char),0);sends(";");} Jinak odešle znak # 

   else send(P->socketKlient,ok,sizeof(ok),0); 

   Sleep(SERVERDELAY); Uspání na 50 ms. 
  } 

    Konec spojeni. Návrat do stavu poslouchání portu. 
  P->iStav = FALSE; Stav Odpojeno. 
  free(P->buffer); closesocket(P->socketKlient); Uvolnění socketu, uvolnění paměti. 
  strcpy(P->stav,DISCONNECTED); Zobrazení stavu „Odpojeno“. 
  Sleep(SERVERDELAY); Uspání na 50 ms. 
 } 

 WSACleanup(); Ukončení práce s Winsock. 
 tisk(ERR,0,0,"ukoncuji server"); Zobrazení zprávy o ukončení. 
 _endthread(); Ukončení vlákna. 
}  
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Příloha H 

 

Obr. 1 Zjednodušené schéma programu RTreg 


