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1 Základní pojmy 

Paměť i.MX31 
 
NOR Flash 
 
Standardně je i.MX vybaveno pamětí XOR o velikosti 2MB a funguje jako výchozí médium 

pro zavádění systému (boot). Paměť je uspořádaná do 32 bloků po 16KB (což odpovídá celkové 
velikosti 2MB (16Mbit)). Paměť začíná na adrese 0xA000_0000 a končí na 0xA020_0000. 

 
NAND Flash 
 
Standardní konfigurace paměti NAND flash v i.MX je 64 MB, a pro její adresování se využívá 

8 bitová sběrnice. Rozvržení paměti NAND flash nevypadá jako typická SRAM paměť, což 
komplikuje programování. Protože NAND flash je bloková, potřebuje jak pro čtení, tak pro zápis 
speciální algoritmy. 

 
Paměť RAM 
 
Ta je stejná, jako u běžných počítačů nebo mikrokontrolérů 
 
Externí paměť 
 
Do vývojové desky lze připojit Compact Flash nebo SD kartu. 
 

Zavaděč 
 
Zavaděč slouží k zavedení operačního systému – stejně jako u PC. Standardně je na desce 

nahrán zavaděč LOGIC Leader, který umí spustit jak systém Windows CE, tak Linux. 
 

Kernel  – Jádro 
 
Kernel neboli jádro operačního systému je soubor, který je uložen někde v paměti (fyzicky je 

to soubor cca 1.7 MB). Toto jádro se před spuštěním musí nakopírovat do paměti RAM, odkud bude 
následně spuštěno – zavedeno. 

Kernel je nutné nejprve zkompilovat pro daný typ procesoru a hardware. K tomu slouží 
průvodce, který vytvoří konfigurační soubor. 

Ke kernelu jsou dostupné zdrojové kódy, které před kompilací musíme mít. Ve své podstatě je 
kernel projekt psaný v jazyce C, ovšem velmi modulární a flexibilní.  

V kernelu je zakompilován, nebo je možné toto předat přímo od zavaděče, kde je umístěn file 
system a jeho typ. Tento file system se ke kernulu „mountuje“ připojuje. Kernel timesysu umožňuje 
připojení file systemu z NFS serveru. 
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Partition 
 
Partition (oddíl) je definovaná oblast v paměti. Na dané partition existuje určitý file system, 

který umožňuje logické členění dat. V systému windows jsou známy partition jako C,D,E,... Na těchto 
partitions je vytvořen file system – většinou NTFS nebo FAT32. 

File System 
 
File System je systém souborů, který je umístěn  na nějaké partition, umožňuje logické členění 

dat ve formé souborů, složek, odkazů a podobně. Existuje mnoho druhů file systemů. Ve windowsech 
jsou známé systémy FAT a NTFS. V unixu nebo linuxu jsou používané ext2, ext3, swap, apod. 
I.MX31 používá standardně yaffs. 

V linuxových systémech je členění jiné než u systému windows. Neexistují jednotky C,D 
apod., ale existuje tzv. kořen označený „/“ Z tohoto kořene je odvozen file system. Zde uvádím 
některé významné složky, které se v file systemu nachází. 

 
/   - Kořen 
/boot   - Zavaděč a jeho konfigurace 
/bin  - Spustitelné aplikace 
/dev  - Adresář zařízení. Odtud je možné připojovat zařízení na další složky 
/etc  - Konfigurační soubory 
/home  - Domovský adresář, kde jsou uloženy uživatelská data 
/root  - Domovský adresář superuživatele root 
/sbin  - Aplikace pro superuživatele 
/tmp  - Odkládací prostor 
/usr  - Uživatelská data aplikací 
 

NFS server 
 
Network File System server (síťový souborový systém) – je služba, která umožňuje poskytnutí 

file systemu přes síť. Jinými slovy kernel na i.MX31 může připojit file system, který se nachází na 
NFS serveru, někde na síti. Díky tomu je možné aplikaci vyvíjet na počítači PC a kopírovat ji na tento 
file system, aniž bychom museli něco pálit do paměti desky nebo kopírovat na síť. 

 

TFTP 
 
Trivial File Transfer Protocol – Odnož protokolu FTP sloužící pro přenos souborů a dat po 

síti. Protokol je jednodušší než FTP a slouží většinou pro nahrávání zavaděčů a firmwarů při 
aktualizacích a havarijních stavech. TFTP bude používán pro nahrání zkompilovaného jádra do paměti 
i.MX31. Server bude PC a klientem bude i.MX31. 
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Terminál 
 
Terminál je program, pomocí kterého je možné se přes sériovou linku připojit k i.MX31. 

V linuxu je běžný gtkterm a ve windowsu teraterm 
 

Timesys Linux 
 
Timesys Linux je operační systém firmy Timesys postavený na jádru linux určený pro 

embedded (vestavěných) zařízení. 
 

Qt embedded linux 
 
Qt embedded linux je grafická knihovna napsaná v C++ upravená pro embedded (vestavěná) 

zařízení. Nevyžaduje pro svůj běh X11 server nebo Xlib knihovnu, zapisuje přímo do framebufferu a 
tím šetří pamět. 

 

Qt SDK 
 
Kompletní nástroj pro vývoj graficko uživatelských rozhraní, obsahuje nástroj Qt Creator pro 

snadnou tvorbu grafických aplikací. 
 

Tslib 
 
Knihovna pro práci s dotykovými displeji (touchscreen). 
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2 Celkový postup, jak zprovoznit i.MX31 
Vzhledem k rozsáhlosti návodu, zde přikládám obecný bodový postup, co je všechno udělat 

pro to, aby se na desce i.MX31 úspěšně spustil Timesys Linux. 
 
1. Nainstalujeme Operační systém linux Fedora. 
2. V operačním systému nainstalujeme vývojové prostředí Elipse (může se zvolit při 

instalaci operačního systému). 
3. Nainstalujeme TFTP server. 
4. Nainstalujeme NSF server (je součástí instalace Fedory). 
5. Nainstalujeme vývojové prostředí (toolchain) pro i.MX31 
6. Nainstalujeme rozšíření Eclipse – vývojový nástroj TimeStorm4 
7. Zkompilujeme kernel pro i.MX31 
8. Nakonfigurujeme nfs server 
9. Upgradujeme zavaděč LOLO v i.MX31, aby byl schopen spouštět Timesys Linux 
10. Spustíme desku a spustíme na ni Timesys Linux 
11. Nyní můžeme vytvářet projekty v C nebo C++ ve vývojovém prostředí TimeStorm. 
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3 Instalace TFTP serveru 
1. TFTP server se nainstaluje v příkazové konzoli (pod rootem) příkazem 

 yum install tftp-server 

 
2. Vytvoříme složku 

 /tftpboot 

 
a přiřadíme ji práva zápisu pro všechny uživatele, kteří budou pracovat s vývojovém kitem. 
 
3. Otevřeme soubor 

 /etc/xinetd.d/tftp 

 
4. Změníme tyto řádky v konfiguraci   

 server_arg = -s /tftpboot 
disable = no 

 
5. V nastavení firewallu povolíme vyháňku (ostatní porty) 

 69 udp 

 
6. Vypneme SElinux v nastavení systému. 

 SElinux Management 
System Default Enforcing Mode - Disable 

 
7. Nastartujeme TFTP server 

 /sbin/chkconfig tftp on 
/sbin/chkconfig xinetd on 
/sbin/service xinetd start 

 
Zdroj: 
http://llbb.wordpress.com/2007/06/14/installing-tftp-on-fedora/ 
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4 Instalace vývojového prostředí a kompilátoru 

Požadavky 
 
K nainstalování vývojového prostředí pro desku i.MX31 je třeba mít již připravené tyto 

součásti: 
- Operační systém linux (fedora) 
- Nainstalované vývojové prostředí Eclipse 
- Nahraný nový zavaděč do desky i.MX31 
 

Instalace kompilátoru 
1. Je třeba se přihlásit pod uživatele root (su) 
2. Rozbalíme (např. v Midnight commanderu) soubor: timesys-armv6j-mx31litekit-basic-

nptl--std5-16-install.tgz 
3. Spustíme instalační skript install v rozbalené složce 
4. Po důkladném prostudování licenčních podmínek (listuje se šipkou dolů) odsouhlasíme 

licenci. Písmenem „y“ a „enter“. 
5. Znovu odsouhlasíme „enter“. 
6. Akceptujeme instalaci stisknutím „a“ a „enter“. 
7. Jestliže je nainstalovaná nějaká starší verze, doporučuji zachovat původní cesty, čili 

odpovědět „N“ a „enter“. 
8. V této chvíli by měl být nainstalován kompilátor. 
9. Na konec je nutné přidat cestu do proměnné PATH ke crosscompileru. To můžeme udělat 

například v ~/.bash_rc 

 Export PATH=/opt/timesys/toolchains/armv6j-linux/bin:$PATH 

 

Instalace vývojového prostředí TimeStorm4 
1. Rozbalíme soubor: timestorm-full-install-4.0.0.200907131438-36.tgz do složky /usr/share 
2. Manuál se nachází u instalačního archívu timestorm-manual-4.0.pdf 
3. Do složky /usr/share/timestorm-4.0/licences zkopírujeme vygenerovanou licenci pro 

počítač, na který se prostředí instaluje. 
4. Vytvoříme spouštěč na pracovní ploše 
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5 Instalace vývojového prostředí a kompilátoru (s obrázky) 

Požadavky 
 
K nainstalování vývojového prostředí pro desku i.MX31 je třeba mít již připravené tyto 

součásti: 
- Operační systém linux (fedora) 
- Nainstalovaný nfs server 
- Nainstalované vývojové prostředí Eclipse 
- Nahraný nový zavaděč do desky i.MX31 
 

Instalace kompilátoru 
1. Je třeba se přihlásit pod uživatele root (su) 
2. Rozbalíme (např. v Midnight commanderu) soubor: timesys-armv6j-mx31litekit-basic-

nptl--std5-16-install.tgz 
3. Spustíme instalační skript install v rozbalené složce 
 

 
Obr. 1 Spuštění instalace  
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4. Po důkladném prostudování licenčních podmínek (listuje se šipkou dolů) odsouhlasíme 

licenci. Písmenem „y“ a „enter“. 
5. Znovu odsouhlasíme „enter“. 
 

 
Obr. 2 Odsouhlasení licence 
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6. Akceptujeme instalaci stisknutím „a“ a „enter“. 
 

 
Obr. 3 Potvrzení instalace 
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7. Jestliže je nainstalovaná nějaká starší verze, doporučuji zachovat původní cesty, čili 
odpovědět „N“ a „enter“. 

 

 
Obr. 4 Přepsání starších verzí (ponechá standardní cesty) 
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8. V této chvíli by měl být nainstalován kompilátor. 
 

 
Obr. 5 Úspěšně dokončená instalace kompilátoru 

 
10. Na konec je nutné přidat cestu do proměnné PATH ke crosscompileru. To můžeme udělat 

například v ~/.bash_rc 

 Export PATH=/opt/timesys/toolchains/armv6j-linux/bin:$PATH 

 
 

 

Instalace vývojového prostředí TimeStorm4 
1. Rozbalíme soubor: timestorm-full-install-4.0.0.200907131438-36.tgz do složky /usr/share 
2. Manuál se nachází u instalačního archívu timestorm-manual-4.0.pdf 
3. Do složky /usr/share/timestorm-4.0/licences zkopírujeme vygenerovanou licenci pro 

počítač, na který se prostředí instaluje. 
4. Vytvoříme spouštěč na pracovní ploše 
5. Je třeba přidat spouštěcí cestu 
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6 Konfigurace NFS serveru 
1. V souboru /etc/exports přidat seznam exportovaných adresářů. 

 /opt/timesys/linux/6.2/armv6j-st/rfs  158.196.80.0/20(rw,sync,no_root_squash) 

Povolení přístupu z určitých IP adres do složky. 
 

2. V souboru /etc/hosts.deny zakázat přístup ze všech IP. 

 portmap:ALL 
lockd:ALL 
mountd:ALL 
rquotad:ALL 
statd:ALL 

 
3. V souboru /etc/hosts.allow přidat seznam povolených IP. 

 portmap: 158.196.80.0/255.255.240.0 
lockd:  158.196.80.0/255.255.240.0 
rquotad: 158.196.80.0/255.255.240.0 
mountd: 158.196.80.0/255.255.240.0 
statd:  158.196.80.0/255.255.240.0 

 
4. V souboru /etc/sysconfig/nfs nastavit napevno porty pro NFS služby. 

 STATD_PORT=4001 
LOCKD_TCPPORT=4002 
LOCKD_UDPPORT=4002 
MOUNTD_PORT=4003 

 
5. V souboru /etc/services přidat službu rquotad, toto by mělo způsobit, že rquotad použije 

daný port. 

 rquotad  4004/tcp   # rpc.quotad tcp port 
rquotad  4004/udp   # rpc.quotad udp port 

 
6. Restartovat služby nfs a nfslock. 

 /etc/init.d/nfslock restart 
/etc/init.d/nfs stop 
/etc/init.d/nfs start 
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7. Ověřit, že na portech 4001-4004 běží nastavené RPC služby pro NFS.  

 /usr/sbin/rpcinfo –p 

(na 4004 nemusí být nic) 
 
8. V nastavení firewallu (graficky sytém/správa/firewall) povolit NFS (důvěryhodné služby)  

 

 

porty 2049/tcp, 2049/udp 

 
a v ostatních portech dále  

111/tcp, 111/udp, 4001-4004/tcp, 4001-4004/udp 

 
9. Připojení NFS z klientského stroje, nebo přidání záznamu do /etc/fstab. 

 mount -t nfs <IP-serveru>:/opt/timesys/linux/6.2/armv6j-st/rfs /mnt/nfs 

 
Do složky /mnt/nfs se připojí filesystem z adresy /opt/timesys/linux/6.2/armv6j-st/rfs 
 
Na závěr je nutné ověřit, že nfs a nfslock startuje po spuštění počítače. Toto nastavení lze 

provést v Systém Správa Služby. 
 
Zdroj: 
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-security-4/firewall-blocking-nfs-even-though-

ports-are-open-294069/ 
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7 Postup kompilace kernelu 
 
Na počítači musí být nainstalován překladač pro danou architekturu. Dále musíme mít 

k dispozici konfigurační soubor pro daný hardware.  
 
1. Zdrojové soubory pro kernel se nacházejí ve složce: 

 ~Projects/Timesys/kernel/revE/kernel-2.6.22-ts.mx31litekit.1 

 
2. V Makefile nastavíme crosscompiler, vyhledáme tyto řádky a napíšem: 

 

 

ARCH ?= arm 

CROSS_COMPILE ?= armv6j-linux- 

 
Crosscompiller se nachází  

/opt/timesys/toolchains/armv6j-linux/bin/armv6j-linux-gcc 

 
3. Vytvoříme konfiguraci kernelu: 

 

Konfigurační soubor jádra pro desku i.MX31 je ve složce: 

arch/arm/configs/ts_mx31litekit.defconfig 

 
4. Nastavím konfiguraci kernelu pro desku i.MX31 (ve složce kernelu – výchozí nastavení) 

 #make ts_mx31litekit.defconfig  

 
5. Konfigurujeme zařízení  

 #make menucofig 

 
6. V Boot options nastavit tftp server, default kernel command string napíšeme 

 noinitrd console=ttymxc0,115200n8 rootfstype=nfs 
nfsroot=158.196.86.7:/opt/timesys/linux/6.2/armv6j-std/rfs root=/dev/nfs rw ip=dhcp 

 
158.196.86.7 – IP adresa NFS Serveru 
/opt/timesys/linux/6.2/armv6j-std/rfs – Adresa file systemu 
 
7. Device Driver -> Network device support -> PHY device support and infrastructured 

(označit hvězdičkou – dvakrát mezerník) -> vybrat: drivers for SMSC PHYs 
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8. Kompilace kernelu se provádí příkazem (ne pod rootem): 

 #make 

 
9. Ve složce /arch/arm/boot se nachází nový zkompilovaný kernel zImage, ten je nutno 

zkopírovat do /tftp, aby jej šlo do desky načíst. 

 17



8 Postup spuštění linuxu na desce i.MX31 
 
Zkopírujeme kernel do složky /tftpboot, aby bylo možné jej nahrát do desky 
 
1. Spustíme v konzoli terminál 

 

 

#gtkterm 

Pokud není nainstalován, nainstalujeme příkazem: 

#yum install gtketerm 

Nastavíme komunikační rychlost na 115200 (CTRL+S) 
 
2. Zapneme i.MX31 nebo jej resetujeme. 
 
3. Získáme IP adresu 

 #ifconfig sm0 dhcp 

 
4. Nahrajeme kernel do paměti ram přes tftp server  

 #load raw 0x81000000 1746880 /tftp/158.196.86.7:zImage 

0x81000000 – Adresa, kde bude soubor nahrán (počáteční adresa RAM) 
1746880 – Velikost nahrávaného souboru (zImage) 
158.196.86.7 – Tftp server 
zImage – nahrávaný soubor (kernel) 

 
5. Spustíme linux 

 exec –t  0x81000000 

 
6. Přihlásíme se do systému pod uživatelem root 

  
7. File system se nachází na lokálním PC na adrese 

 /opt/timesys/linux/6.2/arm6j-dtd/rfs 

 
8. Pro zpřístupnění filesystému musí být exportován v  

 /etc/exports 

/opt/timesys/linux/6.2/arm6j-dtd/rfs 158.196.80.0/20 (rw,sync,no_root_squash) 

Pozn.: Zkontrolovat v Systém/Správa/Služby, že nfs a nfslock je spuštěna po spuštění. 
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9 Postup kompilace kernelu s obrázky 
 
Na počítači musí být nainstalován překladač pro danou architekturu. Dále musíme mít 

k dispozici konfigurační soubor pro daný hardware.  
 
1. Zdrojové soubory pro kernel se nacházejí ve složce: 

 ~Projects/Timesys/kernel/revE/kernel-2.6.22-ts.mx31litekit.1 

 
2. V Makefile nastavíme crosscompiler, vyhledáme tyto řádky a napíšeme: 

 ARCH ?= arm 

CROSS_COMPILE ?= armv6j-linux- 

 
Obr. 6 Úprava Makefile 
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Crosscompiller se nachází  

/opt/timesys/toolchains/armv6j-linux/bin/armv6j-linux-gcc 

 
3. Vytvoříme konfiguraci kernelu: 

 

Konfigurační soubor jádra pro desku i.MX31 je ve složce: 

arch/arm/configs/ts_mx31litekit.defconfig 

 
4. Nastavím konfiguraci kernelu pro desku i.MX31 (ve složce kernelu) 

 #make ts_mx31litekit.defconfig  

 
5. Konfigurujeme zařízení  

 #make menucofig 

 
Obr. 7 Konfigurace kernelu 
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6. V Boot options nastavit tftp server, default kernel command string napíšeme 

 noinitrd console=ttymxc0,115200n8 rootfstype=nfs 
nfsroot=158.196.86.7:/opt/timesys/linux/6.2/armv6j-std/rfs root=/dev/nfs rw ip=dhcp 

158.196.86.7 – IP adresa NFS Serveru 
/opt/timesys/linux/6.2/armv6j-std/rfs – Adresa file systemu 
 

 
Obr. 8 Kernel command string 

 
 
7. Device Driver -> Network device support -> PHY device support and infrastructured 

(označit hvězdičkou – dvakrát mezerník) -> vybrat: drivers for SMSC PHYs 

 
Obr. 9 Network device support 
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Obr. 10 PHY Device support and infrastructure 

 
 
8. Kompilace kernelu se provádí příkazem (ne pod rootem): 

 #make 

Ve složce /arch/arm/boot se nachází nový zkompilovaný kernel zImage 
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10 Postup spuštění linuxu na desce i.MX31 s obrázky 
 
Zkopírujeme kernel do složky /tftpboot, aby bylo možné jej nahrát do desky 
 
1. Spustíme v konzoli terminál 

 #gtkterm 

Nastavíme komunikační rychlost na 115200 (CTRL+S) 
 

 
Obr. 11 Spuštění gtkterm a nastavení 
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2. Zapneme i.MX31 nebo jej resetujeme. 
 

 
Obr. 12 Zapnutí i.MX31 
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3. Získáme IP adresu 

 #ifconfig sm0 dhcp 

 

 
Obr. 13 Získání IP adresy 
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4. Nahrajeme kernel do paměti ram přes tftp server  

 #load raw 0x81000000 1746880 /tftp/158.196.86.7:zImage 

0x81000000 – Adresa, kde bude soubor nahrán (počáteční adresa RAM) 
1746880 – Velikost nahrávaného souboru (zImage) 
158.196.86.7 – Tftp server 
zImage – nahrávaný soubor (kernel) 
 

 
Obr. 14 Nahrání souboru do paměti 
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5. Spustíme linux 

 exec –t  0x81000000 

 

 
Obr. 15 Spuštění linuxu 

 
Přihlásíme se do systému pod uživatelem root 

  
6. File system se nachází na lokálním PC na adrese 

 /opt/timesys/linux/6.2/arm6j-dtd/rfs 

¨ 
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7. Pro zpřístupnění filesystému musí být exportován v  

 /etc/exports 

/opt/timesys/linux/6.2/arm6j-dtd/rfs 158.196.80.0/20 (rw,sync,no_root_squash) 

 

 
Obr. 16 Soubor exports 

 28



11 Vypálení zaváděcího skriptu 
1. Vytvořím v nor paměti sektor pro uložení skriptového souboru 

 losh>config CREATE 

 
2. Nyní zapíši pomocí příkazu echo do paměti. Skript musí začínat VOLO (ukecaný) nebo 

LOLO (tichý) aby byl automaticky zaveden do RAM paměti 
 

 losh>echo "VOLOifconfig sm0 dhcp; load raw 0x81000000 1677544 
/tftp/158.196.86.8:zImage-imx31-revE; exec -t 0x81000000; exit;\n" /dev/config 

 
3. Zkontroluji zařízení 

 losh>cat /dev/config 

 
4. Reset kitu 
 

12 Připojení ke kitu pomocí SSH 

 

 

Nejprve je nutné kit spustit přes sériový kabel a změnit heslo pro roota 

passwd  

Poté se zadá nové heslo  a znovu pro ověření. 
 
Nyní je možné se k desce připojovat i přes  ethernet pomocí SSH. 
Připojení z hostovacího počítače se provádí zadáním příkazu: 

ssh -l root 158.186.86.27 
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13 Vypálení kernelu do paměti NAND 
1. Vymažeme NAND 

 losh> erase /dev/nand0 B0 B4096 

2. Vytvoříme oddíl pro kernel 

 losh> part-add /dev/nand0 a 0 124       

3. Připojíme vytvořený oddíl. 

 losh> mount yaffs /dev/nand0a /boot 

4. Nastartujeme síť 

 losh> ifconfig sm0 dhcp 

5. Zkopírujeme kernel z tftp serveru  

 losh> cp /tftp/10.0.0.2: zImage /boot/zImage 

 

14 Vypálení souborového systému na paměťovou kartu SD 
 
1. Odpojííme připojenou SD kartu 

 umount /dev/sdd1 

2. Naformátujeme SD kartu 

 /sbin/mkfs.ext2 /dev/sdd1 

 
3. Znovu připojíme SD kartu 

 mount ext2 /dev/sdd1 /media/disk 

 
4. Zkopírujeme souborový systém na kartu 

 rsync –a /opt/timesys/linux/6.2/armv6j-std/rfs/ /media/disk 
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15 Spuštění linuxu z flash a SD karty 
1. Nastartujeme síťové rozhraní 

 losh> ifconfig sm0 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.8 

192.168.1.2 – IP Adresa desky 
255.255.255.0 – Maska 
192.168.1.8 – Brána 
 
2. Připojíme oddíl paměti NAND jako /boot 

 losh> mount yaffs /dev/nand0 /boot 

 
3. Zkopírování kernelu z paměti NAND do paměti RAM 

 losh> load raw 0x81000000 1746848 /boot/zImage 

1746848 je velikost kernelu 
 
4. Spuštění  

 losh> exec- t 0x81000000 "noinitrd console=ttymxc0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p1 
rw rootdelay=1" 

ttymxc0 – konzole na sériové lince 
115200n8 – Rychost 115200 
/dev/mmcblk0p1 – paměťová karta SD 
rw – pro zápis a pro čtení 

 31



16 Zakázání interaktivního startu 

 

 

V souboru /etc/sysconfig/init změníme řádek: 

PROMPT=yes 

na  

PROMPT=no 

 

17 Nastavení síťového adaptéru 

 

Do souboru /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 napíšeme tyto řádky: 

DEVICE=eth0 
IPADDR=192.168.1.2 
NETMASK=255.255.255.0 
NETWORK=192.168.1.0 
BROADCAST=255.255.255.255 
GATEWAY=192.168.0.8 
ONBOOT=yes 
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18 Zavaděč LOLO - Logic Leader 
 
LogicLoader neboli „LoLo“ je zavaděč vyvinutý firmou „Logic Product Development“. 

LogicLoader je navržen tak, aby inicializoval vestavný systém tak, že načte a zavede jeden  
operační systém, a déle poskytne low-level firmware monitor s ladicími funkčnostmi. 
 
Většina operačních systémů spoléhá na zavaděč, který inicializuje zařízení z jeho stavu po 

zapnutí. Obecně lze říci, že operační systémy jsou navrženy s předpokladem, že systém bude  
v určité předem definované stavu, než se operační systém spustí. Některé předpoklady 

například mohou být, že paměť RAM byla inicializována a vymazána, byly zakázány přerušení v 
procesoru, a časovač byl nastaven tak, aby operačnímu systému poskytoval hodinové signály (system 
tick). 

 
Další základní funkcí zavaděče LoLo je možnost upgrade software zařízení (flash paměti, 

sériové EEPROM, atd), i když už je zařízení nasazeno v provozu. Schopnost takzvaného “in-field 
upgrade” vyžaduje zavaděč, který je schopen nahrávat obrazy softwaru z různých zdrojů, a zároveň 
ukládat takto získané obrazy do paměti. LogicLoader umožňuje nahrávat software z paměti flash, 
paměťové karty CompactFlash, místní sítě, nebo ze zařízení připojeného pomocí sériového portu. 
LogicLoader také umožňuje upgrade stávajícího operačního systému, který se nachází v systémové 
paměti flash. 

Upgrade LOLO 
 
Spustíme terminál TeraTerm. Nastavíme komunikační rychlost sériového portu na 115200. Z 

menu File > Send file odešleme obraz zavaděče (s příponou *.udp). Nezapomeneme zaškrtnout 
checkbox „Binary“. 

 

 
Obr. 17 Aktualizace zavaděče 
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Po úspěšném dokončení přenosu bude zavaděč „vypálen“ do paměti Flash NOR. 
  

 
Obr. 18 Aktualizace zavaděče 2 

 
Po úspěšném dokončení přenosu bude zavaděč „vypálen“ do paměti Flash NOR. 
 

 
Obr. 19 Aktualizace zavaděče 3 
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Příkazy Logic Leaderu 
 
load 
 
Účelem tohoto příkazu je přenos spustitelném obrazu (software) do zařízení. Obraz musí být v 

jednom z následujících podporovaných formátů: ELF, SREC, RAW nebo BIN.  
 
Užití:  
 
load <bin|raw|elf> [source]  
load <bin|raw|elf> /tftp/<server:filename>  
load raw <dest_addr> <length> [source]  
load <bin|raw|elf> -dhcp  
 
Příklad:  

losh> load elf 

exec 
 
Tento příkaz umožňuje procesoru skočit na obraz operačního, nebo na určitou adresu. „-t“ se 

používá k úpravě volací sekvence (pro systémy linux), tj. v druhém argumentu bude ID architektury, v 
dalším je adresa na ATAGS strukturu, která se používá pro přenos informací ze zavaděče do kernelu, 
následuje adresa skoku. Tyto argumenty ale nejsou povinné. 

 
Užití: 

exec [-t] [-i arch_id] [-a atag_addr] [addr -] [kernel command line] 

Příklad: 
 
losh> exec  
losh> exec -t -i 389 0x400c8000 –  
losh> exec -t -a 0xc0001000 0x400c8000 - "root=nfs"  
losh> exec 0x400c8000 -  
losh> exec 0x400c8000 - "root=nfs" 
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ifconfig 
 
Tento příkaz slouží pro konfiguraci sítě. 
 
Užití: 
 
ifconfig [interface] 
ifconfig <interface> <ip> <netmask> <gw> 
ifconfig <interface> [up|down|dhcp|def|/dev/config] 
 
Příklad: 
 
losh> ifconfig ( display current status of interfaces ) 
losh> ifconfig sm0 dhcp ( bring up an interface using DHCP ) 
losh> ifconfig sm0 1.1.1.1 255.255.255.0 1.1.1.0 ( manual configuration ) 
losh> ifconfig sm0 down ( bring an interface down ) 
losh> ifconfig sm0 up ( bring an interface up ) 
 
echo 
 
Tento příkaz odešle řetězec do standardního výstupu, nebo do zařízení. 
 
Užití: 
 
echo <string> [filename [offset|.]] 
 
Příklad: 
 
losh> echo "Hello world" 
losh> echo "Save this string" /dev/serial_eeprom 
losh> echo "Append this string" /dev/serial_eeprom. 
 
update 
 
Tento příkaz nahraje a nainstaluje obraz zavaděče. 
 
Užití: 

update [filename] 

Příklad: 
 
losh> update 
losh> update /cf_card/1001234_lolo.upd 
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help 
 
Tento příkaz poskytuje nápovědu k jednomu nebo ke skupině příkazů. 
 
Užití: 

help <test|file|dir|video|net|thread|misc|all|cmd_name> 

Příklad: 
 
losh> help dir 
losh> help ifmac 
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Organizace paměti  - i.MX31 
 
NOR Flash 
 
Standardně je i.MX vybaveno pamětí XOR o velikosti 2MB a funguje jako výchozí médium 

pro zavádění systému (boot). Paměť je uspořádaná do 32 bloků po 16KB (což odpovídá celkové 
velikosti 2MB (16Mbit)). Paměť začíná na adrese 0xA000_0000 a končí na 0xA020_0000. 

 
NAND Flash 
Standardní konfigurace paměti NAND flash v i.MX je 64 MB, a pro její adresování se využívá 

8 bitová sběrnice. Rozvržení paměti NAND flash nevypadá jako typická SRAM paměť, což 
komplikuje programování. Protože NAND flash je bloková, potřebuje jak pro četní, tak pro zápis 
speciální algoritmy. 

 

 
Obr. 20 Mapa paměti i.MX31 
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19 Instalace podpory Qt do vývojového prostředí Timestorm 
1. Stažení balíčků ze serveru ftp://ftp.trolltech.com/qt/source 
 

qt-eclipse-integration-linux.x86-1.5.3.tar.gz 
- implementace pluginu do vývojového prostředí Timestorm 
qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.3.tar.gz 
- grafické knihovny pro různé platformy 

 
2. Nakopírujeme pluginy a features z archivu qt-ecplipse-integration-linux.x86-1.5.3.tar.gz 

do složky od Timestorm - složka usr/share/timestorm-4.0 
V Timestorm prostředí se objeví ve Windows/Preferences položka Qt 

 
Obr. 21 Timestorm preferences 

 
 

3. Rozbalíme qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.3 
4. Upravíme verzi kompilátoru v konfiguračním souboru, protože balíček obsahuje nastavení 

pro architekturu armv6, ale ne pro armv6j. Vytvoříme kopii konfigurace armv6 a uložíme 
jako armv6j. 

 

 ~/qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.3/mkspecs/qws/linux-armv6-g++ 

 

 ~/qt-embedded-linux-opensource-src-4.5.3/mkspecs/qws/linux-armv6j-g++ 
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5. Otevřeme složku linux-armv6j-g++ a upravíme soubor qmake.conf 
 

 # 
# qmake configuration for building for ARMv6 devices with armv6j-linux-g++ 
# 
include(../../common/g++.conf) 
include(../../common/linux.conf) 
include(../../common/qws.conf) 
 
# modifications to g++.conf 
QMAKE_CC                = armv6j-linux-gcc 
QMAKE_CXX               = armv6j-linux-g++ 
QMAKE_LINK              = armv6j-linux-g++ 
QMAKE_LINK_SHLIB        = armv6j-linux-g++ 
QMAKE_CFLAGS           += -march=armv6j 
QMAKE_CXXFLAGS         += -march=armv6j 
 
# modifications to linux.conf 
QMAKE_AR                = armv6j-linux-ar cqs 
QMAKE_OBJCOPY           = armv6j-linux-objcopy 
QMAKE_STRIP             = armv6j-linux-strip 
 
load(qt_config) 
 
 
6. Před kompilací je nutné mít gcc kompilátor 

 #yum install gcc-c++ 

 
7. Nutnost mít nastavenou cestu ke kompilátoru armv6j v souboru .bashrc 

 export PATH=/opt/timesys/toolchains/armv6j-linux/bin:/opt/timesys/bin:$PATH 

 
8. Zkompilujeme knihovny pro architekturu armv6j (trvá kolem 2 hodin) 

 #./configure -embedded arm -xplatform qws/linux-armv6j-g++ 

 
9. Pokud chceme používat dotykovou obrazovku, je nutné knihovny zkompilovat 

s parametrem -qt-mouse-tslib, tato varianta bude uvedena později, jelikož je nutné předtím 
zkompilovat knihovny pro dotykovou obrazovku tslib pro architekturu armv6j 

 
10. Knihovny se nachází ve složce 

 /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.3-arm  
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11. Přiřadíme knihovny do prostředí Timestorm. Otevřeme Timestorm, zvolíme Windows – 
Preferences. V levé nabídce klikneme na Qt, přidáme cestu ke knihovnách tlačítkem 
Add... Cesta se nachází v /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.3-arm/. Zvolíme název Qt 
Embedded 4.5.3. Potvrdíme Finish. Knihovnu můžeme nastavit jako výchozí – Default. 

 

 
Obr. 22 Přidání knihoven v Timestorm 
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20 Instalace Qt SDK 
 
1. Stáhneme Qt SDK pro linux ze serveru http://qt.nokia.com/downloads/. Číslo verze se 

může měnit podle aktuální verze na serveru. 
 

qt-sdk-linux-x86-opensource-2009.04.1.bin 
- kompletní vývojový nástroj Qt SDK 

 
2. Nastavíme práva pro spuštění (jako root) 

 #chmod u+x qt-sdk-linux-x86-opensource-2009.04.1.bin   

 
3. Nainstalujeme prostředí (jako root) 

 #./qt-sdk-linux-x86-opensource-2009.04.1.bin  

 
4. Cesta k prostředí (pokud jsme ji při instalaci nezměnili) 

 /opt/qtsdk-2009.04  

 
5. Podobným způsobem jako v předchozí kapitole přiřadíme cestu ke knihovnám. Otevřeme 

Timestorm, záložka Windows/Preferences/ nabídka Qt a tlačítko add. Cesta se nachází v 
/opt/qtsdk-2009.04/qt/. Zvolíme název Qt 4.5.3 a potvrdíme Finish. 

 
6. Nainstalujeme potřebné moduly. Toto je nutné pouze pokud chceme vytvářet a spouštět 

aplikaci na stejné architektuře jako je vyvíjena. 

 #yum install freetype-devel glib2-devel libSM-devel libXrender-devel fontconfig-devel 
libXext-devel 

 
7. Vytvoříme spouštěč ke Qt Creatoru.  

 /opt/qtsdk-2009.04/bin/qtcreator 

 
8. Nastavíme cestu ke knihovnám v prostředí Qt Creator. Otevřeme Qt Creator, na hlavním 

panelu vybereme Tools/Options. Na nabídce zvolíme Qt a přidáme cestu ke knihovnám 
kliknutím na ikonku +. Tlačítkem Browse vybereme cestu ke knihovnám pro architekturu 
armv6j /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.3-arm. To samé uděláme pro knihovnu 
/opt/qtsdk-2009.04/qt. 
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Obr. 23 Přidání knihoven v prostředí Qt Creator 

 

21 Kompilace knihoven Tslib pro dotykovou obrazovku 
 
1. Rozbalíme knihovnu tslib-1.0.tar.bz do složky /opt/timesys/ 

 
2. Nastavení konfigurace kompilátoru 

 #CC=armv6j-linux-gcc CXX=armv6j-linux-g++ ./configure --host=armv6j-linux  

 
3. Kompilace 

 #make  

 
4. Instalace 

 #make install  

 
5. Kompilace Qt knihovny pro architekturu armv6j a knihovnou tslib (pokračování kroku č.8 

v kapitole 14) 

 # ./configure -embedded arm -xplatform qws/linux-armv6j-g++ -qt-mouse-tslib -L 
/usr/local/lib -I /opt/timesys/tslib-1.0/src 

6. Přiřadíme cestu ke knihovně do Timestorm (Qt Creator) jako u kroku č. 11 v kapitole 14 
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22 Postup spuštění grafické aplikace na i.MX31 
 
1. Kompilace kernelu s podporou displeje, případně dotykové obrazovky (touchscreen). Ve 

výchozí konfiguraci kornelu je povolen framebuffer a driver pro dotykovou obrazovku. 
Device Driver -> Graphic Support -> Support for frame buffer device  [*]   
Device Driver -> Input device support -> Touchscreens -> MXC touchscreen driver [*]   
 

2. Spustíme i.MX31 
3. Pokud používáme displej LCD-6.4-VGA-10R, je nutné jej softwarově zapnout 

 losh>video-open 5 16 

 
4. Zkopírujeme knihovny do rfs i.MX31 (nepoužíváme-li touchscreen, zkopírujeme pouze 

první knihovnu a pokračujeme bodem č.9) 

 
 
/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.5.3-arm/lib 
 
/usr/local/bin/ 
/usr/local/etc/ 
/usr/local/lib/  a také do /lib 
/usr/local/include/ 
 

 
 
5. Vybereme typ rozhraní dotykové obrazovky v souboru /usr/etc/ts.conf a odkomentujeme 

(před příkazem nesmí být mezera) a uložíme 

 module_raw input  

 
6. Otevření dotykové obrazovky 

 #export TSLIB_TSDEVICE:/dev/input/event0  

 
7. Kalibrace 

 #ts_calibrate  

 
8. Přiřazení ukazatele myši dotykové obrazovce 

 #export QWS_MOUSE_PROTO=“tslib:/dev/input/event0“ 

 
9. Nyní stačí spustit grafickou aplikace s parametrem –qws. 
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23 Principy pamětí 
Princip pamětí typu flash (také označovaných termínem mžikové či bleskové paměti), tj. 

nevolatilních pamětí jsou odvozeny od EEPROM, ovšem samotná morfologie paměťových buněk a 
propojovací sítě mezi paměťovými buňkami je odlišná. Podle způsobu zapojení paměťových buněk i 
principu jejich práce rozlišujeme mžikové paměti typu NAND a NOR. 

 
NOR 
 
První mžikové paměti používaly strukturu, která byla později nazvána NOR, protože svým 

tvůrcům připomínala zapojení hradla typu NOR sestaveného z unipolárních tranzistorů. Na druhém 
obrázku je zobrazeno uspořádání paměťových buněk, ze kterého je patrné, že se každá buňka skládá z 
jediného tranzistoru s izolovanou elektrodou (právě ta plní paměťovou funkci, protože elektrony, které 
do této elektrody proniknou, zde vytvoří náboj s životností minimálně několik let), nad níž je umístěna 
běžná brána (u bipolárních tranzistorů by se jednalo o bázi) připojená k adresovému vodiči. Každou 
paměťovou buňku je díky tomu možné adresovat samostatně, proto se také zapojení mžikových 
pamětí typu NOR používá v těch případech, kdy je zapotřebí v nějakém obvodu nahradit paměti 
EPROM či EEPROM novou technologií. Samostatné adresování bitů, které jsou většinou na vnější 
sběrnici paměti sloučeny do bytů či delších slov, se týká čtení dat a jejich zápisu (přesněji řečeno 
přepisu bitů z logické jedničky na logickou nulu). Mazání, tj. nastavení bitů na logickou jedničku, se 
provádí po větších blocích; na rozdíl od EPROM se tedy nemusí smazat všechny bity na čipu, pouze 
blok o velikosti typicky několika desítek či stovek kilobitů. 

 

 
Obr. 24 Zapojení paměťových buněk u flash pamětí typu NOR 

 
Klasická mžiková paměť dokáže v jedné paměťové buňce uložit právě jeden bit informace, 

který může nabývat pouze dvou stavů – logické nuly a logické jedničky. V závislosti na velikosti 
náboje v izolované elektrodě se mění elektrický proud procházející tranzistorem, který je zesílen 
čtecím zesilovačem a poté převeden na binární hodnotu. Tato technologie se označuje SLC, 
podobného principu využívají prakticky všechny další typy pamětí, včetně DRAM i SRAM. Některé 
mžikové paměti, jak typu NOR, tak i typu NAND, však používají odlišnou technologii označovanou 
MLC, při níž se v jedné paměťové buňce ukládají informace o dvou či třech bitech. Čtecí zesilovač 
tedy nerozlišuje pouze dva stavy, ale stavy čtyři či dokonce osm. Jak samotné programování, tak i 
čtení tedy musí být prováděno mnohem pečlivěji (ztrácí se zde snad největší přednost digitální 
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technologie – velká odolnost proti šumu a rušení), na druhou stranu se však dosahuje větší informační 
hustoty, což se příznivě projevuje na ceně paměťových součástek. 

 

 
Obr. 25 Technologie SLC a MLC se na první pohled nijak zvlášť neliší, odlišný je však 

způsob čtení a zápisu dat 
 
 
NAND 
 
Paměťové buňky mžikových pamětí jsou při použití zapojení typu NAND sice uspořádány do 

mřížky prakticky stejně, jako u typu NOR, ovšem liší se způsob jejich vzájemného propojení. Jak je ze 
čtvrtého obrázku patrné, je vždy několik paměťových buněk zapojeno za sebou v „sérii“. To na jednu 
stranu komplikuje čtení i zápisy, protože není možné přistupovat k jednotlivým bitovým buňkám, na 
stranu druhou to vede k mnohem lepšímu využití plochy čipu. Uvádí se, že informační hustota je při 
zapojení typu NAND až o 45% vyšší v porovnání s typem NOR. Nejmenší adresovatelná jednotka se 
nazývá stránka (page), několik stránek je sdruženo do bloku (block). Čtení a zápis dat je prováděn po 
stránkách, mazání po blocích. Velikost stránky je u typických čipů rovna 2112 bytům, z čehož je 2048 
bytů použito pro zaznamenávaná data, zbytek je použit pro uložení detekčních a korekčních kódů. 
Vzhledem k tomu, že se nemohou číst či zapisovat jednotlivé bity (popř. byty), je čip vybaven 
registrem o délce 2112 bytů, jehož obsah odpovídá přečtené či zapisované stránce. 
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Obr. 26 Zapojení paměťových buněk u flash pamětí typu NAND 

 
Zápis dat do jedné stránky probíhá tak, že se nejprve zapisovaná data nasunou do registru (zde 

je již vyplněno všech 2112 bytů, tato operace trvá 30 ns) a posléze se provede zápis celé stránky naráz, 
což je operace trvající cca 300 μs. Čtení je prováděno opačným způsobem – celá stránka se po cca 
25 μs přesune do pomocného registru, odkud se za 30 ns data mohou přečíst a přenést po sběrnici do 
mikroprocesoru. Nejpomalejší operací je smazání celého bloku, které trvá cca 2 ms. Samotné řízení 
paměťového čipu je poměrně náročné, protože je nutné dodržet přesné časování, ovšem většinou je 
prováděno řadičem umístěným buď přímo na paměťovém čipu či na společném plošném spoji – 
jinými slovy se mžiková paměť se zapojením typu NAND nedá přímo použít jako náhrada za EPROM 
či EEROM. To má i své výhody, například je možné zavést realokaci vadných stránek či bloků – po 
cca 100 000 až 1 000 000 přepisech totiž dochází k poškození některých paměťových buněk, takže se 
celá stránka stává nepoužitelnou. Realokace spočívá v tom, že se stránka (logicky) přesune na 
vyhrazené místo paměti, podobně jako u pevného disku. Chybná buňka se detekuje již při zápisu, 
nedojde tedy ke ztrátě dat. Díky realokaci se statisticky velmi významně zvyšuje životnost paměti a je 
také možné vyrábět a úspěšně prodávat paměťové čipy s vadnými buňkami, což výrazně snižuje 
výrobní náklady (uvádí se, že prakticky každý prodaný čip obsahuje alespoň jednu vyřazenou 
stránku). 
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1 Základní popis 
LMS 100 Je špičkové laserové čidlo vzdálenosti. Umožňuje měření předmětů vzdálených až 

20 m a to v rozsahu 270°. Senzor obsahuje rotor, na který je připojen měřicí laser.  
Čidlo umožňuje skenování terénu v rozsahu 0° až 270° v kroku po 0.5° / 0.25° s frekvencí 

50 Hz / 25 Hz. Senzor umožňuje aplikaci různých filtrů, rozdělení částí skenovaného terénu, 
komunikaci po sériové lince, CANu a Ethernetu. Senzor může zasílat hodnoty o naměřených 
vzdálenostech nebo o remisivitě. 

 

 
Obr. 1 Laserový senzor LMS 100 
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2 Připojení senzoru 

 

Senzor se nemusí nijak složitě připojovat, postačí přivést napájecí napětí na piny 18 a 19. 

18 GMN Zem LMS 
19 VS 10.8 V … 30 V LMS napájení 

 

 
Obr. 2 Konektor pro připojení senzoru 

 
Ethernetový kabel je možné připojit přímo do socketu, který je vyveden na šasi senzoru. Kabel 

je dodáván spolu se senzorem. 
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3 Komunikace s LMS 100 

 

S LMS 100 se dá komunikovat třemi způsoby. Přes sériovou linku, po sběrnici CAN nebo 
přes Ethernet. Při kontinuálním měření, je možno komunikovat pouze pomocí Ethernetu, neboť je 
přenášeno velké množství dat. 

 

Komunikace pomocí Ethernetu 
S laserovým čidlem LMS 100 je možno komunikovat po ethernetu pomocí socketů. Senzor se 

chová jako server nebo klient a je možné se k němu připojit a využívat jeho služeb pomocí zasílání 
zpráv. Pro připojení stačí nastavit IP adresu, port, masku sítě a poté je možné s čidlem komunikovat. 

 

Komunikační protokol LMS 100 
 
Po navázání spojení se serverem je možné zasílat zprávy. Zprávy se posílají textově, uvozeny 

startovacím řídicím znakem a ukončeny dalším řídicím znakem. Jednotlivá „slova“ zprávy jsou 
odděleny mezerou. 

 
Struktura zprávy: 

<STX>TYP_PRIKAZU{SPC}PRIKAZ{SPC}DATA<ETX> 
<STX> je 0x02 
<ETX> je 0x03 
{SPC} je 0x20 

Veškeré identifikátory, příkazy i data je přenáší textově. Jediné ne ASCII znaky jsou tedy 
<STX> a <ETX>. 

 
Pomocí zpráv je možné senzor konfigurovat, zjišťovat stav, nastavovat, zpravovat, určovat 

oblasti měření a samozřejmě provádět samotné měření. Při kontinuálním měření pomocí ethernetu je 
možné si vystačit pouze několika zprávami a ty navíc není nutné zpracovávat zcela. 
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Status senzoru 
 
Status senzoru se získá vysláním zprávy sRN STlms: 

<STX>sRN STlms<ETX> 

Slovo Část zprávy Popis Datový 
typ 

Délka 
(byte) Rozsah hodnot 

0 Typ příkazu Požadavek (SOPAS čtení podle jména) string 3 sRN 
1 Příkaz Dotaz stavu string 5 STlms 

 
Odpověď na požadavek stavu senzoru: 
 

Slovo Část zprávy Popis Datový 
typ 

Délka 
(byte) Rozsah hodnot 

0 Typ příkazu Potvrzení příjmu (SOPAS čtení odpovědi) string 3 sRA 
2 Příkaz Dotaz stavu string 5 STlms 
2 Stav Stav senzoru LMS Enum16 1 0 - nedefinováno 

        1 - inicializace 
        2 - konfigurace 
        3 - nečinné 
        4 - rotuje 
        5 - v přípravě 
        6 - připraveno 
        7 - připraveno pro měření 
          8 až 11 - rezervováno 

3 Rozsah provozních Indikuje, zda je operační  bool_1 1 0 - ano 
  teplot teplotní rozsah je splněn nebo ne     1 - ne 

4 Čas Flexibilní rozsah, řetězec může string 0 - 10 - 
    obsahovat 0 až 10 znaků       

5 Datum Flexibilní rozsah, řetězec může string 0 - 10 - 
    obsahovat 0 až 10 znaků       

6 LED1 V současné době bez funkce, hodnoty  uint_32 4 0 - rezervováno 
7 LED2 vždy 0 uint_32 4 0 - rezervováno 
8 LE

D
D

 

LED3   uint_32 4 0 - rezervováno 
 
Pozn.: Pouze pokud je stav roven 7 (připraveno pro měření) je možné požadovat naměřená 

data.  
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Měření 
 
Pro získání naměřených hodnot slouží tato zpráva. Předpokladem této akce je, že LMS se 

nachází ve stavu 7 (připraveno pro měření). Existují dva způsoby jak provést měření. Je možné 
provést jedno měření – LMS pošle pouze naměřená data pouze jednou, nebo je možné provádět 
kontinuální měření. V tomto případě LMS stále posílá naměřená data. 

 
Jednorázové měření 
 
Jednorázové měření je provedeno zasláním tohoto příkazu: 

 <STX>sRN LMDscandata<ETX> 

Slovo Část zprávy Popis Datový 
typ 

Délka 
(byte) Rozsah hodnot 

0 Typ příkazu Požadavek (SOPAS čtení podle jména) string 3 sRN 
1 Příkaz Požadavek dat string 11 LMDscandata 

 
Kontinuální měření 
 
Kontinuální měření je spuštěno (zastaveno) pomocí tohoto příkazu: 

 <STX>sRN LMDscandata 1<ETX> 

Slovo Část zprávy Popis Datový 
typ 

Délka 
(byte) Rozsah hodnot 

0 Typ příkazu Požadavek (SOPAS událost podle jména) string 3 sEN 
1 Příkaz Požadavek dat string 11 LMDscandata 
2 Start Stop   Enum8 1 0 - zastavení toku dat 

          1 - spuštění toku dat 
 
Odpověď na požadavek měření 
 
LMS odpovídá na požadavek měření touto zprávou: 
 

Slovo Část zprávy Popis Datový 
typ 

Délka 
(byte) Rozsah hodnot 

0 Typ příkazu 
Odpověď (SOPAS čtení 
odpovědi/SOPAS string 3 sRA/sSN 

    zasílání události)       
1 Příkaz Požadavek dat string 11 LMDscandata 
2 Verze Informace o verzi naměřených dat uint_16 2 0x0000 … 0xFFFF 
3 Číslo zařízení ID zařízení přiřazené v SOPAS ET uint_16 2 0x0000 … 0xFFFF 
4 Sériové číslo Výrobní sériové číslo uint_32 4 0x00000000 … 0xFFFFFFFF 
5 Stav zařízení Stav senzoru LMS uint_x 2x2 0x0000 - Zařízení v pořádku 

          0x0001 - Chyba zařízení 
          0x0002 - Varování kontamin. 
  

In
fo

 o
 z

ař
íz

en
í 

        0x0003 - Chyba kontaminace 
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6 Čítač zpráv Čítač startuje prvním naměřenou  uint_16 2 0x0000 - 0 

    hodnotou (cyklická data) po potvrzení     0xFFFF - 65 535 
    zprávy. Když čítač přeteče, startuje od 0.       

7 Čítač skenování 
Čítač startuje prvním skenem po 
potvrzení uint_16 2 0x0000 - 0 

    zprávy. Když čítač přeteče, startuje od 0.     0xFFFF - 65535 
8 Doba zapnutí Doba od kdy byl LMS zapnut (v µs) uint_32 4 0x00000000 - 0 

          
0xFFFFFFFF - 68 719 476 
735 

9 Doba přenosu Čas od provedení přenosu zprávy (v µs) uint_32 4 0x00000000 - 0 

          
0xFFFFFFFF - 68 719 476 
735 

10 Stav vstupů Nejnižší dva bity slova ukazují stav uint_x 2x2 0x0000 - Všechny vypnuty 
    vstupů     0x0003 - Všechny zapnuty 

11 Stav výstupů Nejnižší tři bity slava ukazují stav výstupů uint_x 2x2 0x0000 - Všechny vypnuty 
          0x0007 - Všechny zapnuty 

12 

S
ta

vo
vé

 in
fo

rm
ac

e 

Rezervováno A Rezervováno uint_16 2 - 
13 Skenovací frek. Informace 1/100 Hz uint_32 4 2,500 - 25 Hz 

          … 
          5,000 - 50 Hz 

14 Měřicí frekvence Frekvence mezi dvěma separátními uint_32 4 0x00000000 … 0xFFFFFFFF 
  

M
ěř

ic
í p

ar
. 

  měřeními ve 100 Hz       
15 Počet enkodérů Definuje počet enkodérů, ze kterých jsou uint_16 2 0 ... 3 - 1 až 3 Enkodéry 

      data na výstupu       

16 
Pozice 
enkodéru Pozice enkodéru v ticích uint_32 4 0x00000000 … 0xFFFFFFFF 

17 E
nk

. 

Rychlost enkod. Rychlost enkodéru v ticích/mm uint_16 2 0x0000 … 0xFFFF 

18 Počet kanálů 16 bit Definuje počet kanálů na kterém jsou  uint_16 2 
0 … 4 - 0 až 4 výstupní 
kanály 

      naměřená data.       
      Jestliže je počet 0, nejsou žádná data.       

19 Obsah dat Definuje obsah výstupního kanálu string 5 DIST1 - Radiální vzdálenost 
          pro první odražený puls 
          RSSI1 - Hodnoty remise pro 
          první odražený puls 
          DIST2 - Radiální vzdálenost 
          pro druhý odražený puls 
          RSSI2 - Hodnoty remise pro 
          druhý odražený puls 

20 Faktor měřítka Násobící koeficient pro hodnoty v části real 4 0x00000000 … 0xFFFFFFFF 
    zprávy Data_1 až Data_n       

21 Ofset měřítka Pro LMS vždy 0 real 4 0x00000000 … 0xFFFFFFFF 
22 Startovací úhel Informace 1/10,000° int_32 4 -550,000 … +1250,000 
23 Krok úhlu Informace 1/10,000° uint_16 2 1,000 … 10,000 
24 Počet hodnot Definuje počet naměřených hodnot na  uint_16 2 0 … 1082 

    výstupu       
25 Data_1 Výstup naměřených hodnot 1 až n. uint_16 2 0x0000 … 0xFFFF 

  Data_n Obsah závisí na hodnotě "Obsah dat" uint_16 2 0x0000 … 0xFFFF 
  

V
ýs

tu
pn

í k
an

ál
 1

 a
ž 

4 
- 1

6 
bi

tů
 

  DIST je v mm a RSSI je v digitech       
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4 Nastavení LSM 100 
Konfigurace laserového čidla LSM se provádí v konfiguračním nástroji SOPAS Engineering 

Tool. Tento software je dodáván k senzoru. Nastavení v tomto prostředí je velmi intuitivní a grafické. 
Konfigurační nástroj je schopen čidlo sám vyhledat. V případě, že čidlo není nalezeno, je 

možné jej přidat ručně. V tomto případě je nutná znalost aktuálního nastavení senzoru a způsob, 
kterým je senzor k počítači připojen. Úspěšné nalezení senzoru je možné jej konfigurovat a spravovat. 

 

 
Obr. 3 Konfigurační prostředí SOPAS 

 
Aby bylo možné spravovat některá nastavení, je nutné provést přihlášení.  
 
Uživatelská úroveň: Authorized Client 
Heslo: client 
 

 
Obr. 4 Přihlašovací dialog 

Po úspěšném přihlášení je možné senzor nastavovat. 
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Nastavení pro potřeby průzkumného vozidla 
 
Basic settings 
 
V této sekci je možné nastavit měřicí frekvenci a úhel měření. Frekvence měření může 

nabývat hodnot 25 Hz a 50 Hz. Měřicí krok může v závislosti na frekvenci nabývat hodnot 0.5 a 0.25. 

Frequency: 25 Hz 
Angular resolution: 0.25 
Start angle: -45° 
Stop ange: 225° 
Autostart measure: true 

 
Filter 
 
V této sekci je možné nastavit filtrování měřených hodnot. Je možné nastavit hardwarový filtr,  
filtraci mlhy, a průměrový filtr. Pro potřeby průzkumného vozidla není nutná plná rychlost 

měření, což  je 40 ms, a proto byl aktivován průměrový filtr s hloubkou 3. Perioda měření se proto 
zvýší trojnásobně tedy na 120 ms. 

 

Fog filter: OFF 
Hardware filter: OFF 
N-pulse to 1 pulse enabled: FALSE 
Particle filter active: FALSE 
Mean filter active: TRUE 
Number of scans: 3 

Network / Interface / IOs / Ethernet 
 
V této sekci je nastaveno komunikační rozhraní ethernet. Je možné zde nastavit vlastnosti IP 

protokolu, jestli se bude čidlo chovat jako klient nebo server. 
General: 

IP-Address: 192.168.1.5 
Subnet-Mask: 255.255.255.0 
Default gatewary: 0.0.0.0 
Speed: Auto 
Reboot: 2 

 
Ethernet Host Port: 

Server / Client: Server 
IP-Port: 2112 
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Ethernet AUX Port: 

Server / Client: Server 
IP-Port: 2111 
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