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Cíl projektu: Navýšit počet výukových kitů 

 Navýšit počet výukových kitů pro předmět Architektury počítačů, 
Programování systémů reálného času a další výuku a experimenty

– Výroba a osazení plošných spojů ve firmě Evermax

– Nákup dalších komponent, mechanických dílů, montáž a oživení – Ing. Porazil

 Zapojení studentů do rozšíření manuálů a nebo oživení další periferie 
přes prázdniny

– úpravě manuálů a nebo práce na komponentách použitelných pro další výuku 
(stereokamery, display, DC nebo PMSM motory a podobně)

 Cílová skupina projektu

– Studenti OI, KyR, závěrečné práce, do budoucna pro pokročilou výuku FPGA a 
návrhu procesorů, např RISC-V, řídicí aplikace a generování RT kódu 
Matlab/Simulink.

 Současný stav problematiky

– Studenty počet kitů hodnocený jako neuspokojivý.

– Stránky předmětu B0B35APO https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b35apo/start

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b35apo/start
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Návrh rozpočtu na dosažení cíle projektu 

Položka Cena/ks Kusů  Cena S daní
DPS příprava výroby 1
DPS výroba a osazení 20
MicroZed proc. Moduly 20
Napájecí adaptéry 240 Kč 20

20
Spolupráce studentů 1
Celkem

11 677 Kč 11 677 Kč 14 129 Kč
2 290 Kč 45 800 Kč 55 418 Kč
4 700 Kč 94 000 Kč 113 740 Kč

4 800 Kč 5 808 Kč
Ing. Porazil, nákupy/výroba
mech., oživení, montáž 3 750 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč

20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
251 277 Kč 284 095 Kč

K stávající výbavě 20   × MZ_APO
dalších 20     × MZ_APO a malé

  ,    rozšíření nabídky toho co si lze
   mohou studenti snadno

    v rámci předmětů vyzkoušet
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Výsledky hospodaření s přidělenými prostředky 

Položka Návrh s daní Vynaloženo

3560 USD+DPH

Reklam. -293 Kč
Část USB hubu za reklamaci Přeúčt. 293 Kč

Spolupráce studentů
Celkem

Výroba a osazení DPS (20×) 69 547 Kč 69 902 Kč
MicroZed proc. Moduly (20×) 113 740 Kč 108 292 Kč
Ing. Porazil, nákupy/výroba
mech., oživení, montáž 75 000 Kč 75 000 Kč
Napájecí adaptéry (20×) 5 808 Kč 5 991 Kč

SD karty (20×) 3 588 Kč
Napájecí kabely (20×) 1 322 Kč

20 000 Kč 20 000 Kč
284 095 Kč 284 095 Kč
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Dokončení a dodávka kitů do KN:E-02
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Návrh výukového modulu MZ_APO a software

 Mechanický návrh v 3D parametrickém modeláři FreeCAD

–  microzed_apo/mech/microzed_apo.fcstd

 Návrh plošných spojů v programu PEDA – Peter's EDA

– microzed_apo/hw/prj/fel/microzed_apo-2.tdb – carrier board

– microzed_apo/hw/prj/fel/microzed_apo_cam-1.tdb – stereo camera option

 Git https://gitlab.com/pikron/projects/mz_apo/microzed_apo.git

 SW – Linux kernel 4.19 RT + Simulink HDL Coder podpora a daší

– https://github.com/ppisa/linux-kernel  branch linux-4.19.y-mwcore

– https://github.com/ppisa/zynq-rt-utils-and-builds  – kernel a U-boot build a patche

– https://github.com/aa4cc/zynq-rt-control/  jednoduché řízení DC motorů, PMSM a 
infrastruktura a příklady pro návrhu řízení přes Matlab/Simulink

–  https://gitlab.fel.cvut.cz/canbus/zynq/zynq-can-sja1000-top

– Další použití pro vývoj CTU CAN FD http://canbus.pages.fel.cvut.cz/

 Na konci roku 2020 sestavené a otestované SLTS jádro 5.10 RT

 Dokumentace kity a periferií používaných pro předmět B35APO 
https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/b35apo/documentation/mz_apo/start

https://gitlab.com/pikron/projects/mz_apo/microzed_apo.git
https://github.com/ppisa/linux-kernel
https://github.com/ppisa/zynq-rt-utils-and-builds
https://github.com/aa4cc/zynq-rt-control/
https://gitlab.fel.cvut.cz/canbus/zynq/zynq-can-sja1000-top
http://canbus.pages.fel.cvut.cz/
https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/b35apo/documentation/mz_apo/start
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Sedm z původních kitů online přes YouTube
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Ovládaní voličů na dálku na dvou přípravcích
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Výpůjčky nových kitů vždy na týden

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
Kit 25.5. - 1.6. 1.6. - 8.6. 8.6. - 15.6. 15.6. - 22.6 22.6. - 29. 6. 29. 6. - xxx

1 papayrob hobzokat maleklu6 lencmich
2 haranfil polakka7 polakka7 savicmar savicmar
3 uchytada pospij49 rokytmar maleklu6
4 zamazhyn schutbyr dolezm26 schutbyr schutbyr schutbyr
5 dvorado6 maxamart telkaond telkaond telkaond telkaond
6 tomkonic bohmvojt bohmvojt tomkonic
7 marunluk simunj11
8 kohouj31
9 kucerfi3 prazaja4 prazaja4

10 zelinjo1 siproman siproman siproman
11 jiricja7 vanecvo1
12 basarpet cermaiv2 cermaiv2
13 janesada pitakjan ruzicrom
14 zelenka5 zelenka5 kolchval

15

16
17 stanejac
18 uchytada uchytada
19 maxamart
20 michavo3 michavo3

savicm, 
talalayevs

Marko, 
Stepan

vrnatma1, 
rissvacl

rissvacl, 
vrnatma1 V pondělí při předání 

desinfekce herbicidní 
lampou



10

Letní aktivita: Přidat DMA Framebuffer s S&G

 Volba studentů, návrh řadiče displeje, který bude automaticky 
obnovovat obsah displeje podle obsahu framebufferu v hlavní 
paměti procesorového systému

 Aktuálně je třeba zapsat do datových & příkazových registrů a po 
bytech (či 2 bytech) zapisovat na display

 Cíl projektu bylo přidat DMA (Direct Memory Addressing) 
FrameBuffer 

 Nyní je možné zapisovat přimo na určité adresy v paměti jak příkazy, 
tak samotná obrazová data

 Data ani nemusí být kontinuálně v paměti ale jedná se o jakýsi řetěz 
(Scatter & Gatter) který HW v FPGA postupně prochází

 Implementována i funkcionalita pravidelného / jednorázového 
refreshe
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Zpráva studentů o jejich projetu

 Řešitelský tým: Filip Kučera, Kamila Zeleňáková

 Počáteční cíl splněn

 Další cíl je spojit tento návrh s původním návrhem pro jednoduchý 
zápis do lokálního řadiče displeje z CPU přes datový registr

 Pro nás oba velice přínosné znalosti hardwaru i VHDL a jeho 
praktické napojení na AXI sběrnici

 Dohromady stráveno času: 100h + cca 8h seminář o VHDL ve 
strojovně na KN a nastudování materiálu o VHDL od Dr. Šusty 
(obsah předmětu Logické systémy a procesory)
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Závěr

 20 nových přípravků dodaných, náklady v rámci pohybu kurzu 
a drobností odpovídají původnímu odhadu.

 Dva studenti si přes léto osvojili znalosti potřebné pro návrh vlastních 
periferií ve VHDL, které se mapují na AXI sběrnici

– Původní plán počítal spíše jen s rozšířením dokumentace a příkladů ke stávajícím 
periferiím

– Navržená periferie automatického přenosu a obnovování obrazu na LCD displeji 
využívá i vlastní stavový automat realizující přístupy do hlavní paměti (DMA)

– Vzhledem k tomu, že se jednalo o absolventy pouze základních kurzů v prvním 
ročníku, jedná se z jejich strany o velmi vysoké nasazení mnohonásobně převyšující 
předpokládanou časovou investici

 Vzhledem k nutnosti přechodu na distanční formu výuky jsou až na 
jednu všechny přednášky nahrané s využitím střihu, zvýrazňování 
a mnoho i s technikou amatérsky/doma sestaveného virtuálního studia

– I/O Operation + MZAPO [08 – 26. 4. 2020, LS 19/20] (CZ)

– Propagace B0B35APO na OpenAlt 2021 https://youtu.be/7cUHy_3N3y0

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQnq6kjJ9JO-Fb7Md-ofJ-zL
https://youtu.be/U3Ksx2bTrtY
https://youtu.be/7cUHy_3N3y0
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