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Resumo e Palavras Chave 

No âmbito desta dissertação analisam-se as capacidades de um sistema de desenvolvimento para 

aplicações de IoT e desenvolve-se uma aplicação de IoT. Este sistema inclui uma placa com um SoC 

Zynq, uma placa de expansão de I/O, um termopar, um shield de Arduino com sensores embebidos e 

os serviços de nuvem da IBM, a IBM Cloud. Para esta análise,  utilizam-se os vários sensores ligados 

ao kit, sendo a informação por eles gerada enviada para a nuvem. O processador ARM da Zynq na 

placa encontra-se a correr o sistema operativo Linux gravado num cartão SD a partir do qual o sistema 

arranca. A ligação dos sensores envolve os protocolos de comunicação I2C e SPI, o desenvolvimento 

de drivers para os sensores e o estabelecimento de uma ligação à Nuvem da IBM. Os drivers dos 

sensores foram desenvolvidos como módulos carregáveis em tempo de execução no núcleo de Linux. 

Desenvolveu-se uma aplicação que faz a leitura de dados dos sensores e que, utilizando o protocolo 

MQTT, envia os dados para a Cloud da IBM que os analisa e apresenta de forma gráfica ao utilizador. 

Palavras Chave: I2C, IoT, Linux, Nuvem, Sistemas Embebidos, SPI 
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Abstract & Keywords 

The scope of this thesis is the analysis the capabilities of a kit for development of IoT applications and 

it is also the development of an IoT application. The system includes a board with the Zynq SoC, an I/O 

expansion board, a thermocouple, an Arduino shield with built-in sensors and the IBM cloud services, 

the IBM Cloud. For this analysis several sensors connected to the kit generate information that is then 

sent to the cloud. The board is running a Linux operating system saved in an SD card, from which the 

system boots. Sensors connected to the board communicate using I2C and SPI protocols. The drivers 

of the sensors were developed as loadable Linux kernel modules in run-time. An application that reads 

data from the sensors and, using MQTT protocol, sends them to the IBM Cloud, was developed. Data 

is analysed and presented to the user in a graphical way, using cloud services. 

Keywords: I2C, IoT, Linux, Cloud, Embedded Systems, SPI 
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1. Introdução 

O termo Internet of Things (IoT), traduzido para Internet das Coisas, foi introduzido pela primeira vez 

por Kevin Ashton numa apresentação [1] em que pretendia chamar a atenção para as potencialidades 

de RFID (Radio Frequency Identification). O termo Internet está presente no nome IoT porque Kevin 

Ashton propôs a utilização do protocolo de comunicação IP (Internet Protocol) como meio de 

comunicação entre as denominadas “coisas”. As “coisas” são, por exemplo, sensores e atuadores. 

Sistemas que se aproximam deste conceito já existem desde os anos 70 [1], mas ou utilizam protocolos 

de comunicação proprietários e são constituídos por dispositivos de apenas um fabricante ou, para 

incluírem dispositivos de vários fabricantes, têm de utilizar o mesmo protocolo de comunicação. A 

utilização de protocolo IP torna os sistemas muito mais versáteis. 

A tecnologia IoT permite a um sistema gerar, transmitir, receber e analisar informação, sem intervenção 

humana, para além de poder tomar decisões com base na informação gerada. A arquitetura standard 

de um sistema IoT [2] inclui componentes (coisas) que geram informação, como por exemplo sensores 

que medem variações de variáveis do meio envolvente e as transmitem, através da Internet, para 

servidores também eles interligados pela Internet (Nuvem). Inclui também agentes IoT que analisam a 

informação e com base na sua análise, tomam decisões. Estes agentes, que residem na Nuvem, podem 

aplicar algoritmos de Aprendizagem Automática, Inteligência artificial ou simples comparação de 

valores, e com base no resultado destes algoritmos tomam decisões ou simplesmente armazenam os 

dados [3]. Por exemplo, num sistema para analisar o funcionamento de uma determinada máquina 

numa linha de montagem, pode analisar-se o padrão de vibração da máquina para inferir sobre a 

proximidade de ocorrência de uma falha [4]. Num sistema deste tipo, poderá haver um sensor que 

mede as vibrações da máquina e envia os valores medidos para a Nuvem, onde um agente de IoT 

analisa os dados adquiridos. Caso a análise indique que se prevê uma falha nalguma peça da máquina, 

é enviado um alerta para o responsável da manutenção da máquina indicando a falha prevista de modo 

a que a peça substituída na próxima manutenção, evitando assim paralisações na linha de montagem 

não programadas. 

A evolução do IoT foi muito influenciada pela evolução das tecnologias de comunicação, de sistemas 

microelectromecânicos (MEMS - MicroElectroMechanical Systems) e das etiquetas (tags) RFID. Por 

um lado, houve uma grande evolução na construção de sensores e atuadores com uma redução 

significativa no tamanho dos dispositivos e um aumento das suas capacidades [1]. Houve também um 

desenvolvimento significativo na identificação por rádio frequência, sendo possível que os sensores se 

identifiquem de forma única perante o sistema. Assim, quando um sistema identifica um sensor, sabe 

qual o tipo de informação por ele enviada (temperatura, aceleração, etc.), tornando mais fácil o seu 

tratamento [5].  
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 Já existem aplicações de IoT em vários domínios, sendo listados alguns exemplos:  

 Casas inteligentes (smart Homes): a tecnologia IoT é utilizada em casa, por exemplo, para 

controlar luzes [6], acendendo-as a partir do smartphone ou utilizando um assistente virtual [7], 

para controlar a temperatura de maneira automática com base num termóstato inteligente [8], 

para controlar equipamentos inteligentes que respondem a comandos de voz para, por 

exemplo, gerar lista de compras com o que falta em casa, gerir entradas na agenda, reproduzir 

música, etc. [7].  

 Edifícios inteligentes (smart buildings): a tecnologia IoT é utilizada em edifícios para fazer, por 

exemplo, uma gestão energética mais eficiente; Numa sala de reuniões vazia,  o ar 

condicionado é desligado e as luzes são apagadas [1]. 

 Dispositivos vestíveis (Wearables): a tecnologia IoT é utilizada para interligar equipamentos 

(dispositivos) em contato direto com o utilizador, em geral para medir os seus sinais vitais e/ou 

a sua localização, com recurso a sensores. Por exemplo, para monitorizar o estado de saúde 

de um bombeiro em ação, atribuir rotas a partir da sua localização em tempo real [1],, etc.  

 Saúde: a tecnologia IoT é utilizada para fazer um melhor acompanhamento dos doentes, em 

tempo real, medindo os sinais vitais e gerando alarmes para a equipa médica caso haja algum 

problema. É também usado na gestão da reserva de medicamentos tanto em hospitais como 

em farmácias [1]. 

 Agricultura: a tecnologia IoT é utilizada para controlar a humidade do solo, a incidência 

luminosa e temperatura a que as plantas estão expostas, de maneira a conseguir resultados 

mais uniformes e de maior qualidade [1]. 

 Transportes: a tecnologia IoT é utilizada para determinar a localização de transportes em tempo 

real, permitindo possível monitorizar os seus movimentos (e prever a sua localização após um 

determinado intervalo de tempo ou o trânsito que se encontra na sua rota e até garantir que o 

mesmo se encontra a cumprir a rota). Com estes dados pode ser feita uma otimização na rota 

e, no caso de transportes públicos, atualizar os tempos de espera de maneira mais fidedigna 

[9, 10]. 

 Indústria de manufatura: a tecnologia IoT é utilizada no controlo de qualidade dos produtos 

produzidos, durante o processo de fabrico, permitindo verificar alguns parâmetros como, por 

exemplo, a dimensão, a cor, forma, etc., e descartando os que não cumprem os requisitos. 

 Publicidade: a tecnologia IoT é utilizada para controlar que publicidade é apresentada em 

aplicações móveis consoante a localização do utilizador. Por exemplo, em zonas de montanha, 

são indicadas lojas e produtos parar montanhismo, esqui, calçado de trilho, etc. [11]. 

O desenvolvimento da tecnologia IoT levou ao aparecimento de plataformas de software com o 

propósito de desenvolver aplicações de IoT. Estas plataformas, por norma incluem serviços de Nuvem 

e serviços de análise de dados. Existe uma oferta significativa de plataformas, algumas desenvolvidas 

por grandes empresas, tais como a Amazon [12], a Microsoft [13], Google [14] e a IBM [15] e outras 

por empresas menos conhecidas como a TheThings.io [16], Databoom [17] e a Altair [18]. Todas estas 

plataformas fornecem serviços de Nuvem e fornecem serviços de análise de dados do mesmo tipo 
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(machine learning, inteligência artificial). No entanto, os custos são diferentes, os grandes fabricantes 

cobram consoante o número de mensagens enquanto que as empresas mais pequenas podem cobrar 

por dispositivo, por serviço, etc. Normalmente as empresas maiores oferecem serviços com menos 

restrições para o pacote mais básico de serviços. 

Todas as plataformas que podem ser utilizadas no desenvolvimento de aplicações IoT têm de possuir 

uma ligação à Internet e capacidade de processamento local para conseguir implementar o protocolo 

IP. Alguns exemplos: 

 Arduino uno rev3, desenvolvido pela Arduino [19]. Possui um microprocessador, versatilidade 

devido aos inúmeros shields que lhe adicionam capacidades, e uma grande comunidade e 

imenso suporte. 

 Gemalto Cinterion ConceptBoard, desenvolvido pela Gemalto [20]. Este kit possui 

conectividade 3G e um microprocessador em conjunto com um conjunto de portos 

considerável, compatível com shields de Arduino. 

 CellStick Cellular (GSM/GPRS) IoT Platform, desenvolvido pela TinckeringTech, [21] tem 

conectividade GSM/GPRS e pode ser usado como Arduino porque vem com o bootloader do 

Arduino incluído. 

 C027 Mbed enabled Internet of Things kit desenvolvido pela ublox [22], possui um processador 

ARM, um I/O diversificado com múltiplas interfaces a serem suportadas (SPI, I2C, UART e I2S). 

A plataforma utilizada no âmbito deste trabalho é a MicroZed Industrial IoT Starter kit, desenvolvida 

pela Avnet. Esta plataforma possui uma entrada de ethernet, um I/O compatível com shields de Arduino 

e um processador ARM como poderá ser visto no subcapítulo 4.1. Esta plataforma cumpre os requisitos 

para desenvolver uma aplicação de IoT razão pela qual foi escolhida para a execução desta 

dissertação. 

O objetivo desta dissertação é desenvolver um protótipo de uma aplicação de IoT utilizando a 

plataforma de desenvolvimento da Avnet, que inclui uma placa com um SoC da Zynq, vários sensores 

diferentes e serviços de nuvem da IBM. A aplicação a desenvolver consiste numa aplicação de medição 

de temperatura, que adquira 1 amostra a cada 5 min, com uma resolução de, no mínimo uma casa 

decimal, semelhante a um termómetro inteligente. Por conseguinte, é utilizado o plano Lite da 

plataforma da IBM, o que implica que existam limites na quantidade de mensagens trocadas entre a 

MicroZed e a IBM Cloud, não obstante os serviços do Watson, o agente de IoT, estão incluídos no 

plano permitindo a observação e análise dos dados recebidos. O trabalho inclui: 

 Montar o sensor SI7021 na placa de expansão da MicroZed. 

 Desenvolver a drivers específica para este sensor e alteração do ficheiro device tree do 

sistema. 

 Estabelecer a comunicação entre a MicroZed e os serviços de Nuvem da MicroZed utilizando 

o protocolo MQTT. 
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 Configurar os serviços de Nuvem para aceitarem e reconhecerem os sensores ligados à 

MicroZed. 

 Estabelecer interfaces gráficas com os dados recebidos pela Nuvem em tempo real utilizando 

os serviços do Watson. 

A presente tese encontra-se dividida em 6 capítulos. Depois da presente introdução, no capítulo 2 são 

apresentados conceitos relativos a IoT, o modelo de referência de sistemas de IoT e um sistema de 

IoT genérico. O capítulo 3 apresenta o sistema operativo Linux como sistema operativo de sistemas 

embebidos. O capítulo 4 descreve o hardware e o software da plataforma de desenvolvimento utilizada. 

O capítulo 5 descreve o trabalho realizado e, por fim o capítulo 6 apresenta alguns resultados e as 

conclusões. Inclui um conjunto de 7 anexos em que o Anexo A apresenta o ficheiro de constraints 

utilizado no Vivado, o Anexo B o mapa de memória do processador, o Anexo C apresenta o esquema 

do PL utilizado. O Anexo D o ficheiro dts. Os Anexos E e F apresentam código de aplicações para os 

sensores Maxim Max31855 e HTS221, respetivamente. Por fim o Anexo G apresenta o ficheiro si7021-

1.0.bb.  
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2.  IoT: Conceitos e modelo de referência de 

sistema 

Neste capítulo são abordados primeiramente conceitos de IoT, seguindo-se apresentação  de um 

sistema de referência de IoT e, por fim a análise de um sistema genérico de IoT. 

2.1 Conceitos de IoT 

IoT, Internet das Coisas, consiste numa rede de “coisas” interligadas, onde as coisas estão ligadas 

através de sensores inteligentes [23]. Sensores inteligentes são sensores que conseguem transmitir a 

sua informação para uma rede., neste caso, a rede das “coisas”. A definição de “coisas” pela ITU – 

International Telecommunications Union é um objeto do mundo físico (uma coisa física) ou do mundo 

da informação (coisa virtual), que é plausível de ser identificado e integrado em redes de comunicação 

[24]. A partir desta definição IoT (Internet das Coisas) pode ser inferido que a interligação e controlo 

destas coisas é conseguido através da Internet. IoT existe com um objetivo: prestar um serviço. Por 

exemplo a manutenção da temperatura de uma sala. As coisas serão um termómetro inteligente e um 

ar condicionado inteligente. O termómetro efetua a medição da temperatura e envia esse dado pela 

internet para o subsistema que o irá processar. Nesse subsistema chegar-se-á a uma conclusão de 

três possíveis: que a temperatura da sala deverá aumentar, diminuir ou manter-se. O resultado desta 

operação é um comando para o ar condicionado através da Internet para que este envie ar quente para 

a sala, se a temperatura precisar de ser aumentada, ar frio se precisar de ser baixada ou nada se já se 

encontrar à temperatura desejada. A relação entre o termómetro inteligente e o ar condicionado é 

estabelecida usando uma arquitetura de sistema IoT, em que a informação é gerada, neste caso por 

um sensor e processada dando origem a um comando de controlo para o ar condicionado sem precisar 

de haver intervenção do ser humano neste processo. Na eventualidade deste sistema se encontrar 

integrado numa casa, um indivíduo pode sair do emprego e chegar a casa e ter a casa à temperatura 

ideal para si. Este é um dos objetivos do IoT, antecipar necessidades e saciá-las antes que estas 

ocorram, é facilitar a vida do ser humano tornando-a mais eficiente, é tomar decisões autonomamente 

e mais rápido que o ser humano. Apesar de o sistema apresentado parecer simples do ponto de vista 

ideológico do ponto de vista prático há questões que precisam de ser respondidas:  

 Como é que o sensor conseguiu enviar dados? 

 Como e onde foram processados? 

 Que protocolo foi usado para comunicar com as coisas? 

Um sistema de IoT, hipoteticamente, pode ter infinitas coisas ligadas, o que pode gerar um problema 

de logística, de comunicação entre outros. E mais, as coisas que pertencem ao mesmo sistema podem 

nem estar na mesma localização, no mesmo edifício ou até no mesmo país. A tecnologia IoT é uma 

infraestrutura que serve para interligar coisas não só localmente, mas através de redes de comunicação 

interoperáveis [24].  É importante facilitar a introdução de elementos no e, foi com essa motivação de 
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organizar um qualquer sistema de IoT que a ITU desenvolveu o modelo de referência de IoT que 

promove a interoperabilidade entre aplicações IoT e tecnologias de comunicação [24]. 

2.2 Modelo de referência de um sistema de IoT 

O desenvolvimento de sistemas de IoT envolve muitos desafios tais como a infraestrutura, 

comunicação entre elementos do sistema, interfaces, protocolos e padrões [23]. Para abordar este 

problema a ITU propôs o modelo de referência de IoT. O modelo trata de uma visão abstrata daquilo 

que é necessário existir num sistema de IoT, definindo requisitos, capacidades, a estrutura da 

arquitetura e capacidades dos elementos pertencentes à camada em questão. 

O modelo proposto pela ITU é constituído por 4 camadas horizontais e 2 verticais. O modelo apenas 

diz que capacidades têm de existir em cada camada. O modelo pode ser consultado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Modelo de IoT proposto pela ITU. Extraído e adaptado de [24]. 

As camadas verticais são comuns a todas as camadas horizontais dado que tratam de gestão de 

dispositivos e segurança.  A segurança é importante para manter privadas informações privilegiadas e 

para proteger os dispositivos, ligados à Internet, de serem infetados com software malicioso.  A 

segurança depende da tecnologia utilizada na comunicação entre dispositivos. A tecnologia IoT pode 

ligar dispositivos heterogéneos, mas é necessário que a informação transferida esteja devidamente 

codificada e protegida.  
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As capacidades de gestão tratam da expansibilidade de um sistema IoT. Qualquer dispositivo que seja 

adicionado ao sistema tem de conseguir lidar com a informação que lhe é dirigida ou por ele gerada. 

Existem capacidades genéricas que são comuns a todos os dispositivos, estando relacionadas com a 

capacidade de os dispositivos serem ativados remotamente, ser possível monitorizar o seu estado, etc. 

As capacidades específicas, que variam de dispositivo para dispositivo, têm que ver com o controlo de 

acessos aos mesmo, a autenticação, a confidencialidade, etc. 

A primeira camada horizontal, a camada de dispositivo, inclui dois tipos de capacidades: capacidades 

de dispositivo e de Gateway (ponto de acesso). As capacidades de dispositivo incluem as capacidades 

de sensor (conversão de analógico para digital, por exemplo) e de comunicação direta com a rede ou 

através de um Gateway, dado que existem dispositivos que não conseguem comunicar diretamente 

com a rede, tendo de o fazer por intermédio de um Gateway. As capacidades de Gateway incluem 

funções de tradução de protocolos, segurança e de privacidade para permitir que dispositivos com 

menos capacidades e com tecnologias sem fios como o WiFi, Bluetooth, etc. se consigam ligar com 

segurança através da rede [24]. Esta camada engloba o hardware que interage com o meio envolvente 

em que se encontra colocado: quer sensores, quer atuadores. Qualquer uma destas duas categorias 

tem 2 tipos de dispositivos: inteligentes ou simples. Os dispositivos simples necessitam de um Gateway 

para comunicar com a rede, enquanto que os dispositivos inteligentes não. Os sensores necessitam de 

comunicar com a rede para transmitir as suas medições enquanto que os atuadores necessitam de 

comunicar com a rede para receberem comandos. 

A segunda camada, corresponde à camada de rede. Esta camada engloba dois tipos de capacidades: 

as capacidades de ligação e as capacidades de transporte. As capacidades de rede consistem na 

capacidade de estabelecer e manter uma ligação aos elementos da camada de dispositivos [controlo 

de acessos, routing, gestão de mobilidade de informação, alocação de recursos] [24]. As capacidades 

de transporte correspondem ao transporte de informação gerada pela camada de dispositivos para a 

camada acima, a camada de serviços e suporte de informação e ao transporte de comandos gerados 

pela camada de aplicação para a camada dos dispositivos. 

A terceira camada, camada de serviços e suporte à aplicação. Os comandos que a aplicação gera são 

transformados nesta camada em comandos para os dispositivos da camada de dispositivos, poe 

exemplo num comando para efetuar uma medição, ou para ativar um certo atuador. Esta camada tem 

2 tipos de capacidades de suporte: as específicas e as genéricas. Esta camada é responsável pelo 

armazenamento e organização de dados para servir à aplicação consoante a necessidade dos 

mesmos. A organização de dados passa por selecionar quais os dados que devem ser guardados e 

quais são os descartáveis, passa por recombinar os dados com outros dados caso seja necessário, 

selecionar onde vão ser guardados e transformação dos dados provenientes da aplicação em 

instruções de controlo para os dispositivos, baseado em [25]. 

Por fim, a quarta camada, a camada de aplicação. É a camada responsável pela interação com o 

utilizador. Possui aplicações como casa inteligente, sistemas de transporte inteligentes, etc. É a 
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camada mais alta do sistema e é onde são gerados os objetivos que são convertidos na camada inferior 

em comandos. 

Todos os sistemas de IoT cumprem este modelo, mesmo havendo uma variedade enorme e crescente 

de componentes ou protocolos diferentes que podem ser utilizados no sistema, esta estrutura será 

sempre respeitada para poder permitir a escalabilidade, segurança e bom funcionamento de um 

sistema de IoT. 

2.3 Sistema genérico de IoT 

A título de exemplo, mostra-se na Figura 2 um sistema genérico de IoT. Nesta figura pode observar-se 

uma correspondência direta das camadas de rede e serviços com as da Figura 1. Nas outras duas 

camadas a correspondência é: 

 A camada de sensorização (sensing layer) do exemplo genérico corresponde à camada de 

dispositivo (device layer) no modelo de referência, sendo responsável pela medição das 

variáveis do meio envolvente, através dos dispositivos colocados para o efeito (sensores). 

 A camada de rede (network layer) do exemplo corresponde a camada com o mesmo nome que 

no modelo de referência IoT e apenas estabelece a ligação e transporte de dados. 

 A camada de serviços realiza o tratamento de dados, armazenando-os e organizando-os. 

 A camada de interface corresponde à camada de aplicação no modelo de referência, sendo 

responsável pela interação com o utilizador e apresentação de dados. 

 

Figura 2 - Arquitetura de um sistema genérico de IoT. 

O objetivo desta tese é desenvolver um sistema de IoT que respeite o modelo de referência de IoT na 

integra utilizando o kit de desenvolvimento da Avnet em conjunto com os serviços online do IBM. 
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3. Linux em sistemas embebidos 

Os sistemas embebidos estão presentes na constituição das coisas de IoT, sendo eles que tornam 

essas coisas inteligentes. Por exemplo, os eletrodomésticos inteligentes, uma das muitas aplicações 

de IoT, são considerados inteligentes porque se conseguem ligar a uma rede de WiFi e, por vezes, por 

fornecerem medições de variáveis do meio onde estão inseridos ou executam comportamentos 

definidos pelos comandos que receberam da rede. Estas capacidades são fornecidas através de 

sistemas embebidos: A capacidade de se ligar à rede advém de um módulo com capacidades de 

comunicação sem fios embebido; e a capacidade de medir a variável do meio vem de um módulo de 

sensor embebido. A comunicação entre módulos dentro do sistema embebido é efetuada com recurso 

a protocolos de comunicação como os protocolos SPI, I2C ou ainda AXI se se abordar a comunicação 

entre PS e PL de um SoC programado com ferramentas da Xilinx. Como se pode verificar, os sistemas 

embebidos possuem um papel de elevada relevância nos sistemas IoT. Neste capítulo é apresentado 

o sistema operativo Linux como sistema operativo de sistemas embebidos, o funcionamento dos drivers 

para a comunicação com periféricos, protocolos de comunicação com periféricos e, por fim, será 

apresentado o processo de desenvolvimento de aplicações para sistemas embebidos. 

3.1 Linux como sistema operativo de sistemas embebidos 

As principais razões pela qual o sistema operativo Linux é utilizado em sistemas embebidos [26] deve-

se ao facto de apesar de estes dispositivos terem bastantes constrangimentos em termos de 

capacidades, existirem distribuições de Linux capazes de correr nesses sistemas; a flexibilidade do 

Linux em termos de capacidades como a conetividade, entradas e saídas do sistema, protocolos etc. 

podendo estas ser configuradas pelo utilizador; a enorme comunidade estará mais predisposta a 

comprar equipamentos que utilizem um sistema operativo que lhes seja familiar e também a prestar 

suporte a estes dispositivos nos grupos para o devido efeito. 

 

Arranque do sistema operativo Linux 

Um sistema embebido ao iniciar com um sistema operativo Linux passa pelas seguintes fases [27]: 

 A primeira fase inicia-se logo após o processador ser reiniciado, o processador executa o 

código de arranque que se encontra guardado na ROM de arranque. Este código é responsável 

pela inicialização do CPU, do controlador de memória, dos dispositivos presentes no chip e do 

mapa de memória. 

 O código de arranque executa o bootloader que é responsável pela descompressão do kernel 

para a memória RAM a partir da localização do kernel (memória Flash ou uma transferência 

TFTP de um servidor).  
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 É executada a primeira instrução do kernel que configura os registos do microprocessador e 

invoca a função start_kernel (que é independente da arquitetura). 

 O Kernel inicializa as memórias cache e os dispositivos de hardware e monta o sistema de 

ficheiros raiz (root). 

 O Kernel executa o processo init que carrega as bibliotecas partilhadas em tempo de execução, 

lê o seu ficheiro de configuração, /etc/inittab e executa os scripts. Geralmente o init executa um 

script localizado em /etc/rc.d/rcS que configura e inicia a ligação e outros serviços de sistema. 

 Por fim, o init entra numa fase de execução onde as tarefas do sistema podem ser executadas 

ou então dá início ao processo de autenticação do utilizador. 

 

Comunicação com periféricos 

Nos sistemas embebidos aplicados em sistemas IoT a comunicação com os periféricos é crucial. É 

através destes que a informação sobre o meio envolvente ao dispositivo é gerada e também é através 

destes que as ações do dispositivo nesse meio envolvente são controladas. A comunicação com os 

periféricos envolve controladores de dispositivo e drivers que implementam o protocolo de comunicação 

no kernel. 

Controladores de dispositivo 

Em Linux, o controlador de dispositivo (driver) funciona como uma camada de abstração que faz a 

interface entre as aplicações (espaço de utilizador) e o dispositivo (hardware físico) ligado ao 

processador através de um barramento. O kernel e as aplicações têm em espaços de endereçamento 

diferentes que não se intersectam, permitindo que as aplicações interajam sempre com o hardware da 

mesma maneira independentemente do sistema em que se encontram. O que muda é a implementação 

dos serviços no kernel que, recebe as chamadas de sistema que vêm das aplicações (espaço de 

utilizador) e, através dos drivers, converte-as em comandos para o dispositivo utilizando processos 

específicos para o sistema em que se encontra (Figura 3). A resposta do dispositivo é apresentada, 

normalmente, num file descriptor ao qual a aplicação tem acesso e pode ler usando instruções de leitura 

como se se tratasse de um ficheiro típico. 
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Figura 3 - Relação entre Aplicações e Hardware extraído de [28]. 

Os dispositivos ligados ao processador através de barramentos exteriores utilizam um controlador de 

barramento. O driver de controlador de barramento é uma camada de abstração entre o sistema e o 

barramento. O driver do controlador de barramento fornece um conjunto de funções que facilitam o 

desenvolvimento de drivers para os dispositivos.  

Os drivers são instalados no espaço do kernel como se mostra na Figura 3, podendo ser parte 

integrante do kernel ou serem carregados em tempo de execução (LKM - Loadable Kernel Module). O 

facto de se utilizar a metodologia modular faz com que o driver possa ser compilado em separado do 

kernel principal, poupando imenso tempo e problemas. Se fosse compilado com o kernel principal 

obrigaria o sistema onde o kernel está a ser utilizado a reiniciar e as alterações de tamanho seriam 

permanentes. A metodologia modular permite que o módulo seja inserido ou removido em tempo de 

execução, sem reiniciar o sistema e, mais importante sem ter de recompilar o kernel novamente, que 

as alterações feitas ao tamanho do kernel são reversíveis. 

Driver genérico spidev 

Spidev é um driver genérico do tipo caracter [29]. A comunicação utilizando este driver é realizada 

como leituras e escritas num ficheiro normal, envolvendo transferência de bytes ou carateres. O spidev 

instancia uma estrutura de dados por cada dispositivo descrito na Device Tree que lhe faça referência 

e cria também um ficheiro na diretoria /dev (espaço do utilizador). Este ficheiro é utilizado para controlar 

o dispositivo físico real e para trocar dados entre o dispositivo e a aplicação do utilizador. O 

funcionamento típico de uma comunicação com um dispositivo SPI utilizando o driver spidev está 

exposto na Figura 4. 
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Figura 4 - Comunicação com um dispositivo SPI usando o driver genérico SPI. 

Para uma aplicação receber ou enviar dados de dispositivo SPI, tem de aceder ao ficheiro spidevX.Y 

na diretoria /dev, em que X identifica o dispositivo entre os vários ligados ao mesmo controlador e Y o 

controlador de barramento responsável pelo dispositivo. Se a aplicação pretender ler dados do 

dispositivo deve efetuar uma operação de leitura típica do ficheiro. O driver spidev vai comunicar ao 

controlador SPI que pretende fazer uma leitura do escravo Dispositivo SPI X. A leitura é efetuada pelo 

controlador SPI Y e é escrita no ficheiro, que é lido pela aplicação.  Se a aplicação pretender enviar 

dados para o dispositivo deve efetuar uma escrita no ficheiro. O driver spidev vai converter a escrita no 

ficheiro num acesso de baixo nível ao dispositivo físico para realizar a comunicação pretendida. 

Drivers I2C 

A estrutura do kernel para I2C tem uma estrutura modular dividida entre barramentos e dispositivos. 

Esta estrutura está apresentada na Figura 5. A parte superior inclui os drivers de dispositivo e a zona 

inferior inclui os drivers de barramento I2C. Na parte intermédia fica o I2C-core, que é responsável pela 

implementação do protocolo I2C. 

Os dispositivos são representados pelos drivers Driver e Cliente, para além do i2c-dev que é um driver 

genérico. Um driver representa um periférico ligado ao sistema que é um escravo de um barramento 

I2C.  
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Figura 5 - Arquitetura de um driver I2C. Adaptado de [30]. 

Os barramentos são caracterizados pelos drivers Algorithm e Adapter. O driver Algorithm define o tipo 

de algoritmo de leitura e escrita do hardware enquanto que o Adapter é responsável pela associação 

do barramento a um Algorithm de um processador. O kernel Linux fornece o Algorithm para alguns 

processadores (nomeadamente para o ARM). 

Na Figura 6 mostra o conjunto de estruturas que representam os vários drivers existentes no kernel 

para incluir um dispositivo ligado no barramento I2C. O detalhe dessas estruturas e as ligações entre 

elas pode ser visto em [31] A Figura 7 mostra as estruturas dos drivers Driver e Client. O Client 

representa o próprio dispositivo que é um escravo do controlador de barramento que é o mestre. 

 

Figura 6 - Estrutura genérica dos drivers I2C. 
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Figura 7 - Detalhes da i2c_driver e i2c_client. 

Como se pode ver na Figura 7, a estrutura que representa o driver Client identifica o driver Adapter 

(struct i2c_adapter *adapter ) associado ao controlador de barramento onde o dispositivo está ligado, 

e o driver  (struct_i2c_device_driver). A estrutura struct i2c_driver contém as funções gerais de acesso, 

necessárias para manipular os vários dispositivos que acedem ao driver, como por exemplo a função 

probe() que é invocada cada vez que um dispositivo I2C é instanciado para instalar e registar o 

dispositivo e a função remove para cancelar e remover. A estrutura i2c_client caracteriza um dispositivo 

I2C e contém informações específicas do dispositivo, como por exemplo o seu endereço [29].  

A comunicação com os dispositivos é feita através de ficheiros que são criados com base na descrição 

do hardware (device tree). Os drivers ficam identificados no ficheiro /proc/bus/input/devices pelo nome.  

Este ficheiro também identifica os ficheiros para aceder aos dados e para controlar os dispositivos. O 

acesso aos dados de saída destes dispositivos é efetuado através de ficheiro eventX (X = 0, 1, …n) 

que residem no diretório /dev/input/, sendo o controlo realizado com base diretórios de 

/sys/bus/input/i2c-X/X-endereço, em que X identifica o controlador e endereço o endereço do 

dispositivo no barramento X. 
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Descrição de Hardware 

O kernel precisa de uma descrição do hardware para saber o que se encontra ligado. Esta descrição é 

fornecida pelo ficheiro binário dtb, que não pertence à imagem do kernel. Este ficheiro é o resultado da 

compilação de um outro ficheiro, o dts (device tree source) [32]. O ficheiro dts é um ficheiro textual que 

apresenta a descrição do hardware em texto. A Figura 8 mostra, de forma genérica, a existência dos 

drivers e a descrição do hardware (device tree).  

 

Figura 8 - Organização do Kernel do Linux Embebido. 

A descrição dts tem uma estrutura em árvore, em que cada dispositivo é representado por um nó. Cada 

nó descreve os recursos e a configuração do hardware do dispositivo através de propriedades. Existem 

propriedades comuns a vários dispositivos. O processador não tem acesso direto aos dispositivos SPI 

e I2C porque estes não se encontram mapeados na memória. Tem de ser o controlador do barramento 

a realizar o acesso indireto pelo processador [29]. Todos os dispositivos ligados a um barramento SPI 

e I2C encontram-se representados na dts como filhos do nó do controlador desse barramento. O driver 

de um dispositivo ligado num barramento depende do driver do controlador que é responsável pelo 

acesso partilhado desse barramento. 

3.2 Interfaces de comunicação 

No âmbito desta tese existem 3 interfaces abordadas: SPI, I2C e AXI. I2C e SPI são utilizadas para a 

comunicação com os periféricos enquanto que a interface AXI é nas plataformas da Xilinx. 
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 I2C 

I2C é uma interface de comunicação que usa apenas dois sinais: SCL e SDA. O sinal SCL é o sinal de 

relógio e o sinal SDA transmite os dados. Esta interface suporta vários dispositivo Mestre e dispositivos 

escravos [33]. No protocolo I2C existem 2 tipos de mensagem: Endereço e Dados. O endereço é a 

maneira utilizada pelo mestre para selecionar o escravo. Na Figura 9 é possível observar o 

funcionamento da comunicação de mensagens na interface I2C.  

 

Figura 9 - Transmissão de mensagens na interface I2C. 

Para iniciar uma comunicação, o mestre avisa os escravos de que vai ocorrer uma transação segurando 

o SCL a ‘1’ e colocando o SDA a ‘0’. Esta ação significa que se vai iniciar uma transmissão. Após a 

condição de início de transmissão ser concluída o SCL volta a comportar-se como um sinal de relógio, 

oscilando e, a cada oscilação o mestre envia um bit do endereço mais significativo do escravo. Os 

endereços têm 7 bits, mas a palavra transmitida tem 8, o último bit transmitido indica se esse escravo 

vai receber instrução de leitura ou de escrita. Após este último bit ser transmitido o escravo recebe 

controlo do barramento e tem de colocar o SDA a ‘1’, trata-se do bit de acknowledge, o reconhecimento 

indicando que o escravo se encontra ligado ao barramento e à escuta, podendo a comunicação ser 

efetuada. Agora ocorre a transação do segundo tipo de mensagem: dados. O mestre gera o sinal de 

relógio e consoante a operação seja de leitura ou escrita o escravo ou o mestre tomam controlo do 

SDA (respetivamente) e, novamente a cada oscilação de relógio é enviado um bit. O número de 

mensagens de dados é arbitrário, sendo sempre de 8 bits e um bit extra que serve de acknowledge. 

No caso de várias trocas de mensagem sejam feitas consecutivamente o escravo incrementa o seu 

registo interno para que a leitura ou escrita seguinte seja feita no registo consecutivo. A transação de 

mensagem termina quando ocorrer a condição de paragem, que é gerada pelo mestre fazendo transitar 

o SDA de ‘0’ para ‘1’ enquanto o SCL está com valor ‘1’. Isto implica que durante a transmissão de 

dados o SDA só pode alterar o seu valor quando o SCL se encontra a ‘0’ para não gerar falsas 

condições de paragem.  

SPI 

SPI é uma interface de comunicação que assenta em 4 sinais: SCK, MOSI, MISO e CS. SCK 

corresponde ao sinal de relógio proveniente do mestre, MOSI (Master-out, Slave-in) corresponde ao 
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sinal unidirecional com o sentido mestre para escravo, MISO (Master-in, Slave-out) o canal unidirecional 

inverso e o CS (Chip Select) que funciona como um enable do escravo. O único limite ao número de 

escravos é imposto pelo número de portos CS suportados pelo mestre. Na Figura 10 ilustra-se a ligação 

entre um mestre e dois escravos. 

 

Figura 10 - Ligação de 1 mestre e 2 escravos. (Extraído de  [33]). 

A comunicação tem início quando o mestre seleciona o escravo para comunicar. Esta seleção é feita 

utilizando o sinal CS. O escravo selecionado vai receber o comando da operação a realizar através do 

sinal MOSI e vai enviar o resultado da operação pedida pelo MISO. O intervalo de tempo entre o envio 

de um comando e a receção de dados encontra-se pré-definida, é o mestre que aguarda e recebe os 

bits no tempo certo. A comunicação é terminada quando o mestre coloca o sinal CS a ‘0’. 

AXI 

A interface  AXI (Advanced eXtensible Interface) [34] é um conjunto de barramentos adotado pela Xilinx 

para a comunicação interna entre os seus IP cores. Trata-se de uma comunicação mestre-escravo 

entre IP-cores existentes entre o processador e o IP-core responsável pela conversão AXI para o 

protocolo utilizado para comunicar com o periférico.  

A interface AXI possui três variantes: AXI4, AXI4-Lite e AXI4-Stream. Ambas as variantes AXI4 e AXI4-

Lite são constituídas por 5 canais:  

 Canal de endereço leitura; 

 Canal de endereço de escrita; 

 Canal de leitura de dados; 

 Canal de escrita de dados;  

 Canal de resposta à escrita. 

Dado que ambas têm canais de escrita e de leitura diferenciados podem ocorrer leituras e escritas 

simultaneamente. No entanto, a variante AXI4 suporta o modo burst até 256 transferências, significa 
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que na mesma transação suporta até 256 escritas ou leituras seguidas para o mesmo endereço, 

enquanto que o AXI4-Lite só suporta 1 transferência por transação. 

A interface AXI4-Stream é composta por apenas um canal, que não tem limite de burst nem endereço. 
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4. Plataforma de desenvolvimento 

Este capítulo descreve a plataforma de desenvolvimento da Avnet que inclui software e hardware. O 

software disponibilizado pela Avnet foi obtido no GitHub Avnet [35] e no seu website [36]. Este software 

inclui os ficheiros necessários para a criação do kernel e do sistema operativo de origem, e também 

descrições do PL (Programmable Logic) da Zynq, para utilizar com os sensores fornecidos. Na caixa 

do kit vem incluída uma licença temporária de 30 dias para a utilização dos serviços de bluemix da IBM. 

Esta licença deixou de ser válida devido à alteração dos tipos de fidelização fornecidos pela IBM. 

Atualmente a IBM oferece um pacote gratuitamente e sem limite de tempo, pelo que não foi 

impedimento à elaboração desta tese. O pacote disponível gratuitamente permite a receção e 

apresentação gráfica de informação e envio de comandos na Nuvem. 

4.1 Hardware da plataforma de desenvolvimento. 

O kit de desenvolvimento MicroZed Starter da Avnet [37] é baseado na placa MicroZed [38]. A 

plataforma contém uma placa MicroZed, um shield Arduino da STMicroelectronics com sensores [39], 

um módulo de medição de temperatura [40], com um termopar da Maxim, e uma placa de suporte [37]. 

Esta placa possui um encaixe para a MicroZed, um encaixe compatível com shield Arduino e quatro 

interfaces PMOD (Peripheral Module Interface). 

A Figura 11 apresenta a placa de suporte, com a MicroZed encaixada. Nessa figura, estão assinaladas 

as fichas de encaixe do shield Arduino e duas fichas PMOD [41]. A ficha PMOD superior está ligada ao 

PL e a ficha inferior ao PS (Processing System) da Zynq. A plataforma de desenvolvimento é alimentada 

por uma fonte exterior de 5V. 

 

Figura 11 - Placa de suporte com a MicroZed encaixada (adaptada de [37]) 

Na Figura 12 está representado o shield Arduino. Este shield inclui quatro sensores: um sensor de 

temperatura e humidade [42], um acelerómetro e giroscópio com 3 eixos [43], um sensor magnético de 

3 eixos [44] e um sensor de pressão [45]. Os sensores estão ligados ao PL da Zynq através das suas 

interfaces I2C. 

Porta Ethernet 
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Figura 12 - Shield de Arduino com sensores (extraído de [46]) 

O módulo de medição de temperatura da Figura 13 encontra-se ligado à Zynq através de uma ficha 

PMOD [40]. Este módulo, que tem ligado um termopar tipo K, inclui a eletrónica de acondicionamento 

de sinal que faz a compensação da temperatura da junção fria e comunica através de uma interface 

SPI. A interface SPI do MAX31855 não possui o sinal MOSI. A comunicação é unidirecional. O módulo 

envia periodicamente dados que são lidos pelo mestre a que está ligado. 

 

Figura 13 - Módulo com termopar. (Extraído de [36]) 

A Figura 14 apresenta o diagrama de blocos do kit de desenvolvimento com indicação da ligação dos 

elementos de hardware da plataforma. A MicroZed possui duas fichas de 100 pinos, JX1 e JX2, que 

encaixam na placa de suporte. A ligação desses pinos a 2 fichas PMOD e aos pinos do shield de 

Arduino é realizada através da placa de suporte. As Tabela 1, na Tabela 2 e na Tabela 3 apresentam 

as ligações realizadas através da placa de suporte, entre pinos da placa, do shield Arduino e das fichas 

PMOD. Estas tabelas também incluem a ligação das fichas JX1 e JX2 e os pinos da Zynq. 



21 

 

 

Figura 14 Diagrama de blocos da plataforma de desenvolvimento baseado em [36]. 

 

Tabela 1 - Ligações dos pinos da MicroZed, dos pinos Arduino e pinos da Zynq. 

Arduino MicroZed JX1 Zynq Bank 34  Arduino MicroZed JX2 Zynq Bank 34 

ARD_SCL 29 Y16 A4 14 J15 

ARD_SCA 31 Y17 A5 18 B19 

D13 30 W14    

D12 32 Y14    

D11 35 T16    

D10 37 U17    

D9 36 V15    

D8 38 W15    

D7 47 N18    

D6 49 P19    

D5 48 N20    

D4 50 P20    

D3 53 T20    

D2 55 U20    

D1 54 V20    

D0 56 W20    

A0 97 L10    

A1 99 K9    

A2 98 M9    

A3 100 M10    
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Tabela 2 - Ligações da ficha PL PMOD à MicroZed e pinos da Zynq. 

PL PMOD MicroZed 
JX2 

Zynq 
Bank 35 

P1 61 G17 

P2 63 G18 

P3 62 F19 

P4 64 F20 

P5 81 N15 

P6 83 N16 

P7 82 L14 

P8 84 L15 

 

Tabela 3 - Mapeamento das fichas PMOD, encaixe da MicroZed e pinos da MicroZed. 

PS PMOD MicroZed 
 JX2 

Zynq 
Bank 35 

P1 1 E8 

P2 2 E9 

P3 3 C6 

P4 4 D9 

P5 5 E6 

P6 6 B5 

P7 7 C5 

P8 8 C8 

 

Na Tabela 4 identificam-se as ligações dos sinais dos sensores do shield Arduino à MicroZed e aos 

pinos da Zynq e na Tabela 5 as ligações do módulo termopar. Estas tabelas foram construídas com 

base na Figura 15 e nas Tabela 1 e Tabela 2. Os sinais do shield de Arduino estão indicados na Figura 

15. Com base nesta figura e nas Tabela 1 e Tabela 2 é possível criar a Tabela 4 que indica quais os 

pinos da MicroZed que se encontram ligados os sensores da plataforma. 
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Figura 15 - Ligações dos sensores aos pinos. Extraído de [47] 

 

Tabela 4 - Mapeamento dos sinais dos sensores aos pinos da MicroZed. 

Sinal dos sensores Arduino MicroZed JX1 MicroZed JX2 Pino da MicroZed 

M_INT1 A2 98  M9 

M_INT2 A3 100  M10 

LIS3MDL_INT1 A4  14 J15 

LIS3MDL_DRDY A5  18 B19 

I2C_SCL SCL 29  Y16 

I2C_SDA SDA 31  Y17 

USER_INT D2 55  U20 

LSM6DS0_INT1 D4 50  P20 

LPS25H_INT1 D5 48  N20 

HTS221_DRDY D6 49  P19 
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Tabela 5 - Ligações dos sinais do módulo termopar à MicroZed e à Zynq. 

Termopar (SPI) PMOD JX2 Pino da MicroZed 

SS (chip enable) 1 61 G17 

MISO 3 62 F19 

SCK 4 64 F20 

 

4.2 Hardware do PL 

A Avnet disponibiliza a configuração do PL que permite interagir com os sensores do kit. O diagrama 

de blocos dessa configuração é apresentado na Figura 16 e, em maior detalhe, no Anexo C. Os blocos 

utilizados são módulos (IP cores) da Xilinx [48] presentes no catálogo.  A ligação entre os módulos é 

realizada com base nas interfaces AXI. 

 

Figura 16 - Diagrama de blocos fornecido pela Avnet. 

O bloco ZYNQ7 Processing System é um invólucro (wrapper) para o PS da Zynq, ou seja, é um bloco 

cujas entradas e saídas correspondem a entradas e saídas do PS da Zynq. O PS é constituído por um 

processador ARM Cortex A9 dual-core [49]. Neste bloco são utilizados os seguintes portos: 

 Entradas: 

o M_AXI_GP0_ACLK: Entrada para o sinal de relógio do PS. Todos os sinais são 

amostrados no flanco ascendente deste sinal.  
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o IRQ_F2P: Barramento de 7 bits responsável por receber as interrupções provenientes 

dos vários sensores, bem como dos blocos de SPI e I2C.  

 Saídas: 

o FCLK_CLK0: sinal de relógio gerado pelo PS para ser usado no PL. É configurado com 

uma frequência de 100MHz. 

o FCLK_RESET0_N: sinal gerado pelo PS para ser fazer o reset do PL. 

 Bidirecionais: 

o M_AXI_GP0: Barramento responsável pela transmissão de dados entre o PS e o PL. 

O bloco Processor System Reset recebe o sinal de reset do PS da Zynq e distribui-o pelos restantes 

blocos que necessitem de reset (todos menos o bloco de xlconcat). Neste bloco são utilizados os 

seguintes portos: 

 Entradas: 

o Slowest_sync_clock: este porto liga o sinal de relógio mais lento do sistema, que 

corresponde ao sinal de relógio originado pelo PS, com o sinal de relógio global do 

sistema. 

o Ext_reset_in: este porto encontra-se ligado ao porto FCLK_RESET0 que é o sinal reset 

gerado pelo PS. 

 Saídas: 

o Interconnect_aresetn: sinal de reset ligado às entradas de reset do AXI Interconnect. 

o Peripheral_aresetn: sinais de reset para os blocos AXI IIC e AXI Quad SPI. 

O bloco Concat é utilizado para ligar à entrada de interrupção do PS da Zynq. A sua função é concatenar 

os sinais de interrupções que vêm dos sensores e dos blocos de conversão de protocolos num único 

barramento. O número de sinais de interrupção do barramento no hardware do PL fornecido é sete, 

junta as interrupções provenientes dos 5 sensores existentes no kit com as interrupções dos blocos 

SPI e I2C. Este barramento está ligado ao IRQ_F2P do ZYNQ7 Processing System. 

O bloco AXI Interconnect é responsável pela ligação de 2 dispositivos escravos (SPI e I2C) ao mesmo 

porto do PS. Para além desta ligação é responsável também pela conversão de protocolos de 

comunicação entre o AXI-Lite que vem do bloco de SPI para AXI-full. Neste bloco são utilizados os 

seguintes portos: 

 Entradas: 

o ACLK:  sinal de relógio gerado pelo PS a partir do porto FCLK_CLK0. 

o S00_ARESETN, M00_ARESETN1, M01_ARESETN: Sinal proveniente do bloco de 

geração de sinais reset que provoca o reset às interfaces mestre e escravo ligadas ao 

bloco AXI_Interconnect. 

 Bidirecionais: 
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o S00_AXI: Barramento de 95 bits que transporta dados entre PS e os blocos 

responsáveis pela comunicação com os periféricos. Implementa uma interface de 

Mestre/Escravo com o PS, sendo o PS o Mestre. 

o M00_AXI: Barramento de 95 bits ligado ao bloco de SPI que é responsável pelo 

transporte de leituras de dados oriundos dos periféricos ligados por SPI. Implementa 

um protocolo de Mestre/Escravo com o bloco AXI Quad SPI tendo o papel de Mestre 

na comunicação. 

o M01_AXI: Barramento de 95 bits ligado ao bloco de I2C responsável pelo transporte de 

dados provenientes dos periféricos ligados por I2C. Implementa um protocolo de 

Mestre/Escravo com o bloco AXI IIC tendo o papel de Mestre na comunicação. 

O bloco AXI Quad SPI é um bloco de conversão de protocolos AXI-Lite e SPI descritos em 3.2. Neste 

bloco são utilizados os seguintes portos: 

 Entradas: 

o Ext_spi_clk e s_axi_aclk: portos que recebem o sinal de relógio gerado pelo PS. O sinal 

ext_spi_clk é usado na interface de SPI, enquanto que o s_axi_aclk é o sinal utilizado 

dentro do bloco de SPI. 

o S_axi_aresetn: porto que recebe o sinal de reset do porto peripheral_aresetn do bloco 

Processor System Reset. 

 Saídas: 

o Ip2intc_irpt: Sinal proveniente do controlo de interrupções do bloco SPI que, após ser 

concatenado liga na entrada IRQ_F2P do wrapper do PS. 

 Bidirecionais: 

o AXI_LITE: porto responsável pela transmissão de dados ao AXI Interconnect numa 

relação Mestre/Escravo, executando o papel de Escravo. Este porto liga ao porto 

M00_AXI do AXI_INTERCONNECT usando um protocolo de AXI Lite. 

o SPI_0: Porto responsável por comunicar com os periféricos SPI. Neste porto liga um 

barramento constituído pelos seguintes sinais: 

 Spi_rtl_sck_io: responsável por entregar ao dispositivo o sinal de relógio. 

 Spi_rtl_io1_io: MISO (Master In Slave Out) transporta dados no sentido do 

dispositivo para o PS. 

 Spi_rtl_io0_io: MOSI (Master Out Slave In), transporta comandos do PS para 

o dispositivo. 

 Spi_rtl_ss_io: responsável pelo sinal de escravo select que seleciona qual o 

dispositivo que vai ser utilizado. 

O bloco AXI IIC tem como função a conversão entre protocolo I2C e Axi-Lite descritos em 3.2. Neste 

bloco são utilizados os seguintes portos: 

 Entradas: 

o S_axi_aclk: recebe o sinal de relógio produzido pelo PS da Zynq. 
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o S_axi_aresetn: recebe o sinal de reset do porto peripheral_aresetn do bloco Processor 

System Reset. 

 Saídas: 

o Iic2intc_irpt: Sinal proveniente do controlo de interrupções do bloco I2C que, após ser 

concatenado liga na entrada IRQ_F2P do wrapper do PS. 

 Bidirecionais: 

o S_AXI: responsável pela comunicação de dados com o AXI Interconnect que irá 

encaminhar os dados para o PS. Implementa um protocolo de Mestre/Escravo tendo o 

papel de Escravo e o Interconnect de Mestre. 

o IIC: porto responsável pela comunicação com os dispositivos ligados por I2C. A 

comunicação é realizada com recurso a dois fios que implementam o protocolo I2C: 

 iic_rtl_sda_io:  responsável pelo transporte de dados. 

 iic_rtl_scl_io: responsável pelo sinal de relógio do Mestre. 

O mapeamento dos pinos da Zynq, para a ligação aos sensores, faz parte da informação fornecida no 

ficheiro constraints.xdc, que é apresentado no Anexo A. 

 

4.3 Software 

O software disponibilizado pela Avnet inclui ficheiros para gerar a imagem do sistema operativo (scripts, 

recipes, etc), ficheiros para gerar os controladores de dispositivo (device drivers), e um ficheiro com a 

descrição do hardware ligado exteriormente à MicroZed (Device Tree). 

 Sistema operativo 

O sistema operativo que acompanha a plataforma é o Pulsar Linux 7.0.0.11, desenvolvido pela Wind 

River1. Trata-se de uma versão de Linux dedicada a sistemas embebidos, que foi adaptado para a 

plataforma de desenvolvimento da Avnet. Inclui drivers para o hardware desenvolvido no PL da Zynq. 

Existem tutoriais2 que descrevem os procedimentos para compilar o sistema operativo, incluir os drivers 

dos sensores, e criar o cartão SD usado no arranque da MicroZed. A Figura 17 mostra o conteúdo dos 

ficheiros incluídos no cartão de memória. A Figura 18 mostra a sequência de arranque . 

                                                      
1 O suporte inicial da Wind River foi terminado em setembro de 2018. 
2 Os tutoriais que envolviam software da Wind River foram removidos da página da Avnet quando o 
suporte foi terminado. 
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Figura 17 - Conteúdo do cartão SD utilizado no arranque da MicroZed com Pulsar Linux. 

O arranque é iniciado quando se liga a alimentação da placa de suporte. Um dos processadores ARM 

no PS executa o código da Xilinx que reside na ROM (bootROM). Este código deteta que o sistema 

está configurado para o arranque a partir do cartão SD, e procura no cartão o ficheiro boot.bin. O ficheiro 

boot.bin é um FSBL (First Stage Bootloader), criado no SDK, que combina dois outros ficheiros: o 

bitstream do hardware do PL, obtido no Vivado HLS (opcional, usado apenas se o PL for necessário), 

e o ficheiro u-boot-25MHz.elf fornecido pela Avnet.  

O FSBL é responsável pela programação do PL (baseado no bitstream) e pela preparação do PS para 

executar o sistema operativo (usando o u-boot). No carregamento do kernel, o ficheiro uImage é 

enviado para a memória DDR. No carregamento da Device Tree é enviado o ficheiro dtb. O ficheiro dtb 

é um ficheiro binário resultante da compilação do ficheiro Device Tree Source. O Device Tree Source 

é uma estrutura de dados que contém a informação de todos os periféricos que se encontram 

disponíveis.  
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Figura 18 - Sequência de arranque. 

 

 Gestores de dispositivos  

Os sensores LIS3MDL, LPS25HB e HTS221 são controlados por drivers específicos. A Figura 19 

mostra o conteúdo do ficheiro /proc/bus/input/devices que mostra que os sensores LIS3MDL, LPS25HB 

e HTS221 (Name =) estão ligados no controlador de barramento i2c-0 e associa cada sensor a um 

ficheiro eventX (Handlers =) e são controlados através do ficheiro indicado em Sysfs. As figuras Figura 

20 e Figura 21 mostram respetivamente o conteúdo de /dev/input/ e de /sys/bus/input/i2c-0/ (Sysfd =). 

Analisando as três figuras, vê-se que os dados do LIS3MDL são lidos do ficheiro /dev/input/ event0 e o 

controlo é através de /sys/bus/input/i2c-0/0-001e/.  
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Figura 19 - Conteúdo do ficheiro /proc/bus/input/devices. 

 

Figura 20 - Conteúdo do diretório /dev/input. 

 

Figura 21 - Pastas relativas aos sensores no diretório /sys/bus/input/i2c-0. 

A imagem do kernel para a plataforma da Avnet não inclui os drivers específicos dos sensores 

LIS3MDL, LPS25HB e HTS221 com interface I2C do shield Arduino, sendo necessário compilar o 

código dos respetivos drivers Client e instalá-los como módulos LKM.   

O ficheiro dts fornecido pela Avnet descreve a configuração do Hardware ilustrada na Figura 22. 
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Figura 22 - Controladores de barramento e sensores exteriores à MicroZed. 

 

Dispositivos SPI 

No kit vem incluído apenas um módulo SPI, o termopar. A sua descrição no ficheiro dts encontra-se 

representado na Figura 23. A descrição deste módulo refere apenas o controlador de barramento e o 

módulo do sensor de temperatura. 

axi_quad_spi@41e00000 { 

compatible = "xlnx,xps-spi-2.00.a"; 

interrupt-parent = <0x3>; 

 interrupts = <0x0 0x1d 0x1>; 

 reg = <0x41e00000 0x10000>; 

 xlnx,num-ss-bits = <0x1>; 

 #address-cells = <0x1>; 

 #size-cells = <0x0>; 

 

 tempSensor@0 { 

  #address-cells = <0x1>; 

  #size-cells = <0x0>; 

  compatible = "spidev"; 

  spi-max-frequency = <0x2faf08>; 

  reg = <0x0>; 

 }; 

}; 

Figura 23 - Ficheiro dts no nó do sensor de temperatura. 

Na Figura 24 inclui-se a descrição do controlador de interrupções ao qual o barramento está ligado. 

Estas descrições foram retiradas do ficheiro dts fornecido pela Avnet [ 
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Anexo D] O módulo do controlador de barramento SPI, axi_quad_spi, tem como nó filho o termopar. O 

módulo axi_quad_spi pode ser observado no diagrama que representa o PL no Anexo C 

 

interrupt-controller@f8f1000 { 

compatible = "arm,cortex-a9-gic"; 

#interrupt-cells = <0x3>; 

interrupt-controller; 

reg = <0xf8f01000 0x1000 0xf8f00100 0x100>; 

num_cpus = <0x2>; 

num_interrupts = <0x60>; 

linux,phandle = <0x3>; 

phandle = <0x3>; 

}; 

 

Figura 24 - Ficheiro dts do nó controlador de interrupções. 

Na Figura 25 inclui-se o mapa de memória do controlador axi_quad_spi e das interrupções de modo a 

compreender o exemplo. Esta figura representa apenas uma fração do mapa de memória, o mapa total 

pode ser observado no Anexo B. 

Figura 25 - Mapa de memória do controlador de barramento SPI e controlador de interrupções. 

Na Figura 23 o primeiro nó é referente ao driver do controlador de barramento SPI, na forma 

axi_quad_spi @<41e00000>. Onde axi_quad_spi é o nome do controlador e 41e00000 o primeiro 

endereço usado para aceder ao controlador que é indicado na propriedade reg. Este endereço é o 

endereço base da Figura 23. Segue-a especificação de várias propriedades:  

 Compatible 

Esta propriedade permite ao Linux identificar qual é o driver(s) indicado para o dispositivo. O 

valor desta propriedade consiste numa ou mais strings em que cada string tem a forma 

“fabricante, modelo”. No exemplo, só foi especificado um driver (xlnx,xps-spi-2.00.a), 

desenvolvido pela Xilinx para ser utilizado com o módulo LogiCORE IP XPS Serial Peripheral 

Interface (SPI) (v2.02a) [50].  

 Interrupt-parent: Esta propriedade aponta para o dispositivo para o qual as interrupções do 

axi_quad_spi são encaminhadas (interrupt-controller@f8f1000). No exemplo, interrupt-parent 

= <0x3> indica que o controlador de interrupções é identificado por <0x3>. Como se pode ver 
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na Figura 24, o controlador de interrupções tem a propriedade, phandle (pointer handle) = 

<0x3>, que o identifica de forma única.  

 

 Interrupts 

Esta propriedade define a interrupção ou interrupções geradas pelo axi_quad_spi. Para cada 

interrupção, há uma lista de células que são especificadores de interrupção (interrupt specifier). 

O número de células nesta lista e o significado de cada especificador de interrupção depende 

do controlador de interrupção. 

Como se pode ver na Figura 24, o controlador de interrupções indica que é 3 o número de 

especificadores das interrupções, #interrupt-cells = <0x3>. O axi_quad_spi inclui uma 

interrupção definida por 3 especificadores, interrupts = <0x0 0x1d 0x1>. O primeiro tem o valor 

0, indicando que a interrupção é do PL para o PS (tipo SPI - Shared Peripheral Interface) [51]. 

O segundo indica o índice da interrupção 0x1d na lista das interrupções ao processador ARM 

[52]. A última célula com o valor 1 indica que interrupção é detetada no flanco ascendente (1 = 

low-to-high edge triggered). Como se pode ver em [51], [53],no controlador de interrupções da 

Zynq as interrupções são detetadas no flanco ascendente.  

 reg 

Um dispositivo endereçável tem uma propriedade reg com uma lista de células <address0 size0 

[address1 size1] [address2 size2] ...>, que identificam a gama de endereços usada pelo 

dispositivo. Neste exemplo, reg = <0x41e00000 0x10000>. Existe apenas uma gama de 

endereços utilizada pelo controlador do barramento SPI. O endereço base do barramento SPI 

definido para o axi_quad_spi começa em 0x41e00000, e a gama de endereços utilizados vai 

até 0x41e0fff, como se pode ver na Figura 25. Esta propriedade funciona em conjunto com as 

duas que se seguem, definindo o número de células de 32 bits para especificar address e size.  

 #address-cells 

Esta propriedade, em que símbolo # representa comprimento do endereço, ou seja, quantas 

células de 32 bits são usadas para representar o endereço do dispositivo. Neste exemplo, 

#address-cells = <0x1>, o que significa que o endereço do barramento SPI é de 32 bits. 

 #size-cells  

A propriedade #size-cells especifica o número de células de 32 bits usadas para representar o 

tamanho da gama de endereços. Neste exemplo, #size-cells = <0x0>, o que significa que o 

tamanho não é relevante porque os dispositivos ligados não são mapeados em memória 

 xlnx,num-ss-bits  

Propriedade opcional que indica o número de CS usados. No exemplo, xlnx,num-ss-bits = 

<0x1> indica que só está a ser utilizado um CS.  

O módulo do sensor de temperatura, ligado no barramento SPI, é descrito como nó filho do controlador 

axi_quad_spi, como se vê na Figura 23, sendo as suas propriedades: 



34 

 

 tempSensor@0, tempSensor é o nome e @0 diz respeito a reg = <0x0>.  

 reg = <0x0> indica o que o sinal CS (Chip Select) para selecionar este sensor é o primeiro 

(índice 0) na lista de endereços do axi_quad_spi. De forma genérica, para dispositivos SPI, reg 

representa o índice da linha CS atribuída ao dispositivo entre a lista de CS que o nó do 

controlador possui.   

 #address-cells = <0x1> representa comprimento do endereço do CS.  

 #size-cells = <0x0>, num dispositivo não mapeado em memória é sempre 0. 

 compatible = "spidev" indica que o driver usado para comunicar com este dispositivo é o driver 

genérico spidev.  

 spi-max-frequency = <> que indica que a frequência máxima da comunicação com este módulo 

sensor de temperatura através do barramento spi é 0x2faf08 [definido pela Avnet]. 

Na descrição dts fornecida apenas é descrito um sensor ligado ao barramento SPI pelo em /dev só 

aparece o ficheiro spidev0.0, como se mostra na Figura 19. A primeira letra “c”, indica que o ficheiro 

spidev.0.0 é relativo a um dipositivo SPI acedido num driver de tipo caracter. 

Dispositivos I2C 

O ficheiro dts fornecido pela Avnet descreve o controlador de barramento I2C e os dispositivos ligados 

no barramento, à semelhança do que é feito para os dispositivos SPI. São descritos 4 nós filhos do nó 

controlador de barramento como se pode ver na Figura 26. Cada nó corresponde a um dos sensores 

do shield Arduino incluído no kit à exceção do sensor LSM6DS0, cujo driver específico não foi fornecido. 

 

Figura 26 - Hardware do kit ligado ao barramento I2C. 

 

axi_iic_0 0x41600000 0x4160ffff S_AXI REGISTER 

Figura 27 - Mapa de memória do controlador axi_iic_0. 

O excerto do ficheiro dts correspondente aos dispositivos I2C é apresentado na Figura 28 corresponde 

ao diagrama de blocos da Figura 26. O endereço base do controlador é 41600000 e o conjunto de 

endereços associado vai até 0x4160ffff, conforme a Figura 27. O driver do barramento é fornecido pela 

Xilinx (xps-iic-2.00-a). As interrupções estão ligadas ao bloco controlador de interrupções do ARM 



35 

 

identificado pelo phandle 3.  O endereço é de 32 bits (#address-cells = <0x1>) e #size-cells = <0x0> 

significa que os dispositivos ligados ao barramento não estão mapeados na memória do processador. 

A interrupção gerada pelo controlador de barramento axi_iic é do PL para o PS (0x0), o índice da 

interrupção na lista das interrupções ao processador ARM é 0x1e, e a interrupção é detetada no flanco 

descendente (0x4). 

Os dispositivos ligados no barramento utilizam drivers específicos desenvolvidos pela 

STMicroelectronics (stm). O sensor magnético usa o driver lis3mdl_mag, o acelerómetro e giroscópio 

o lps25hb, e o sensor de humidade e temperatura o hts221. Os valores de reg especificam o endereço 

no barramento i2c: 1e para sensor magnético, 5d para o acelerómetro e giroscópio o lps25hb, e 5f para 

o sensor de humidade e temperatura. Existe um quarto nó sensor com endereço 6b para o qual não é 

associado um driver específico. 

i2c@41600000 { 
      #address-cells = <0x1>; 
      #size-cells = <0x0>; 
      compatible = "xlnx,xps-iic-2.00.a"; 
      interrupt-parent = <0x3>; 
      interrupts = <0x0 0x1e 0x4>; 
      reg = <0x41600000 0x10000>; 
 
      i2c1@1e { 
        #address-cells = <0x1>; 
        #size-cells = <0x0>; 
        compatible = "stm,lis3mdl_mag"; 
        reg = <0x1e>; 
      }; 
 
      i2c2@5d { 
        #address-cells = <0x1>; 
        #size-cells = <0x0>; 
        compatible = "stm,lps25hb"; 
        reg = <0x5d>; 
      }; 
 
      i2c3@5f { 
        #address-cells = <0x1>; 
        #size-cells = <0x0>; 
        compatible = "stm,hts221"; 
        reg = <0x5f>; 
      }; 
 
      i2c4@6b { 
        #address-cells = <0x1>; 
        #size-cells = <0x0>; 
        reg = <0x6b>; 
      }; 
    }; 

Figura 28 - Excerto do ficheiro dts respetivo aos dispositivos I2C. 

A descrição do hardware (device tree) associa a cada componente de hardware as estruturas de dados 

que permitem ao kernel aceder ao hardware descrito. Com base nesta descrição o kernel cria os 

ficheiros /dev/spidevX.Y , /proc/bus/input/devices, /dev/input/eventX (X = 0, 1, …,n) e as pastas de 

/sys/bus/input/i2c-0/. 
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Aplicações 

A Avnet fornece exemplos de aplicação que mostram como o espaço do utilizador comunica com o 

hardware físico. Na Figura 29 mostram-se alguns dos passos para aceder ao módulo sensor da 

MAXIM31855. O código completo está no Anexo E . A aplicação abre o ficheiro /dev/spidev0.0 (ficheiro 

criado pelo spidev com base na dts), usa o respetivo descritor para obter a informação através de 

chamadas de sistema usando a função ioctl(input/output control). A função ioctl usa como parâmetros 

o descritor do ficheiro, um request que indica o número de mensagens trocado, e um ponteiro para uma 

estrutura que transporta a informação. 

static const char *device = "/dev/spidev0.0";   
//… 
// Abertura do dispositivo associado ao ficheiro /dev/spidev0.0 
fd = open(device, O_RDWR); 
//… 
// leitura dos dados  
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr); 

Figura 29 - Acesso de uma aplicação (espaço de utilizador) ao Maxim31855. 

As aplicações para acesso aos sensores que comunicam por I2C são semelhantes. Na Figura 30, em 

que é procurado o nome hts221 em /proc/bus/input/devices e caso não seja encontrado, são analisados 

todos os ficheiros eventX em /dev/input/.  O código total está no Anexo F.  

int main() 
{ 
  int fd; 
  struct input_event ie; 
… 
  //catch interrupt signal 
  signal(SIGINT, sigHandler); 
  signal(SIGTERM, sigHandler); 
 
dev_path=get_dev_path(); 
… 
   
    if((fd = open(dev_path, O_RDONLY)) == -1) { 
    perror("opening "SENSOR_NAME" device"); 
    exit(EXIT_FAILURE); 
  } 
 
   while(!interrupt) { 
    if (read(fd, &ie, sizeof(struct input_event)) != 0) { 
       … 
      switch (ie.code){ 
        case 40:  //Relative Humidity 
          humidity = (float)ie.value/1000.0; 
           break; 
         case 9:   //Temperature 
           temperature = (float)ie.value/1000.0; 
           break; 
         default: 
           break; 
      } 
    } 
    else { 
      printf("Sensor read failed...aborting\n"); 
      break; 
    } 
    if (humidity != OUT_OF_RANGE && temperature != OUT_OF_RANGE) { 
       printf("Humidity = %5.2f%%, Temperature = %5.2f C or %5.2f F\n", humidity,  
               temperature, temperature * 1.8 + 32); 
       humidity = temperature = OUT_OF_RANGE; 
    } 
    sleep(1); 
  } 
  void) close(fd); 
  return 0; 
} 

Figura 30 - Obtenção de medições de temperatura com o sensor hts221. 



37 

 

 

#define PROC_DEV    "/proc/bus/input/devices" 
#define SENSOR_NAME   "hts221" 
 
static char *get_dev_path(void) 
{ 
… 
// Procura do nome hts221 no ficheiro /proc/bus/input/devices pelo nome 

(Name = hts221) 
// e da identificação do nome do ficheiro eventX (Handler 

=event2)associado  
  if((fp = fopen(PROC_DEV, "r"))) { 
    while(fgets(buf, sizeof buf, fp)) { 
      switch(buf[0]) { 
        case 'N': 
          valid_str = strstr(buf, SENSOR_NAME) != 0; 
          break; 
 
        case 'H': 
          if(valid_str) { 
 
            …. 
            snprintf(path, sizeof path,"/dev/input/%s", start); 
            printf("Proc subsys says "SENSOR_NAME" sensor is mapped to 

%s \n", path); 
            fclose(fp); 
            return path; 
          } 
          break; 
       … 
 
      } 
    } 
  }  
  … 
  /* caso não seja possível abrir o ficheiro /proc/bus/input/devices  
   * são analisados os ficheiros eventX em /dev/input/ para verificar 

se algum deles  
   * é relativo ao SENSOR_NAME hts221 
   */ 
  i = 0; 
  for(;;) { 
    int fd; 
    snprintf(path, sizeof path, "/dev/input/event%d", i++); 
    … 
    if((fd = open(path, O_RDONLY)) == -1) { 
      … 
      close(fd); 
      break; 
      } 
    
    // para cada ficheiro binário eventX que consegue abrir procura 

nele o nome hts221 
    if(ioctl(fd, EVIOCGNAME(sizeof buf), buf) == -1) { 
      fprintf(stderr, "Failed to get device name for device %s: %s. 

This might hinder  
              device detection\n",path, strerror(errno)); 
      buf[0] = 0; 
    } 
    … 
    if(strstr(buf, SENSOR_NAME)) { 
      close(fd); 
      printf("EVIOCGNAME says "SENSOR_NAME" sensor is mapped to %s \n", 

path); 
      return path; 
    } 
  } 
  return(0);  //should never get here 
} 

Figura 31 - Procura do ficheiro para comunicação com o sensor HTS221. 
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Plataforma Watson da IBM 

A plataforma da IBM para IoT consiste numa Nuvem e no Watson agente de IoT. A Nuvem é 

responsável pelo armazenamento de dados e, sobre estes são disponibilizados serviços para atuar nos 

dados recebidos, serviços esses que são fornecidos pelo Watson. O Watson é, portanto, um serviço a 

ser executado na Nuvem que permite a análise dos dados recebidos dos dispositivos IoT. Os serviços 

fornecidos pelo Watson agente de IoT passam pela utilização de aprendizagem automática e APIs 

cognitivas para fazer previsões em tempo real, gerir dispositivos e aplicações dentro de um sistema 

IoT, permitir a ligação de dispositivos, redes e portas de acesso que utilizem comunicações 

padronizadas como MQTT e HTTP e identificar, agregar e transformar dados das fontes IoT em 

estruturas de dados [54]. 

A plataforma possui vários planos de utilização, podendo ser utilizada gratuitamente com algumas 

limitações. O plano gratuito, o plano lite permite registar 500 dispositivos, 500 ligações com aplicações 

e 200 MB de dados trocados (mensagens) e analisados usando os serviços da Nuvem. Os planos 

superiores já envolvem custos que são cobrados anualmente, envolvem limites de dispositivos 

registados superiores e capacidades de análise mais avançadas.  

Para criar uma aplicação de IoT nesta plataforma é necessário criar diferentes tipos de entidades [55]: 

 Organização: A organização é identificada na plataforma por um identificador único com 6 

carateres, o org-ID.  O acesso aos dados na Nuvem é feito apenas por dispositivos e aplicações 

registados nessa organização.  De notar que o ID atribuído no Watson é diferente do que é 

atribuído quando se regista na Nuvem.  

 Dispositivos: Dispositivo é algo que consiga enviar dados, pela Internet, para a plataforma. 

Pode ser um dispositivo ou uma aplicação. Têm um identificador único, o token de 

autenticação, que pode ser escolhido pelo utilizador ou gerado pela plataforma aquando do 

seu registo, no entanto o seu uso é opcional. Os dispositivos têm de ser configurados para 

receberem qualquer comando ou para subscrever uma lista de comandos. Um comando 

provoca uma ação do dispositivo, ação essa que tem de ser definida no dispositivo. 

Há 2 tipos de dispositivos: 

o Dispositivos sem capacidade de gestão (unmanaged devices) que apenas podem 

enviar de eventos e receber de comandos. 

o Dispositivos com capacidade de gestão (managed devices) dispositivos que, para além 

de poderem enviar eventos e receber comandos, têm capacidades de gestão, tais 

como, enviar atualizações sobre a sua localização, receber atualizações de firmware, 

etc. São dispositivos mais complexos que têm um agente de gestão. Um agente de 

gestão é um conjunto de lógica que permite ao dispositivo interagir com a parte de 

gestão de dispositivos do Watson usando o protocolo de gestão de dispositivos do 

Watson que é construído com o protocolo MQTT. 
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 Gateways: Pontos de acesso à Internet, aos quais os dispositivos se ligam para comunicarem 

com a plataforma. 

 Aplicações: Entidade virtual, que possui uma ligação à Internet e interage com os dados 

provenientes dos dispositivos e controla o comportamento dos mesmos. As aplicações são 

identificadas na plataforma por uma chave e um identificador, a API Key e o Application Id. As 

aplicações podem por exemplo retornar informações sobre a organização, publicar eventos de 

dispositivos, verificar o estado da ligação de dispositivos, etc. 

 Eventos: Mensagens enviadas pelos dispositivos para publicarem dados na plataforma. O 

conteúdo da mensagem de um dispositivo inclui as suas credenciais (ID e token de 

autenticação) para que o dispositivo seja identificado na plataforma.  

 Comandos: Mensagens enviadas pelas aplicações para provocarem ações num dispositivo.  

Para receber os dados dos dispositivos é necessário que estes se encontrem previamente registados 

na plataforma. A plataforma permite identificar os dispositivos a partir do ID, token (opcional) e o ID de 

organização que lhes são atribuídos aquando do registo. O token é utilizado como uma medida de 

segurança que pode ser desativada na área do utilizador no separador segurança. A área do utilizador 

administrador é constituída por vários menus:  

 Placas: Separador onde é mostrada a informação recebida. A forma como a informação é 

apresentada é configurável e para além de mostrar os dados recebidos e a sua origem é 

possível observar outros parâmetros, tal como a segurança da conexão. 

 Dispositivos: Separador onde é feita a gestão dos dispositivos, dos respetivos tipos e das ações 

associadas.  

 Membros: Gestão de elementos (pessoas) pertencentes à organização que têm acesso à 

aplicação, bem como a função que desempenham perante esta. 

 Aplicações: Gestão de chaves API. As chaves API são utilizadas por aplicações para terem 

acesso aos dados do Watson. 

 Access Management: Gestão de acessos tanto de aplicativos como de funções dos elementos. 

 Uso: Métricas de utilização de recursos. 

 Regras: Ações que são ativadas quando o Watson recebe um determinado evento. 

 Segurança: Gestão da segurança de conexão (permite escolher o nível de segurança exigido 

ao dispositivo), bloqueio de certos IPs e países específicos. 

 Configurações: Informações globais sobre a plataforma. 

 Extensões: Integração de serviços extra opcionais, como o email e armazenamento de dados 

históricos. 

Na Figura 32 é possível observar o esquema das interações do Watson plataforma de IoT com 

dispositivos, aplicações e serviços. Observa-se que a comunicação com os dispositivos e pontos de 

acesso são feitas utilizando o protocolo MQTT e HTTP. No âmbito desta tese será utilizado o protocolo 

MQTT pelo que este será abordado de seguida. 
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Figura 32 - Esquema das interações do Watson plataforma de IoT (Extraído de [56]) 

 

Protocolo MQTT  

O Protocolo MQTT (MQ Telemetry Transport)), que é referido na Figura 32, baseia-se na norma 

ISO/IEC PRF 20922 [3]. Difere do protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), porque utiliza o 

paradigma de publicação-subscrição e não o de pergunta-resposta. Opera também sobre TCP/IP.  

O protocolo HTTP implementa uma ligação entre um cliente e um servidor. O cliente faz pedidos e o 

servidor responde a esses pedidos. Quando se envia uma mensagem (pedido) para trocar dados entre 

um cliente e um servidor, é estabelecida uma ligação TCP/IP entre eles que é terminada no fim dessa 

transação. Assim, se houver múltiplas mensagens para trocar será estabelecido um igual número de 

ligações. Outro aspeto que condiciona a utilização de HTTP em IoT, é o facto de ser um protocolo 

unidirecional onde um cliente tem de fazer um pedido para receber informação. No caso dos sensores 

e dispositivos estes são normalmente clientes, o que significa que não podem receber comandos sem 

antes os terem pedido. Outra condicionante do protocolo HTTP é o facto de apresentar uma estrutura 

1 para 1 em que cada sensor precisa de fazer uma ligação ao servidor. Por fim o protocolo HTTP é um 

protocolo mais pesado e com um cabeçalho mais complexo e maior número de regras, o que o torna 

não indicado para sistemas usuais de IoT, sistemas com capacidades limitadas, nem sempre uma rede 

estável e latência de comunicação. 

O protocolo MQTT também implementa uma ligação TCP/IP entre clientes e um servidor. Neste 

protocolo os clientes são tudo o que interage com o servidor: utilizadores, aplicações, dispositivos etc. 

O protocolo MQTT consiste em 2 conjuntos de mensagens: Publicar e Subscrever. Os blocos de dados 

são enviados com uma mensagem Publicar e recebidos com uma mensagem Subscrever. Os blocos 
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de dados são identificados pelo tópico em que foram publicados. Os tópicos são elementos de uma 

lista que se encontra no servidor. Os tópicos têm a forma de um string separada com “/”, semelhante à 

estrutura de URL. O servidor trata-se de um mediador (broker), é responsável pela gestão de tópicos, 

receção de mensagens e associação da mesma a um determinado tópico e, pela entrega das 

mensagens aos subscritores desses tópicos. Uma mensagem enviada por parte de um dispositivo vai 

ser entregue, primeiramente ao mediador. Este vai associá-la ao tópico no qual foi publicada. O 

mediador vai então enviar a mensagem aos subscritores desse tópico. Um utilizador/dispositivo só 

recebe dados de tópicos que tenha subscrito previamente com uma mensagem Subscrever [57]. 

Quando se inicia uma troca de mensagens pela primeira vez é criada uma ligação TCP/IP entre o 

dispositivo e o utilizador que só termina quando o cliente o desejar, não sendo necessário iniciar uma 

nova ligação  cada vez que há dados para transferir.  

O protocolo MQTT tem 3 modos de transferência definidos pela sua fiabilidade, são denominados por 

QoS (Quality of Service). Estes modos de transferência definem a relação entre o cliente e o servidor: 

 QoS0: Modo de transferência com a menor fiabilidade uma vez que não apresenta confirmação 

de entrega de mensagens. Significando que a mensagem é enviada e não é garantido que a 

mensagem foi entregue. 

 QoS1: Este modo exige uma confirmação da receção de mensagem e, até a obter continua a 

enviar mensagens iguais separadas por intervalos de tempo definidos. Ou seja, neste modo, 

existe a necessidade de armazenar a mensagem a enviar para futuras retransmissões. 

 QoS2: Este modo garante que a mensagem foi entregue exatamente uma vez. Isto é garantido 

pela exigência por parte do dispositivo de uma confirmação de que o servidor recebeu a 

mensagem. 

O MQTT define pacotes de controlo que definem o tamanho da mensagem e que ação deve ser 

executada.. Um pacote de controlo tem quatro constituintes conforme se pode verificar na Figura 33. 

 Cabeçalho fixo: Contêm sempre 2 campos: o cabeçalho de controlo e o tamanho do pacote. A 

dimensão mínima deste segmento é 1 byte que é atingida com mensagens com menos de 127 

bytes (excluindo os campos de controlo e de tamanho).  

O cabeçalho de controlo é o primeiro byte dos 2 que que constituem o cabeçalho fixo. Encontra-

se dividido em 2: os 4 bits mais significativos servem para indicar o tipo de mensagem 

(CONNECT, SUBSCRIBE, etc. exemplos na Figura 34) e os outros 4, os menos significativos 

são as flags de controlo que são mais utilizadas com mensagens do tipo PUBLISH: o bit mais 

significativo a ‘1’ indica se a mensagem é duplicada, os dois bits seguintes indicam o valor do 

QoS e o último se é para reter a mensagem. O Tamanho do pacote: pode ter entre 1 a 4 bytes. 

Cada byte só utiliza 7 bits para o tamanho e o 8º, o mais significativo é utilizado como uma flag 

de continuidade. Quando as flags de continuidade têm valor ‘1’, significa que o byte à direita 

também é utilizado. O bit mais significativo do primeiro byte é ignorado. Se o bit mais 

significativo do segundo byte for ‘1’ então o tamanho do pacote é o valor binário composto do 
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segundo byte como byte mais significativo seguido do primeiro. Este padrão mantém-se para 

os bytes seguintes. 

 Cabeçalho de dimensão variável: Este segmento é opcional e quando é utilizado tem uma 

dimensão variável dependendo do tipo de mensagem. É utilizada por alguns tipos de 

mensagem para enviar mais informação de controlo. 

 Payload: Contém os dados que se pretendem enviar, portanto mensagens semelhantes a uma 

mensagem de Connect não possui payload. 

 

Figura 33 - Estrutura do pacote de MQTT. Adaptado de [58] 

 

 

Figura 34 - Codificação de alguns tipos de mensagens em MQTT. 
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5. Trabalho realizado 

Neste capítulo é descrito o trabalho realizado que permitiu ligar o sistema constituído por sensores, 

placa de expansão, MicroZed e IBM Cloud. Primeiro, aborda-se o procedimento necessário para 

configurar o hardware e software para arranque do sistema.  De seguida, descreve-se o acesso aos 

dados dos sensores e o método de envio dos dados lidos para a Nuvem da IBM. Finalmente, na última 

secção, descrevem-se os passos necessários para integrar um novo sensor, sendo este procedimento 

ilustrado com um sensor de temperatura e humidade com interface I2C. 

5.1 Configuração inicial para o arranque do sistema de IOT 

A configuração inicial envolve  a geração do hardware programável no PL (bitstream), a geração do 

ficheiro de arranque (ficheiro boot.bin), a criação da imagem do sistema do sistema operativo Linux e 

a descrição do hardware dos periféricos (ficheiro dtb). A Avnet fornece vários tutoriais4 [59] que 

explicam como se faz a configuração do sistema. 

A configuração é gravada num cartão SD para arranque do sistema, este cartão deve ter uma dimensão 

de pelo menos 8 GB, dado que a imagem do sistema operativo ocupa 7,5 GB. Para o cartão ficar 

operacional é necessário gravar a imagem do sistema operativo e, de seguida substituir os ficheiros 

boot.bin e dtb pelos ficheiros gerados na configuração que se descreve em seguida.  

Geração do hardware programável no PL 

Os ficheiros necessários para geração do hardware programável, que estão disponíveis no github da 

Avnet [35], são o mz_acc_iiot.tcl  e o contraints.xdc.  Estes ficheiros são utilizados no software Vivado 

da Xilinx. Foi utilizada a versão Vivado 2016.4. Para iniciar o projeto, executa-se seguinte comando na 

consola TCL do Vivado:  

source ./make_mz_acc_iiot.tcl 

que cria o projeto no programa Vivado, apresentando o diagrama de blocos ilustrado no Anexo C. O 

ficheiro constraints.xdc, apresentado no Anexo A, indica o mapeamento das interrupções dos sensores 

nos pinos da Zynq, especifica que ambos os conjuntos de 100 microheaders (localizados na parte 

inferior da MicroZed) estão a receber alimentação (3.3V) e quais os pinos da Zynq utilizados na 

implementação dos protocolos comunicação SPI e I2C.  

 

Configuração do arranque da MicroZed 

                                                      
4 Apenas um dos 6 tutoriais, existentes no início do trabalho da tese, está actualmente disponível. Este 
tutorial trata apenas da geração do hardware programável do PL. 
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A configuração do arranque da MicroZed é realizada através do ficheiro boot.bin. Este ficheiro boot.bin 

é um FSBL (First Stage Bootloader), criado no SDK, que combina dois outros ficheiros: o bitstream do 

hardware do PL, obtido no Vivado HLS (opcional, usado apenas se o PL for necessário), e o ficheiro u-

boot-25MHz.elf fornecido pela Avnet.  

A informação relativa ao hardware programável, como se viu em 4.3.1, tem de ser incluída no ficheiro 

boot.bin. Para isso, exporta-se o hardware dentro do Vivado HLS para a ferramenta SDK do sistema 

Vivado. Na pasta do SDK aparecem 2 ficheiros mediante a exportação: um system.hdf (hardware 

description file) e o ficheiro de bitstream. O ficheiro .hdf faz uma descrição dos endereços do PS e de 

quais os blocos IPs pertencentes ao sistema (PS+PL). 

O ficheiro boot.bin é gerado no sistema Vivado, através do comando Create Boot Image acessível no 

menu Xilinx Tools . Este comando pede a localização pretendida para o ficheiro boot.bin e indicação 

dos ficheiros a adicionar: o ficheiro fsbl.elf que identifica o FSBL como bootloader, o ficheiro bitstream 

wrapper.bit  e, por fim o ficheiro u-boot que é fornecido pela Avnet. 

O ficheiro BOOT.bin gerado é copiado para o cartão SD, a partir do qual a MicroZed irá arrancar. O 

ficheiro deverá ser copiado mas somente após já ter sido gravado o sistema operativo no cartão, uma 

vez que aquando a gravação do sistema operativo é criado um ficheiro de boot.bin no cartão que não 

considera o bitstream. 

Criação do Sistema Operativo 

O sistema operativo WindRiver Pulsar Linux 7.0.0.11, que é executado nos processadores da Zynq, é 

recomendada a versão 14.4 LTS do ambiente Ubuntu. Os ficheiros necessários estão disponíveis no 

github da WindRiver [60]. Para descarregar esses ficheiros5, utiliza-se o comando: 

$ git clone -b pulsar-7 --recurse-submodules https://github.com/WindRiver-OpenSourceLabs/wr-core 

 

Os passos seguintes, necessários criar o kernel, constam vários comandos que são executados na 

diretoria wr-core. Os comandos, executados na sequência indicada, são: 

$ git submodule update --init 

$ ./scripts/host_package_install.sh --install –yes 

$ . init-xilinx-zynq-env 

$ bitbake cube-server cube-dom0 cube-essential 

O primeiro comando atualiza, caso seja necessário, a versão do software inicialmente descarregado. 

A execução do script host_package_install.sh instala as ferramentas de software necessário para 

compilar o sistema operativo através de um script localizado na pasta scripts que, consoante o sistema 

                                                      
5 É necessário ter 70 GB de espaço livre em disco. 
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operativo do host seleciona qual o software a fazer download e instalar. O terceiro comando, que inicia, 

a criação do kernel, é executado depois de editar o ficheiro Xilinx-zynq.cfg, existente na diretoria  wr-

core/layers/wrlabs-integration/recipes-kernel/linux/files/ . Introduz-se nesse ficheiro as linhas 93 a 97 

indicadas na Figura 35, que adicionam ao kernel o driver genérico SPIDEV, de modo a suportar a 

interface SPI. A execução deste comando termina com a indicação dos argumentos, indicados na  

Figura 36,  necessários para na execução do comando  bitbake. 

 

Figura 35 - Excerto do ficheiro xilinx-zynq.cfg já editado com o código requerido. 

 

 

Figura 36 – Sugestões de configuração do bitbake para a construção do kernel . 

O bitbake é uma ferramenta de compilação semelhante ao comando make mas com um foco na 

compilação cruzada de distribuições e pacotes de software. O bitbake permite preparar software num 

sistema que será utilizado num sistema diferente. No âmbito desta dissertação é utilizado para compilar 

o kernel do Pulsar Linux no ambiente de trabalho Ubuntu e, mais à frente é utilizado para compilar 

drivers no Ubuntu que serão utilizados no Pulsar Linux. O bitbake tem acesso às pastas especificadas 

no ficheiro bblayers.conf que contém o caminho para estas. Dentro das pastas especificadas existe 

uma pasta chamada conf e dentro desta um ficheiro com extensão .conf. Este ficheiro estabelece 

valores para as variáveis de construção como a localização dos ficheiros, licenças, etc. 

O comando executado para a geração da imagem do sistema operativo: 

bitbake cube-server cube-dom0 cube-essential 
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Este comando gera uma imagem baseado no sistema operativo OverC. Este sistema operativo é 

constituído por blocos de construção (building blocks) identificados nos argumentos. Cube-essential 

corresponde ao bloco que possui uma imagem base de OverC O cube-dom0 adiciona capacidades de 

controlar e lançar outros contentores (blocos). O argumento cube-server adiciona capacidades de 

servidor e de plataforma de desenvolvimento ao sistema operativo. 

A execução do comando bitbake gera a diretoria build-xilinx-zynq.Com a sequência de comandos 

indicada na Figura 37, obtém-se a imagem do sistema operativo para gravar no cartão SD. Este 

comando começa por aceder à diretoria build-xilinx-zynq/overc-installer/sbin e executa o script cubeit. 

Este script permite criar instaladores e imagens de sistemas operativos. As três linhas seguintes 

configuram o script cubeit. O argumento --force indica que caso já exista um objeto construído 

anteriormente para se escrever por cima do mesmo. O argumento --config indica a localização do script 

de configuração, denominado por MicroZed-7010-live.sh. O script de configuração encontra-se na 

Figura 38. O argumento --target-config especifica qual o scritpt que é utilizado na construção de uma 

imagem de sistema operativo e, por fim o parâmetro --artifacts indica a localização onde estão as 

entradas (inputs) binárias utilizadas na geração da imagem do sistema operativo com o nome pulsar7-

avnet-microzed-7010.img. 

 

Figura 37 - Comandos para gerar uma imagem do sistema operativo Pulsar Linux para a MicroZed. 

 

Figura 38 - Conteúdo do ficheiro MicroZed-7010-live.sh. 

A Figura 39 mostra o conteúdo da pasta build-xilinx-zynq (diretoria gerada depois de usar os comandos 

da Figura 37) onde se pode ver a imagem do sistema operativo gerada. Esta imagem está pronta para 

ser gravada no cartão de memória. 

 

sudo ../overc-installer/sbin/cubeit --force \  
--config `pwd`/../install_templates/ZedBoard/MicroZed-7010-live.sh \  
--target-config MicroZed-7010-live.sh \  

--artifacts `pwd`/tmp/deploy/images/xilinx-zynq pulsar7-avnet-microzed-7010.img 
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Figura 39 - Conteúdo da pasta build-xilinx-zynq, com a imagem do sistema operativo assinalada. 

Device Tree 

O ficheiro pulsar_spi_i2c.dts, disponível no github da Avnet, descreve os sensores ligados ao sistema 

de desenvolvimento. É compilado com o comando  

$ dtc -I dts -O dtb -o dtb ./pulsar_spi_i2c.dts 

gerando device tree blob (dtb). 

5.2 Integração dos sensores do kit 

Nesta secção primeiramente é abordada a integração e teste do sensor Max31855 e, de seguida é 

apresentado o processo de integração dos sensores do shield de Arduino e o seu respetivo teste. 

Integração e teste do sensor Maxim Max31855 

Este dispositivo é o único sensor que funciona no arranque com o cartão SD criado, porque usa o driver 

genérico SPIDEV que foi configurado no kernel. A comunicação é efetuada através de leituras no 

descritor de ficheiro /dev/spidev0.0.  

Na Figura 40, apresenta-se o resultado da aplicação fornecida pela Avnet para ler os valores do sensor. 

 

Figura 40 – Valores de temperatura obtidos com o  termopar. 

Nesta aplicação, a comunicação  é iniciada através da função SPI_INIT() que define fd como ponteiro 

para o descritor de ficheiro spidev0.0, referido anteriormente. A leitura de valores do sensor, como se 

ilustra na Figura 40, é realizada através da chamada de sistema ioctl que utiliza como argumento uma 



48 

 

estrutura do tipo spi_ioc_transfer e um ponteiro (fd) para o ficheiro spidev0.0. No exemplo, o código de 

operação, SPI_IOC_MESSAGE(1), indica que só é enviada uma mensagem. 

 

 

Figura 41 - Comunicação com o sensor Maxim31855. 

O sensor retorna uma palavra de 32 bits que contêm a temperatura interna do termopar, que 

corresponde à temperatura da junção fria, a temperatura medida pelo termopar, 1 bit que indica que 

ocorreu um erro e 3 bits que identificam a situação de erro, tal como curto-circuito a Vcc ou a GND ou 

que o termopar se encontra em aberto, 

Geração e instalação dos drivers dos sensores I2C 

Os outros sensores, que fazem parte do shield Arduino, LSM6DSO (magnetómetro e giroscópio), 

HTS221 (temperatura e humidade relativa) e o LPS25HB (pressão), utilizam drivers proprietários que 

não estão incluídos no kernel criado para o arranque do sistema. O código destes drivers e aplicações 

para os utilizar podem, também, ser descarregados do github da Avnet.  

A compilação dos drivers resulta num ficheiro rpm com o nome genérico kernel-module-<nome do 

sensor>-1.0.xilinx_zynq.rpm na pasta build-xilinx-env/tmp/deploy/rpm/xilinx_zynq. Este ficheiro tem de 

ser enviado para a MicroZed e instalado. Existem várias maneiras de enviar o ficheiro para a MicroZed, 

a mais direta passa por enviar este ficheiro pela Internet através de um comando scp. Por este método 

de envio é necessário conhecer o endereço da MicroZed. O endereço da MicroZed é dado pelo 

comando:  

$ifconfig br0 

Estes drivers são compilados como módulos LKM dentro de um package rpm. Estes drivers são 

inseridos no kernel após a sua extração do package. No processo de compilação tem de existir uma 

diretoria para cada driver. A especificação das diretorias dos drivers é realizada no ficheiro de 

configuração wr-core/build-xilinx-zynq/conf/bblayers.conf com a adição de uma pasta local que contém 

os ficheiros necessários à compilação dos drivers. 

Na Figura 42 apresenta-se a título de exemplo o conteúdo do ficheiro para o sensor LIS3MDL. Pelo 

ficheiro apresentado observa-se que a licença para o módulo é do tipo GPLv2 e que se encontra no 

ficheiro lis3mdl_mag.c entre as linhas 1 e 26 indicado pelo beginlinee=1;endline=26. O ficheiro de 
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cheksum é gerado no bitbake e é comparado com o fornecido. Ainda no ficheiro é adicionado uma nova 

pasta, a pasta src onde se encontram os ficheiros de código: a Makefile, o cabeçalho (header) e o 

ficheiro de código .c. Depois na linha do EXTRA_OEMAKE configura a flags de compilação com 

variáveis globais estabelecidas no bitbake. 

Como já foi referido, dentro da pasta lis3mdl, localizada dentro da pasta local, estão os ficheiros de 

código que dão origem ao driver. 

 

Figura 42 - Conteúdo do ficheiro lis3mdl_1.0.bb. 

A execução dos comandos da Figura 43 gera um ficheiro rpm, com o nome kernel-module-lis3mdl-mag-

1.0.xilinx_zynq.rpm na pasta build-xilinx-env/tmp/deploy/rpm/xilinx_zynq. Este ficheiro é copiado para 

a MicroZed e instalado como módulo LKM. Pode ser copiado, por exemplo, com o comando secure 

copy do Linux (scp) em que o endereço da MicroZed pode ser obtido com o comando Ifconfig como se 

vê na Figura 44 - Comandos para extrair, instalar e inserir o módulo de kernel lis3mdl.ko no kernel. 

$ . init-xilinx-zynq 

$ bitbake lis3mdl 

Figura 43 - Comandos para gerar um módulo rpm. 

Para instalar o driver no kernel, são executados os comandos:   

$ rpm -ivh kernel-module-lis3mdl-mag-1.0-r0.xilinx-zynq.rpm 

$ insmod /lib/modules/3.14.39ltsi-pulsar7.0.0.11-standard/extra/lis3mdl.ko 

Figura 44 - Comandos para extrair, instalar e inserir o módulo de kernel lis3mdl.ko no kernel. 
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O primeiro comando é responsável pela extração do conteúdo do pacote. As flags -ivh indica que se 

vai proceder a uma instalação, o v apresenta informação sobre o progresso da extração e o h 

apresenta o progresso numa disposição gráfica com recurso a # conforme pode ser visto na parte 

superior da Figura 45. Este comando termina colocando o módulo de kernel (lis3mdl.ko) relativo ao 

sensor na diretoria /lib/modules/3.14.39ltsi-pulsar7.0.0.11-standard/extra/. O segundo comando insere 

esse módulo no kernel do sistema.  

A Figura 45 mostra (comando lsmod) a lista de módulos instalados no kernel e como se pode ver o 

driver do exemplo, lis3mdl, já consta nessa lista. 

 

Figura 45 – Comando lsmod. 

O método de acesso aos vários sensores do kit com interface I2C processa-se de maneira semelhante 

para os 3 sensores do kit, assim sendo apresenta-se apenas o procedimento para o sensor LIS3MDL. 

Este sensor difere dos outros sensores apenas na parte do toggle_mag_sensor que ativa ou desativa 

o dispositivo. Os outros sensores não possuem esta capacidade pelo que simplesmente não se usa 

nenhuma função para o efeito no entanto, como referido,os acessos ao dispositivo são semelhantes 

mudando apenas as medições obtidas. 

Para aceder aos sensores com interface I2C, as aplicações invocam a função getdevpath que deteta 

se o driver está instalado procurando o seu registo no ficheiro /proc/bus/input/devices. No caso do 

sensor LIS3MDL, apresentado na Figura 46, vê-se que o driver está registado (N: 

Name=“lis3mdl_mag”) e que o ficheiro através do qual é feita a comunicação com o dispositivo é 

designado por event0  (H: Handler=”event0”). 
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Figura 46 - Conteúdo do ficheiro devices. 

Em modo de leitura, a aplicação que acede a este sensor magnético invoca a função 

toggle_mag_sensor(1), com o valor do argumento 1, para ativar o dispositivo, escrevendo um 1 no 

ficheiro /sys/bus/i2c/devices/0-001e/enable_device. A leitura de dados do dispositivo efetua-se através 

da estrutura do tipo input_event, apresentada na Figura 47. 

 

Figura 47 - Estrutura input_event  

O valor do campo code identifica o eixo do campo magnético relativo à leitura (0  para o eixo do x, 1 

para do eixo do y e 2 para eixo do z). Com base nestes valores, a aplicação calcula a intensidade do 

campo magnético total. As medições podem ser observadas na Figura 48. 

 

Figura 48 - Medições do sensor LIS3MDL. 

Estas medições foram efetuadas num ambiente sem presença de um campo magnético intenso, pelo 

que o facto de as medições apresentarem valores próximos de 0 (MicroTesla) o que confere validade 

às medições. 
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5.3 Ligação à Nuvem da IBM 

Foi desenvolvida uma aplicação que demonstra a ligação ao agente de IoT da cloud da IBM, o Watson. 

A aplicação efetua a leitura dos sensores HTS221 e do Max31855 e envia-os para a Nuvem através da 

Internet. O sensor HTS221 efetua a medição de temperatura e também de humidade relativa enquanto 

que o Maxim só consegue medir temperatura. 

Para utilizar o Watson, pertencente à plataforma da IBM, é necessário criar uma conta para esse fim 

na Nuvem da IBM e no serviço Watson. Mediante essa inscrição no Watson, é gerado um identificador, 

ID. No exemplo da Figura 49 o Id é rap979.  

 

Figura 49 - ID atribuído na criação de uma conta para usar a plataforma de IoT da cloud da IBM. 

É também necessário registar os sensores que se vão ligar à plataforma. O registo de cada sensor é 

feito através interface gráfica apresentada na Figura 51 (a) e (b), selecionando o menu Dispositivos 

como se vê na  Figura 50). É necessário identificar o dispositivo com um nome único, que deve ser 

autoexplicativo, sendo opcional a introdução de uma breve descrição do tipo de dispositivo.  Existe um 

menu para introduzir informações específicas, tais como, o número de série, o modelo, a versão de 

hardware e a versão de firmware, o fabricante etc. No fim é dada a opção de incluir metadados.  

 

Figura 50 - Botão para adicionar um novo dispositivo. 
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(a)  

 

(b) 

Figura 51 (a) (b)- Página de informações mais específicas sobre o dispositivo. 

Por exemplo, o sensor HTS221 foi registado com um dispositivo do tipo sensor identificado pelo nome 

HTS221, como se apresenta na Figura 56. Após a introdução (opcional) das informações do  fabricante, 

do modelo, etc apresentados na Figura 51 (a) e (b) é gerado um token de autenticação7, que pode ser 

especificado pelo utilizador ou gerado pela plataforma. 

                                                      
7. É mais seguro ter um token gerado automaticamente, que deve ser guardado, pois não é possível 
consultar o valor do mesmo após o registo do dispositivo. 
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Para que uma aplicação com o sensor HTS221 possa enviar dados para a plataforma da IBM é 

necessário ter as credenciais de autenticação, apresentadas na Figura 52. Estas credenciais são  

guardadas no ficheiro device.cfg apresentado na Figura 53. 

O novo ficheiro de device.cfg apresentar os dados da Figura 52.  

 

 Figura 52 – Credenciais geradas pelo Watson. 

 

Figura 53 – Conteúdo do Ficheiro device.cfg. 

A aplicação que envia dados para o Watson, instancia a estrutura iotfclient. A estrutura apresenta a 

forma descrita na Figura 55. O campo constituído pela estrutura Network combina um soquete de rede 

e 3 ponteiros para funções: uma para uma função de efetuar leitura, uma para escrever e uma para 

desligar a ligação. O campo Client é composto por parâmetros da ligação como intervalos de tempo 

para timeout, buffers de escrita e leitura de mensagens, um inteiro que indica se a ligação se encontra 

estabelecida, etc. O campo config é inicializado com as credenciais do ficheiro device.cfg pela função 

inicialize_configfile.  

 

Figura 54 - Definição da estrutura iotfclient. 

Na inicialização da estrutura (função inicialize_configfile) o device.cfg é lido e os seus valores são 

copiados para a estrutura config.  

Depois da inicialização das credenciais, a aplicação cliente, através da função Connectiotf, cria:  
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 O hostname rap979.messaging.internetofthings.ibmcloud.com, em que rap979 é o identificador 

obtido, como se pode ver na Figura 50. 

 O clientID d:rap979:Sensor:HTS221 em que Sensor é o type e HTS221 o identificador, como 

se pode ver na Figura 50. 

 A  rede (network na estrutura da Figura 54) guarda parâmetros da ligação da rede, 

nomeadamente o socket da internet e ponteiros para as funções de escrita, leitura e desligar 

no protocolo MQTT. O parâmetro Network é inicializado com o hostname gerado e com o porto 

1883 para comunicações não encriptadas ou porto 8883 para encriptadas com o token gerado 

na plataforma. 

 Uma estrutura MQTTdata que armazena a versão do MQTT, ClientId e flags: keepAliveInterval, 

cleansession, WillFlag, will, usename e password. 

 Um nome do utilizador e a palavra de passe,  “use-token-auth” como nome de utilizador, que 

vai ser interpretado pelo Watson como autenticação através de token, e a palavra passe 

(password) é o token. Estes parâmetros são utilizados para a autenticação dos dados enviados 

para o Watson e estão guardados na estrutura MQTTdata. 

A função Connectiotf termina, invocando a função MQTTConnect que estabelece a ligação com o 

intermediário. A ligação fica estabelecida no porto 1883 e os valores lidos pelos sensores podem ser 

enviados pela a aplicação cliente para o Watson. O estabelecimento da ligação é assinalado  ao colocar 

o valor 1 no parâmetro isconnected do campo Client c da estrutura iotfClient. Na Figura 55 encontra-se 

assinalado o ponto azul na interface gráfica do Watson que indica que o sensor em causa se encontra 

ligado 

 

Figura 55 - Indicação da plataforma de que o sensor está ligado. 

O envio de dados através da ligação estabelecida é efetuado usando a função publishEvent. A função 

publishEvent recebe como parâmetros um ponteiro para a estrutura Client já apresentada, uma string 

com o tópico onde vai publicar a mensagem enviada, uma string com o formato da mensagem, uma 

string com a mensagem e o nível de Qualidade de Serviço. O tópico em que a mensagem vai ser 

publicada é “status”, com o formato JSON e com QoS0. 

A mensagem tem de ser formatada para o formato JSON antes desta mensagem. A conversão da 

medição obtida pelo sensor é observada na Figura 56. O formato JSON é bastante abrangente e 
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minimalista, neste caso está a ser utilizado como uma string em que os valores das medições 

substituem os “XXXX” pela função pack_json abaixo. 

 

Figura 56 - Formatação da mensagem a enviar. 

Os dados são enviados para a plataforma de IoT da IBM e podem ser visualizados utilizando os serviços 

do Watson. Para poderem ser observados de uma maneira gráfica e em tempo real o Watson necessita 

de ser configurado para tal. Esta configuração é feita no separador Placas. Nesta página são 

apresentados painéis com informação. Neste estado são apresentados 2 painéis: Um com título Visão 

geral de utilização e um com o título Visão geral de risco e segurança.  

Para visualizar as informações recebidas pelo sensor HTS221 é necessário criar uma nova placa. No 

Watson uma placa representa uma espécie de divisória à semelhança de uma pasta. Dentro de cada 

placa está apresentada a informação pretendida. Na página da Figura 57 é apresentada a página de 

criação de uma nova placa. Esta página deve ser preenchida com o nome que se pretende dar à nova 

placa, neste caso escolheu-se HTS221 e uma breve descrição do que irá tratar. Carregando em 

avançar é apresentado ao utilizador se pretende incluir novos membros na placa e, caso pretenda, para 

inserir o seu ID. Neste caso não se pretende partilhar com mais ninguém pelo que esta página não é 

alterada e carrega-se no botão enviar. 

 

Figura 57 - Página de criação de uma nova placa para os dados do sensor HTS221. 
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No fim deste processo foi criada uma placa HTS221 que não possui nada no seu interior. Ao abrir esta 

placa é apresentada a opção de incluir um novo cartão. É no cartão que são expostos os dados. Ao 

criar um novo cartão são propostos vários tipos de gráficos, mostradores, listas de dispositivos etc. 

Como o que se pretende é ver os dados do sensor HTS221 a serem recebidos escolhe-se um gráfico 

de linha. Na Figura 58 é possível observar algumas das hipóteses apresentadas. 

 

Figura 58 - Opções de cartão. 

Depois de inserir o gráfico de linha é necessário selecionar qual o dispositivo cuja informação irá ser 

apresentada. Para este efeito é fornecida uma lista com todos os dispositivos registados, apresentado 

o seu ID e o seu tipo. Selecionando-se o HTS221 é apresentada uma nova página que inquere qual o 

conjunto de dados a usar. Não se encontrando nenhum conjunto de dados a lista aparece praticamente 

vazia, mostrando apenas o botão de criação de um novo conjunto de dados. Este botão abre uma 

página onde é perguntado no nome do evento, que corresponde ao tópico a que se pretende 

subscrever. O tópico utilizado foi status e trata de temperatura, portanto o seu tipo será um número 

com unidades de graus Celsius entre 0 e 100. O preenchimento desta página encontra-se na Figura 

59. 
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Figura 59 - Configuração do gráfico de linha a utilizar. 

Na página é necessário indicar qual o tamanho do gráfico a utilizar, S, M, L ou XL. Foi escolhido o XL 

com cor verde. O resultado pode ser observado na Figura 60 onde o eixo horizontal representa o tempo 

e o eixo vertical as unidades de temperatura multiplicadas por um fator de 100 que não se conseguiu 

remover. 

 

Figura 60 - Resultados do sensor HTS221.  
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5.4 Integração de um sensor na aplicação IoT 

A construção da aplicação de IoT passa pela integração de sensores. Nesta secção, descreve-se a 

forma de integrar um sensor. Optou-se pelo circuito integrado Si7021 [61] que inclui um  sensor de 

temperatura e um sensor de humidade. Optou-se por este sensor porque é um sensor I2C que poderia 

ser imediatamente inserido no sistema. 

Na Figura 61 é apresentado um módulo da Sparkfun [62] que contém o sensor Si7021 e resistências 

(pull up) de 4,7 kΩ, ligadas aos sinais de comunicação I2C. A placa tem quatro terminais, como se pode 

ver na Figura 61 (c) dois deles para comunicação I2C e os outros dois para a tensão de alimentação.  

 

                                   

(a) Circuito Integrado                          (b) Terminais                            (c) módulo Sparkfun 

Figura 61 - Sensor Si7021. Extraído de [61] e [62]. 

A sua configuração é realizada através de dois registos internos. Um deles, o Registo 1, possui o 

tamanho de 8 bits e permite configurar a resolução das medidas, pelo tipo de alimentação fornecida e, 

por ligar ou desligar o aquecedor. A resolução é definida pelo bit 7 e bit 0 deste registo de acordo com 

a Figura 62. 

 

Figura 62 - Configurações de resolução de medições. Extraído de [62]. 

A alimentação é configurada no bit 6 do mesmo registo, quando este apresenta o valor lógico ‘1’ o 

sensor está configurado para funcionar para VDD Low, 1.9 V. Caso seja ‘0’ então funciona a 3.3 V. O bit 

2 configura a ativação do aquecedor: quando apresenta o valor ‘1’ está ligado e quando apresenta o 

valor ‘0’ está desligado. Os restantes bits (5,4,3 e 1) são reservados. O registo de Controlo do 

aquecedor configura a intensidade do aquecedor através dos 4 bits menos significativos, conforme a 

tabela A. Os restantes bits estão reservados. 
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Tabela 6 - Corrente no elemento resistivo para VDD = 3.3V. Extraído de [62]. 

 

A calibração deste sensor já vem feita de fábrica, não sendo preciso recalibrá-lo. 

Configuração do PL 

Este sensor não possui sinais de interrupção, sendo a comunicação realizada através dos sinais SCL 

e SDA da interface I2C. Deste modo, não é necessário modificar o hardware programável da Figura 16 

(PL visto no vivado) sendo a comunicação feita através do bloco axi_iic_0. 

Device Tree 

No ficheiro device tree é necessário adicionar a descrição de um novo nó à descrição do controlador 

do barramento I2C. A descrição do nó adicionado encontra-se na Figura 63. 
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Figura 63 - Descrição do nó do sensor Si7021. 

O nome do nó é i2c5 dado que se trata do quinto sensor I2C ligado no barramento. O campo compatible 

identifica as iniciais do fabricante do sensor (sl - Silicon Labs) e o nome do sensor.  É este campo que 

vai permitir identificar o código do driver a ser usado. O campo reg contém o endereço no barramento 

I2C que é 1000001, em binário e 41 em hexadecimal [62]. O último bit toma valor 1 nas operações de 

escrita e 0 nas de leitura. Todos os sensores ligados a este barramento têm esta condição porque os 

sensores são identificados com uma instrução de escrita. 

Driver 

Para integrar um sensor no sistema é necessário escrever o código do driver e compilá-lo. Existem 

várias estruturas e funções que têm de estar definidas para o funcionamento do driver. 

Estruturas 

No driver existem dois tipos de estruturas: As estruturas que são utilizadas no registo do driver no 

sistema e que indicam quais as funções responsáveis por tarefas como a inserção e remoção do driver 

no kernel e deteção do dispositivo e existem as estruturas que dizem respeito ao dispositivo em si. 

Estas estruturas armazenam as configurações utilizadas no dispositivo, funções para ligar e desligar o 

dispositivo, resolução da saída etc. No âmbito das estruturas que lidam com o driver é necessário 

instanciar 2 estruturas:  

 A estrutura device_driver permite ao i2c core fazer a correspondência entre dispositivos e 

drivers. Na estrutura device_driver foram utilizados apenas três campos: owner, name e 

of_match_table. O campo owner define quem é o dono do driver, neste caso é o próprio módulo 

e o name corresponde ao nome do driver, “si7021”. O campo of_match_table é o que está 

escrito no ficheiro device tree que permite estabelecer a relação entre um dispositivo e um 

driver, é o que se encontra no campo compatible no nó do dispositivo, “sl, si7021”. 

 A estrutura i2c_driver representa um driver de dispositivo I2C. Engloba no seu interior a 

estrutura device_driver, identifica as funções que permitem detetar e remover o dispositivo 

(campos probe e remove, respetivamente). Esta estrutura tem também um campo id_table que 

é um ponteiro para uma lista com todos os dispositivos suportados por este driver. Esta lista é 

do tipo da estrutura i2c_device_id. Cada elemento da estrutura i2c_device_id tem 2 campos: o 

name para o nome do dispositivo e o segundo driver_data. O driver_data é um número diferente 

para cada elemento da lista, com ele é possível adicionar ações no driver só para o elemento 

correspondente (com condições if por exemplo), podendo manter a compatibilidade com os 

outros elementos na lista e usar apenas as funcionalidades suportadas. 
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No âmbito das estruturas que lidam com o estado do dispositivo é necessário instanciar também duas 

estruturas: 

 si7021_platform_data: Estrutura responsável por guardar as definições do dispositivo, 

nomeadamente definições de polling, a resolução dos dados de temperatura e humidade, e 

identifica ainda 4 funções responsáveis por: inserir, remover, ligar e desligar o dispositivo. A 

estrutura pode ser observada na Figura 64. 

 I2c_client: Estrutura usada para representar um dispositivo I2C escravo. Esta estrutura é 

utilizada como argumento em funções de leitura e escrita no dispositivo, pois é nela que se 

encontra armazenado o endereço I2C do dispositivo. Faz a ligação dispositivo - kernel. 

 si7021_status: Estrutura responsável pelo armazenamento do estado atual do sensor. Esta 

estrutura tem no seu interior um ponteiro para uma estrutura i2c_client e outro para uma 

estrutura si7021_platform_data. Tem um campo hw_initialized que indica se foi feita uma leitura 

de teste para verificar se o driver está operacional e um campo hw_working se os registos 

definidos no driver já foram inicializados com os valores por defeito. Quando o dispositivo inicia 

pela primeira vez os registos são inicializados com o valor default assim, se tudo estiver correto 

com a leitura de teste então estes registos têm os valores iniciais default. Tem uma estrutura 

work_struct que armazena a  sequência de leituras e escritas a serem efetuadas, caso o 

dispositivo esteja inativo. Apresenta também 3 estruturas do tipo input_dev que servem para 

enviar dados para a área de utilizador. Ou seja, fazem a ligação kernel - área de utilizador. São 

estas as estruturas que dão tipo às variáveis responsáveis pela publicação de dados no ficheiro 

event associado ao dispositivo na área de utilizador. Por fim tem um inteiro que indica se o 

dispositivo utiliza smbus ou I2C. Não há diferença importantes entre I2C e SMBus, normalmente 

são interoperáveis para frequências abaixo dos 100kHz. A estrutura si7021_status encontra-

se representada na Figura 66. 

 

Figura 64 - Estrutura si7021_platform_data. 
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Figura 65 - Estrutura si7021_status. 

Funções 

Na criação de um driver para um dispositivo I2C são necessárias 5 funções: registo do driver, 

anulamento do registo do driver, probe, escrita e de leitura. Quando o driver é inserido no kernel é 

chamada a função de registo do driver e é dada por: 

static int __init si7021_init(void) 

Esta função chama a função i2c_add_driver passando-lhe como argumento um variável do tipo 

estrutura si7021_driver. 

A função responsável por cancelar o registo do driver é dada por 

static void __exit si7021_exit(void) 

Esta função remove o driver chamando a função i2c_del_driver passando lhe um ponteiro do tipo 

estrutura si7021_driver. Esta função é chamada quando o driver é removido do kernel. 

A função probe é a segunda função a ser executada. Esta função verifica se um dispositivo se encontra 

no barramento ao realizar uma leitura de teste no dispositivo. Para este efeito existe normalmente um 

registo dedicado a este processo, o registo who_am_i. O sensor si7021 não possui este registo pelo 

que foi substituído pela leitura da revisão de firmware. A função probe é responsável por: 
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 Alocar de memória para o si7021_status. 

 Verificar se o dispositivo suporta SMBus. 

 Inicializar da estrutura si7021_platform_data 

 Realizar uma leitura de teste 

Se a função terminar com sucesso os valores dos campos da variável do tipo estrutura si7021_status, 

hw_initialized e hw_working para 1. O campo hw_init com valor 1, significa que o dispositivo está 

operacional e o hw_initialized a 1 significa que o sensor está a dar valores pré-definidos do registo lido 

pelo que se pode inferir que o valor dos restantes registos também tenham o valor pré-definido. Foram 

definidas no driver estruturas para guardar os valores dos registos e, se a leitura retornar com sucesso 

estas são inicializadas com os valores pré-definidos. 

A função que trata da leitura é a função si7021_i2c_read e é dada por: 

Static int si7021_i2c_read(struct si7021_status *stat, u8 *buf, int len) 

Esta função recebe como argumentos o estado atual do sensor, um buffer com o comando e um inteiro 

len. Quando len tem valor ‘1’ indica que o resultado da leitura vai ser de apenas um byte, caso tenha 

um valor superior então é feita uma leitura em blocos. A função verifica se o barramento I2C está 

disponível, observando o valor do campo use_smbus da estrutura si7021_status. Caso seja ‘1’ a função 

de leitura invoca uma de duas  funções da biblioteca I2C de Linux (Linux/i2c.h). A seleção da função a 

usar depende do valor de len: 

 Se len for igual a 1, utiliza-se a função  i2c_smbus_read_byte_data,  que lê apenas 1 byte do 

endereço fornecido no argumento buf da função de leitura. 

 Para len maior que 1, a função i2c_smbus_read_block_data, que lê o número de bytes 

especificados por len. Neste caso o buf tem um número de posições igual ao de len, 

preenchidas com comandos. 

Neste caso o valor de use_smbus é 0, então invoca duas outras funções da biblioteca de i2c de Linux 

a função i2c_master_send que envia ao dispositivo o endereço e a função i2c_master_recv para 

receber os dados pedidos. A função de leitura termina retornando um valor negativo se ocorrer um erro 

ou então retorna o valor de len. 

A função de escrita é declarada como: 

Static int si7021_i2c_write(struct si7021_status *stat, u8 *buf, int len). 

Esta função opera com recurso às funções i2c_smbus_write_byte_data e i2c_smbus_write_block_data 

quando use_smbus tem valor 1 ou, caso contrário i2c_master_send.  
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A função create_sysfs_interfaces cria o ficheiro event no sistema de ficheiros da MicroZed (/dev/input/ 

event0) através do qual o utilizador comunica com o dispositivo e a função remove_sysfs_interfaces 

faz o inverso, removendo-o. 

Ligar o sensor à Nuvem 

A ligação do sensor à Nuvem segue os passos indicados na secção 5.3 para os sensores do shield. O 

dispositivo é registado resultando nas credenciais da Figura 66 

 

Figura 66 - Registo do sensor Si7021 na Nuvem. 

Resultados 

Não foi possível colocar o sistema a comunicar com o sensor si7021 devido a um problema de 

comunicação como se pode verificar na Figura 67. Averiguou-se a implementação da função 

responsável pela leitura não surgindo nada a apontar. 

 

Figura 67 - Excerto do log do kernel referente ao sensor Si7021. 

Salvo este problema o próximo passo seria desenvolver a aplicação de leitura do sensor, em que se 

faria um acesso ao ficheiro /proc/bus/input/devices para saber qual o evento se utilizaria para a 

comunicação com o dispositivo. Depois disso se houvesse alguma configuração que se pretendesse 

alterar no sensor seriam enviados comandos para o Registo 1 para alterar configurações como a 

resolução da saída ou a ativação do aquecedor interior. Depois disto, uma vez que a integração do 

sensor na Nuvem já se encontra efetuada, seria necessário somente copiar as credenciais da Figura 
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66 para um ficheiro device.cfg à semelhança do que fora feito para dois sensores do kit. De seguida, 

baseando a aplicação do sensor si7021 na aplicação para os sensores do shield e a nuvem, trocando 

os acessos ao sensor HTS221 pelos do sensor si7021 e adaptando a descodificação das medições, 

enviar-se-iam as medições para a nuvem. 
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6. Conclusões 

Com esta tese pretendeu-se averiguar a capacidade do kit da Avnet no desenvolvimento de aplicações 

IoT. Este objetivo não foi cumprido na sua totalidade devido a um entrave na função probe. Não 

obstante os restantes objetivos foram cumpridos, nomeadamente: 

 Estabelecer de comunicação entre a MicroZed e os serviços da Nuvem. Neste tópico foi 

abordado o processo de estabelecimento da ligação com a nuvem em que se apresentou o 

protocolo MQTT e as suas estruturas essenciais. 

 Configurar os serviços da Nuvem para aceitarem e reconhecerem os sensores ligados à 

MicroZed. Neste tópico foram apresentados os processos de registo de dispositivos na nuvem 

e quais as credenciais usadas. 

 Estabelecer interfaces gráficas que apresentem os dados recebidos pela Nuvem em tempo real 

utilizando os serviços do Watson. Neste tópico foi apresentado o método de criação de cartões 

para expor a informação recebida na nuvem por parte da MicroZed. 

Não se conseguiu averiguar as capacidades de desenvolvimento de novas aplicações IoT do kit. No 

entanto fez-se uma investigação bastante profunda aos processos de configuração da MicroZed para 

o arranque a partir do cartão SD, ao funcionamento de drivers e a sua relação com o kernel. Foi também 

feita uma análise e desenvolvimento de métodos para ligar dispositivos à plataforma Watson da IBM 

que pode ser utilizada para trabalhos futuros. 

Quando comparado com alguma da concorrência este kit apresenta de facto um I/O substancial, mas 

apresenta, de origem, a capacidade de se ligar à internet exclusivamente por cabo ethernet quando no 

âmbito do IoT é muito utilizada a comunicação sem fios. É possível resolver esta situação com a 

aquisição de uma solução da Avnet, através de um módulo WiLink 8 Adaptor que irá ocupar duas 

entradas PMOD (as entradas PSPMOD e PLPMOD) da placa de expansão, ou usando um shield Wi-

Fi de Arduino. Para a segunda opção não foi encontrado suporte, em termos de tutoriais ou projetos 

para o efeito. No entanto, a resolução deste inconveniente já se encontra fora do âmbito desta tese. A 

MicroZed apresenta hardware programável este foi utilizado para tradução de protocolos, aliviando o 

PS dessa tarefa. Caso contrário seria necessário executar essa conversão de protocolos no PS e, 

consoante a aplicação a utilizar pode ou não ser crítico para a finalidade. A existência de PL permite a 

programação de aceleradores em hardware que também permitem auxiliar o PS na execução de tarefas 

específicas.  

Conclui-se que o kit da Avnet, MicroZed Industrial IoT Starter Kit é indicado para projetos que envolvam 

o desenvolvimento de hardware, ou que pretendam a diversidade de acessórios de um Arduino com a 

flexibilidade de um sistema operativo Linux, a correr num sistema com maiores capacidades de 

processamento. 
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Para terminar, no tópico de trabalhos futuros sugere-se a ligação de mais sensores e leitura dos 

mesmos alternadamente e o envio das medições para a plataforma IoT da IBM. Sugere-se também a 

utilização de uma solução sem fios para a realização do mesmo fim, a comunicação com a Nuvem. 

Existem neste momento inúmeros serviços de nuvem direcionados a aplicações de IoT podendo ser 

utilizados para o desenvolvimento de uma aplicação IoT usando este kit.  
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Anexo A - Ficheiro de constraints 

Ficheiro de constraints retirado do projeto de hardware da plataforma de desenvolvimento feito em 

Vivado. 

# ---------------------------------------------------------------------------- 

# PL Pmod J3 

# ----------------------------------------------------------------------------  

# Bank 35 / JX2 

set_property PACKAGE_PIN G17 [ get_ports spi_rtl_ss_io ];        # "G17.JX2_LVDS_14_P.JX2.61.D0_P" 

set_property PACKAGE_PIN G18 [ get_ports spi_rtl_io0_io ];       # 
"G18.JX2_LVDS_14_N.JX2.63.D0_N" 

set_property PACKAGE_PIN F19 [ get_ports spi_rtl_io1_io ];       # 
"F19.JX2_LVDS_15_P.JX2.62.D1_P" 

set_property PACKAGE_PIN F20 [ get_ports spi_rtl_sck_io ];       # 
"F20.JX2_LVDS_15_N.JX2.64.D1_N" 

 

# ---------------------------------------------------------------------------- 

# Arduino Shield Connector JA1 / X-NUCLEO CN9 

# ----------------------------------------------------------------------------  

# Bank 34 / JX1 

#set_property PACKAGE_PIN W20 [get_ports {NetJA1_1       }];  # 
"W20.JX1_LVDS_15_N.JX1.56.NetJA1_1" 

#set_property PACKAGE_PIN V20 [get_ports {NetJA1_2       }];  # 
"V20.JX1_LVDS_15_P.JX1.54.NetJA1_2" 

#set_property PACKAGE_PIN U20 [get_ports {USER_INT       }];  # 
"U20.JX1_LVDS_14_N.JX1.55.NetJA1_3" 

#set_property PACKAGE_PIN T20 [get_ports {NetJA1_4       }];  # 
"T20.JX1_LVDS_14_P.JX1.53.NetJA1_4" 

set_property PACKAGE_PIN P20 [get_ports {LSM6DS0_INT1       }];  # 
"P20.JX1_LVDS_13_N.JX1.50.NetJA1_5" 

set_property PACKAGE_PIN N20 [get_ports {LPS25H_INT1       }];  # 
"N20.JX1_LVDS_13_P.JX1.48.NetJA1_6" 

set_property PACKAGE_PIN P19 [get_ports {HTS221_DRDY       }];  # 
"P19.JX1_LVDS_12_N.JX1.49.NetJA1_7" 

#set_property PACKAGE_PIN N18 [get_ports {NetJA1_8       }];  # 
"N18.JX1_LVDS_12_P.JX1.47.NetJA1_8" 
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# ---------------------------------------------------------------------------- 

# Arduino Shield Connector JA2 / X-NUCLEO CN5 

# ----------------------------------------------------------------------------  

# Bank 34 / JX1 

#set_property PACKAGE_PIN W15 [get_ports {NetJA2_1       }];  # 
"W15.JX1_LVDS_9_N.JX1.38.NetJA2_1" 

#set_property PACKAGE_PIN V15 [get_ports {NetJA2_2       }];  # 
"V15.JX1_LVDS_9_P.JX1.36.NetJA2_2" 

#set_property PACKAGE_PIN U17 [get_ports {NetJA2_3       }];  # 
"U17.JX1_LVDS_8_N.JX1.37.NetJA2_3" 

#set_property PACKAGE_PIN T16 [get_ports {NetJA2_4       }];  # 
"T16.JX1_LVDS_8_P.JX1.35.NetJA2_4" 

#set_property PACKAGE_PIN Y14 [get_ports {NetJA2_5       }];  # 
"Y14.JX1_LVDS_7_N.JX1.32.NetJA2_5" 

#set_property PACKAGE_PIN W14 [get_ports {NetJA2_6       }];  # 
"W14.JX1_LVDS_7_P.JX1.30.NetJA2_6" 

set_property PACKAGE_PIN Y17 [get_ports {iic_rtl_sda_io       }];  # 
"Y17.JX1_LVDS_6_N.JX1.31.NetJA2_9" 

set_property PACKAGE_PIN Y16 [get_ports {iic_rtl_scl_io      }];  # 
"Y16.JX1_LVDS_6_P.JX1.29.NetJA2_10" 

 

# ---------------------------------------------------------------------------- 

# Arduino Shield Connector JA4 / X-NUCLEO CN8 

# ----------------------------------------------------------------------------  

# Bank 34 / JX1 

#set_property PACKAGE_PIN K9  [get_ports {NetJA4_1       }];  # "K9.NetJX1_97.JX1.97.NetJA4_1" 

#set_property PACKAGE_PIN L10 [get_ports {NetJA4_2       }];  # "L10.NetJX1_99.JX1.99.NetJA4_2" 

#set_property PACKAGE_PIN M9  [get_ports {M_INT1       }];  # "M9.NetJX1_98.JX1.98.NetJA4_3" 

#set_property PACKAGE_PIN M10 [get_ports {M_INT2       }];  # "M10.NetJX1_100.JX1.100.NetJA4_4" 

# Bank 35 / JX2 

set_property PACKAGE_PIN J15 [get_ports {LIS3MDL_INT1       }];  # "J15.JX2_SE_1.JX2.14.NetJA4_5" 

set_property PACKAGE_PIN B19 [get_ports {LIS3MDL_DRDY       }];  # 
"B19.JX2_LVDS_1_P.JX2.18.NetJA4_6" 

 

# Set the bank voltage for IO Bank 34 to 3.3V 

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports -of_objects [get_iobanks 34]]; 
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# Set the bank voltage for IO Bank 35 to 3.3V 

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports -of_objects [get_iobanks 35]]; 
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Anexo B - Mapa de memória do processador  

Cell Base Address High Address Slave I/f MEM/REG 

ps7_ram_0 0x00000000 0x0002ffff  MEMORY 

ps7_ddr_0 0x00100000 0x1fffffff  MEMORY 

axi_iic_0 0x41600000 0x4160ffff S_AXI REGISTER 

axi_quad_spi_0 0x41e00000 0x41e0ffff AXI_LITE REGISTER 

ps7_uart_1 0xe0001000 0xe0001fff  REGISTER 

ps7_usb_0 0xe0002000 0xe0002fff  REGISTER 

ps7_spi_1 0xe0007000 0xe0007fff  REGISTER 

ps7_gpio_0 0xe000a000 0xe000afff  REGISTER 

ps7_ethernet_0 0xe000b000 0xe000bfff  REGISTER 

ps7_qspi_0 0xe000d000 0xe000dfff  REGISTER 

ps7_sd_0 0xe0100000 0xe010ffff  REGISTER 

ps7_iop_bus_config_0 0xe0200000 0xe0200fff  REGISTER 

ps7_slcr_0 0xf8000000 0xf8000fff  REGISTER 

ps7_ttc_0 0xf8001000 0xf8001fff  REGISTER 

ps7_dma_s 0xf8003000 0xf8003fff  REGISTER 

ps7_dma_ns 0xf8004000 0xf8004fff  REGISTER 

ps7_ddrc_0 0xf8006000 0xf8006fff  REGISTER 

ps7_dev_cfg_0 0xf8007000 0xf80070ff  REGISTER 

ps7_xadc_0 0xf8007100 0xf8007120  REGISTER 



83 

 

ps7_afi_0 0xf8008000 0xf8008fff  REGISTER 

ps7_afi_1 0xf8009000 0xf8009fff  REGISTER 

ps7_afi_2 0xf800a000 0xf800afff  REGISTER 

ps7_afi_3 0xf800b000 0xf800bfff  REGISTER 

ps7_ocmc_0 0xf800c000 0xf800cfff  REGISTER 

ps7_coresight_comp_0 0xf8800000 0xf88fffff  REGISTER 

ps7_pmu_0 0xf8893000 0xf8893fff  REGISTER 

ps7_gpv_0 0xf8900000 0xf89fffff  REGISTER 

ps7_scuc_0 0xf8f00000 0xf8f000fc  REGISTER 

ps7_scugic_0 0xf8f00100 0xf8f001ff  REGISTER 

ps7_globaltimer_0 0xf8f00200 0xf8f002ff  REGISTER 

ps7_scutimer_0 0xf8f00600 0xf8f0061f  REGISTER 

ps7_scuwdt_0 0xf8f00620 0xf8f006ff  REGISTER 

ps7_intc_dist_0 0xf8f01000 0xf8f01fff  REGISTER 

ps7_pl310_0 0xf8f02000 0xf8f02fff  REGISTER 

ps7_l2cachec_0 0xf8f02000 0xf8f02fff  REGISTER 

ps7_qspi_linear_0 0xfc000000 0xfcffffff  MEMORY 

ps7_ram_1 0xffff0000 0xfffffdff  MEMORY 
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Anexo C - Esquema do PL 
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Anexo D - Ficheiro dts 

/dts-v1/; 

 

/ { 

 #address-cells = <0x1>; 

 #size-cells = <0x1>; 

 compatible = "xlnx,zynq-7000"; 

 model = "MZ7010_I2C_STM"; 

 

 chosen { 

  bootargs = "console=ttyPS0,115200 earlyprintk"; 

 }; 

 

 aliases { 

  serial0 = "/amba/serial@e0001000"; 

  ethernet0 = "/amba/ethernet@e000b000"; 

 }; 

 

 memory { 

  device_type = "memory"; 

  reg = <0x0 0x40000000>; 

 }; 

 

 cpus { 

  #address-cells = <0x1>; 

  #size-cells = <0x0>; 

 

  cpu@0 { 

   compatible = "arm,cortex-a9"; 

   device_type = "cpu"; 

   reg = <0x0>; 

   clocks = <0x1 0x3>; 

   clock-latency = <0x3e8>; 

   cpu0-supply = <0x2>; 

   operating-points = <0xa2c2a 0xf4240 0x51615 0xf4240>; 

  }; 

 

  cpu@1 { 

   compatible = "arm,cortex-a9"; 

   device_type = "cpu"; 

   reg = <0x1>; 

   clocks = <0x1 0x3>; 
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  }; 

 }; 

 

 pmu { 

  compatible = "arm,cortex-a9-pmu"; 

  interrupts = <0x0 0x5 0x4 0x0 0x6 0x4>; 

  interrupt-parent = <0x3>; 

  reg = <0xf8891000 0x1000 0xf8893000 0x1000>; 

 }; 

 

 fixedregulator@0 { 

  compatible = "regulator-fixed"; 

  regulator-name = "VCCPINT"; 

  regulator-min-microvolt = <0xf4240>; 

  regulator-max-microvolt = <0xf4240>; 

  regulator-boot-on; 

  regulator-always-on; 

  linux,phandle = <0x2>; 

  phandle = <0x2>; 

 }; 

 

 amba { 

  compatible = "simple-bus"; 

  #address-cells = <0x1>; 

  #size-cells = <0x1>; 

  interrupt-parent = <0x3>; 

  ranges; 

 

  adc@f8007100 { 

   compatible = "xlnx,zynq-xadc-1.00.a"; 

   reg = <0xf8007100 0x20>; 

   interrupts = <0x0 0x7 0x4>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   clocks = <0x1 0xc>; 

  }; 

 

  can@e0008000 { 

   compatible = "xlnx,zynq-can-1.0"; 

   status = "disabled"; 

   clocks = <0x1 0x13 0x1 0x24>; 

   clock-names = "can_clk", "pclk"; 

   reg = <0xe0008000 0x1000>; 

   interrupts = <0x0 0x1c 0x4>; 



87 

 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   tx-fifo-depth = <0x40>; 

   rx-fifo-depth = <0x40>; 

  }; 

 

  can@e0009000 { 

   compatible = "xlnx,zynq-can-1.0"; 

   status = "disabled"; 

   clocks = <0x1 0x14 0x1 0x25>; 

   clock-names = "can_clk", "pclk"; 

   reg = <0xe0009000 0x1000>; 

   interrupts = <0x0 0x33 0x4>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   tx-fifo-depth = <0x40>; 

   rx-fifo-depth = <0x40>; 

  }; 

 

  gpio@e000a000 { 

   compatible = "xlnx,zynq-gpio-1.0"; 

   #gpio-cells = <0x2>; 

   clocks = <0x1 0x2a>; 

   gpio-controller; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x14 0x4>; 

   reg = <0xe000a000 0x1000>; 

   emio-gpio-width = <0x40>; 

   gpio-mask-high = <0x0>; 

   gpio-mask-low = <0x5600>; 

   linux,phandle = <0x5>; 

   phandle = <0x5>; 

  }; 

 

  i2c@e0004000 { 

   compatible = "cdns,i2c-r1p10"; 

   status = "disabled"; 

   clocks = <0x1 0x26>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x19 0x4>; 

   reg = <0xe0004000 0x1000>; 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 

  }; 
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  i2c@e0005000 { 

   compatible = "cdns,i2c-r1p10"; 

   status = "disabled"; 

   clocks = <0x1 0x27>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x30 0x4>; 

   reg = <0xe0005000 0x1000>; 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 

  }; 

 

  interrupt-controller@f8f01000 { 

   compatible = "arm,cortex-a9-gic"; 

   #interrupt-cells = <0x3>; 

   interrupt-controller; 

   reg = <0xf8f01000 0x1000 0xf8f00100 0x100>; 

   num_cpus = <0x2>; 

   num_interrupts = <0x60>; 

   linux,phandle = <0x3>; 

   phandle = <0x3>; 

  }; 

 

  cache-controller@f8f02000 { 

   compatible = "arm,pl310-cache"; 

   reg = <0xf8f02000 0x1000>; 

   arm,data-latency = <0x3 0x2 0x2>; 

   arm,tag-latency = <0x2 0x2 0x2>; 

   cache-unified; 

   cache-level = <0x2>; 

  }; 

 

  memory-controller@f8006000 { 

   compatible = "xlnx,zynq-ddrc-a05"; 

   reg = <0xf8006000 0x1000>; 

  }; 

 

  ocmc@f800c000 { 

   compatible = "xlnx,zynq-ocmc-1.0"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x3 0x4>; 

   reg = <0xf800c000 0x1000>; 

  }; 
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  serial@e0000000 { 

   compatible = "xlnx,xuartps", "cdns,uart-r1p8"; 

   status = "disabled"; 

   clocks = <0x1 0x17 0x1 0x28>; 

   clock-names = "ref_clk", "aper_pclk"; 

   reg = <0xe0000000 0x1000>; 

   interrupts = <0x0 0x1b 0x4>; 

  }; 

 

  serial@e0001000 { 

   compatible = "xlnx,xuartps", "cdns,uart-r1p8"; 

   status = "okay"; 

   clocks = <0x1 0x18 0x1 0x29>; 

   clock-names = "ref_clk", "aper_clk"; 

   reg = <0xe0001000 0x1000>; 

   interrupts = <0x0 0x32 0x4>; 

   current-speed = <0x1c200>; 

   device_type = "serial"; 

   port-number = <0x0>; 

  }; 

 

  spi@e0006000 { 

   compatible = "xlnx,zynq-spi-r1p6"; 

   reg = <0xe0006000 0x1000>; 

   status = "disabled"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x1a 0x4>; 

   clocks = <0x1 0x19 0x1 0x22>; 

   clock-names = "ref_clk", "pclk"; 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 

  }; 

 

  spi@e0007000 { 

   compatible = "xlnx,zynq-spi-r1p6"; 

   reg = <0xe0007000 0x1000>; 

   status = "disabled"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x31 0x4>; 

   clocks = <0x1 0x1a 0x1 0x23>; 

   clock-names = "ref_clk", "pclk"; 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 
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  }; 

 

  spi@e000d000 { 

   clock-names = "ref_clk", "pclk"; 

   clocks = <0x1 0xa 0x1 0x2b>; 

   compatible = "xlnx,zynq-qspi-1.0"; 

   status = "okay"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x13 0x4>; 

   reg = <0xe000d000 0x1000>; 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 

   is-dual = <0x0>; 

   num-cs = <0x1>; 

 

   flash@0 { 

    compatible = "micron,n25q128a13"; 

    reg = <0x0>; 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x1>; 

    spi-max-frequency = <0x2faf080>; 

 

    partition@0x00000000 { 

     label = "boot"; 

     reg = <0x0 0x500000>; 

    }; 

 

    partition@0x00500000 { 

     label = "bootenv"; 

     reg = <0x500000 0x20000>; 

    }; 

 

    partition@0x00520000 { 

     label = "kernel"; 

     reg = <0x520000 0xa80000>; 

    }; 

 

    partition@0x00fa0000 { 

     label = "spare"; 

     reg = <0xfa0000 0x0>; 

    }; 

   }; 

  }; 
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  memory-controller@e000e000 { 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x1>; 

   status = "disabled"; 

   clock-names = "memclk", "aclk"; 

   clocks = <0x1 0xb 0x1 0x2c>; 

   compatible = "arm,pl353-smc-r2p1"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x12 0x4>; 

   ranges; 

   reg = <0xe000e000 0x1000>; 

 

   flash@e1000000 { 

    status = "disabled"; 

    compatible = "arm,pl353-nand-r2p1"; 

    reg = <0xe1000000 0x1000000>; 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x1>; 

   }; 

 

   flash@e2000000 { 

    status = "disabled"; 

    compatible = "cfi-flash"; 

    reg = <0xe2000000 0x2000000>; 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x1>; 

   }; 

  }; 

 

  ethernet@e000b000 { 

   compatible = "cdns,gem"; 

   reg = <0xe000b000 0x1000>; 

   status = "okay"; 

   interrupts = <0x0 0x16 0x4>; 

   clocks = <0x1 0x1e 0x1 0x1e 0x1 0xd>; 

   clock-names = "pclk", "hclk", "tx_clk"; 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 

   phy-mode = "rgmii-id"; 

   xlnx,ptp-enet-clock = <0x69f6bcb>; 

   local-mac-address = [00 0a 35 00 1e 53]; 

   phy-handle = <0x4>; 
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   mdio { 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x0>; 

    status = "disabled"; 

   }; 

 

   phy@0 { 

    compatible = "marvell,88e1510"; 

    device_type = "ethernet-phy"; 

    reg = <0x0>; 

    marvell,reg-init = <0x3 0x10 0xff00 0x1e 0x3 0x11 
0xfff0 0x0>; 

    linux,phandle = <0x4>; 

    phandle = <0x4>; 

   }; 

  }; 

 

  ethernet@e000c000 { 

   compatible = "cdns,gem"; 

   reg = <0xe000c000 0x1000>; 

   status = "disabled"; 

   interrupts = <0x0 0x2d 0x4>; 

   clocks = <0x1 0x1f 0x1 0x1f 0x1 0xe>; 

   clock-names = "pclk", "hclk", "tx_clk"; 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 

  }; 

 

  sdhci@e0100000 { 

   compatible = "arasan,sdhci-8.9a"; 

   status = "okay"; 

   clock-names = "clk_xin", "clk_ahb"; 

   clocks = <0x1 0x15 0x1 0x20>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x18 0x4>; 

   reg = <0xe0100000 0x1000>; 

   clock-frequency = <0x2faf080>; 

  }; 

 

  sdhci@e0101000 { 

   compatible = "arasan,sdhci-8.9a"; 

   status = "disabled"; 
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   clock-names = "clk_xin", "clk_ahb"; 

   clocks = <0x1 0x16 0x1 0x21>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x2f 0x4>; 

   reg = <0xe0101000 0x1000>; 

  }; 

 

  slcr@f8000000 { 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x1>; 

   compatible = "xlnx,zynq-slcr", "syscon"; 

   reg = <0xf8000000 0x1000>; 

   ranges; 

 

   clkc@100 { 

    #clock-cells = <0x1>; 

    compatible = "xlnx,ps7-clkc"; 

    fclk-enable = <0x1>; 

    clock-output-names = "armpll", "ddrpll", "iopll", 
"cpu_6or4x", "cpu_3or2x", "cpu_2x", "cpu_1x", "ddr2x", "ddr3x", "dci", "lqspi", 
"smc", "pcap", "gem0", "gem1", "fclk0", "fclk1", "fclk2", "fclk3", "can0", "can1", 
"sdio0", "sdio1", "uart0", "uart1", "spi0", "spi1", "dma", "usb0_aper", 
"usb1_aper", "gem0_aper", "gem1_aper", "sdio0_aper", "sdio1_aper", "spi0_aper", 
"spi1_aper", "can0_aper", "can1_aper", "i2c0_aper", "i2c1_aper", "uart0_aper", 
"uart1_aper", "gpio_aper", "lqspi_aper", "smc_aper", "swdt", "dbg_trc", "dbg_apb"; 

    reg = <0x100 0x100>; 

    ps-clk-frequency = <0x1fca055>; 

    linux,phandle = <0x1>; 

    phandle = <0x1>; 

   }; 

  }; 

  dmac@f8003000 { 

   compatible = "arm,pl330", "arm,primecell"; 

   reg = <0xf8003000 0x1000>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupt-names = "abort", "dma0", "dma1", "dma2", 
"dma3", "dma4", "dma5", "dma6", "dma7"; 

   interrupts = <0x0 0xd 0x4 0x0 0xe 0x4 0x0 0xf 0x4 0x0 
0x10 0x4 0x0 0x11 0x4 0x0 0x28 0x4 0x0 0x29 0x4 0x0 0x2a 0x4 0x0 0x2b 0x4>; 

   #dma-cells = <0x1>; 

   #dma-channels = <0x8>; 

   #dma-requests = <0x4>; 

   clocks = <0x1 0x1b>; 

   clock-names = "apb_pclk"; 

  }; 
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  devcfg@f8007000 { 

   clock-names = "ref_clk", "fclk0", "fclk1", "fclk2", 
"fclk3"; 

   clocks = <0x1 0xc 0x1 0xf 0x1 0x10 0x1 0x11 0x1 0x12>; 

   compatible = "xlnx,zynq-devcfg-1.0"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x8 0x4>; 

   reg = <0xf8007000 0x100>; 

  }; 

 

  timer@f8f00200 { 

   compatible = "arm,cortex-a9-global-timer"; 

   reg = <0xf8f00200 0x20>; 

   interrupts = <0x1 0xb 0x301>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   clocks = <0x1 0x4>; 

  }; 

 

  timer@f8001000 { 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0xa 0x4 0x0 0xb 0x4 0x0 0xc 0x4>; 

   compatible = "cdns,ttc"; 

   clocks = <0x1 0x6>; 

   reg = <0xf8001000 0x1000>; 

  }; 

 

  timer@f8002000 { 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x25 0x4 0x0 0x26 0x4 0x0 0x27 0x4>; 

   compatible = "cdns,ttc"; 

   clocks = <0x1 0x6>; 

   reg = <0xf8002000 0x1000>; 

  }; 

 

  timer@f8f00600 { 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x1 0xd 0x301>; 

   compatible = "arm,cortex-a9-twd-timer"; 

   reg = <0xf8f00600 0x20>; 

   clocks = <0x1 0x4>; 

  }; 

 

  usb@e0002000 { 
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   compatible = "xlnx,zynq-usb-2.20a", "chipidea,usb2"; 

   status = "okay"; 

   clocks = <0x1 0x1c>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x15 0x4>; 

   reg = <0xe0002000 0x1000>; 

   phy_type = "ulpi"; 

   dr_mode = "otg"; 

   usb-reset = <0x5 0x7 0x0>; 

   usb-phy = <0x6>; 

  }; 

 

  usb@e0003000 { 

   compatible = "xlnx,zynq-usb-2.20a", "chipidea,usb2"; 

   status = "disabled"; 

   clocks = <0x1 0x1d>; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x2c 0x4>; 

   reg = <0xe0003000 0x1000>; 

   phy_type = "ulpi"; 

  }; 

 

  watchdog@f8005000 { 

   clocks = <0x1 0x2d>; 

   compatible = "cdns,wdt-r1p2"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x9 0x1>; 

   reg = <0xf8005000 0x1000>; 

   timeout-sec = <0xa>; 

  }; 

 }; 

 

 amba_pl { 

  #address-cells = <0x1>; 

  #size-cells = <0x1>; 

  compatible = "simple-bus"; 

  ranges; 

 

  i2c@41600000 { 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 

   compatible = "xlnx,xps-iic-2.00.a"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 
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   interrupts = <0x0 0x1e 0x4>; 

   reg = <0x41600000 0x10000>; 

 

   i2c1@1e { 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x0>; 

    compatible = "stm,lis3mdl_mag"; 

    reg = <0x1e>; 

   }; 

 

   i2c2@5d { 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x0>; 

    compatible = "stm,lps25hb"; 

    reg = <0x5d>; 

   }; 

 

   i2c3@5f { 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x0>; 

    compatible = "stm,hts221"; 

    reg = <0x5f>; 

   }; 

 

   i2c4@6b { 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x0>; 

    reg = <0x6b>; 

   }; 

  }; 

 

  axi_quad_spi@41e00000 { 

   compatible = "xlnx,xps-spi-2.00.a"; 

   interrupt-parent = <0x3>; 

   interrupts = <0x0 0x1d 0x1>; 

   reg = <0x41e00000 0x10000>; 

   xlnx,num-ss-bits = <0x1>; 

   #address-cells = <0x1>; 

   #size-cells = <0x0>; 

 

   tempSensor@0 { 

    #address-cells = <0x1>; 

    #size-cells = <0x0>; 
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    compatible = "spidev"; 

    spi-max-frequency = <0x2faf08>; 

    reg = <0x0>; 

   }; 

  }; 

 }; 

 

 usb_phy@0 { 

  compatible = "usb-nop-xceiv"; 

  #phy-cells = <0x0>; 

  linux,phandle = <0x6>; 

  phandle = <0x6>; 

 }; 

}; 
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Anexo E - Código da aplicação do sensor Maxim31855 

O ficheiro maxim31855.c traz apenas as implementações das funções que são chamadas no ficheiro 

maxim.c apresentado depois. 

maxim31855.c 

#include <stdint.h> 

#include <unistd.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <getopt.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <linux/types.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

#include "PmodUtilities.h" 

 

#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof((a)[0])) 

 

static void pabort(const char *s) 

{ 

 perror(s); 

 abort(); 

} 

 

//static const char *device = "/dev/spidev32766.0";   // Default for PetaLinux 

static const char *device = "/dev/spidev0.0";    // Default for Pulsar 7 

static uint8_t mode = SPI_CPHA;      // Xilinx PL SPI IP 
requires a clock phase shift to align the data 

static uint8_t bits = 8; 

static uint32_t speed = 3125000;     // Maximum speed for the 
Xilinx PL SPI IP, as confgured in Vivado 

static uint16_t delay; 
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int readMaxim31855(int fd) 

{ 

 int ret; 

 int nTemporaryValue=0; 

 int nTemporaryValue2=0; 

 float MAX31855_internal_temp=0.0f; 

 float MAX31855_thermocouple_temp=0.0f; 

 

 uint8_t tx_read[] = { 

  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

 }; 

  

 uint8_t rx[ARRAY_SIZE(tx_read)] = {0, }; 

 struct spi_ioc_transfer tr = { 

  .tx_buf = (unsigned long)tx_read, 

  .rx_buf = (unsigned long)rx, 

  .len = ARRAY_SIZE(tx_read), 

  .delay_usecs = delay, 

  .speed_hz = speed, 

  .bits_per_word = bits, 

 }; 

 

 for (ret=0; ret < ARRAY_SIZE(tx_read); ret++) 

  rx[ret] = 0xFF; 

 

 tr.len = ARRAY_SIZE(tx_read); 

 tr.tx_buf = (unsigned long)tx_read; 

  

 // printf("Sending: 0x%X 0x%X 0x%X\n", tx_read[0], tx_read[1], tx_read[2]); 
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 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr); 

 if (ret < 1) 

  pabort("Can't read temperature data from MAXIM 31855"); 

  

 // Check for error codes from the Maxim 31855 Sensor 

 if (rx[3] & 0x01)  

  pabort("ERROR from 31855: Open Circuit"); 

 else if (rx[3] & 0x02) 

  pabort("ERROR from 31855: Short to Ground"); 

 else if (rx[3] & 0x04) 

  pabort("ERROR from 31855: Short to VCC"); 

 else if (rx[1] & 0x01) 

  pabort("ERROR from 31855: Unspecified Fault"); 

  

 // printf("Receiving: 0x%X 0x%X\n", rx[0], rx[1], rx[2]); 

 // Retrieve Internal Sensor Temperature  

 nTemporaryValue = rx[2];     // bits 11..4 

 nTemporaryValue = nTemporaryValue << 4;  // shift left to make room for bits 
3..0 

 nTemporaryValue2 = rx[3];     // bits 3..0 in the most 
significant spots 

 nTemporaryValue2 = nTemporaryValue2 >> 4; // shift right to get rid of extra bits and 
position 

 nTemporaryValue |= nTemporaryValue2;  // Combine to get bits 11..0 

  

 if((rx[2] & 0x80)==0x80)     // Check the sign bit and 
sign-extend if need be 

  nTemporaryValue |= 0xFFFFF800; 

   

 MAX31855_internal_temp = (float)nTemporaryValue / 16.0f; 

 

 // Thermocouple Temp 
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 nTemporaryValue = rx[0];       // bits 13..6 

 nTemporaryValue = nTemporaryValue << 6;  // shift left to make room for bits 
5..0 

 nTemporaryValue2 = rx[1];    // bits 5..0 in the most 
significant spots 

 nTemporaryValue2 = nTemporaryValue2 >> 2; // shift right to get rid of extra bits and 
position 

 nTemporaryValue |= nTemporaryValue2;  // Combine to get bits 13..0 

  

 if((rx[0] & 0x80)==0x80)    // Check the sign bit and sign-
extend if need be 

  nTemporaryValue |= 0xFFFFE000; 

   

 MAX31855_thermocouple_temp = (float)nTemporaryValue / 4.0f; 

 

 printf("MAX31855 Internal Temp     = %.1f deg C or %.2f deg F\n\r", 
MAX31855_internal_temp, MAX31855_internal_temp*1.8 + 32); 

 printf("MAX31855 Thermocouple Temp = %.1f deg C or %.2f deg F\n\r", 
MAX31855_thermocouple_temp, MAX31855_thermocouple_temp*1.8 + 32); 

 

 return((int)(MAX31855_internal_temp * 100)); 

} 

 

 

int SPI_Init() 

{ 

 int ret = 0; 

 int fd; 

 

 fd = open(device, O_RDWR); 

 if (fd < 0) 

  pabort("can't open device"); 

 

 /* 
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  * spi mode 

  */ 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't set spi mode"); 

 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MODE, &mode); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't get spi mode"); 

 

 /* 

  * bits per word 

  */ 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't set bits per word"); 

 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't get bits per word"); 

 

 /* 

  * max speed hz 

  */ 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't set max speed hz"); 

 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed); 

 if (ret == -1) 
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  pabort("can't get max speed hz"); 

 

 printf("spi mode: %d\n", mode); 

 printf("bits per word: %d\n", bits); 

 printf("max speed: %d Hz (%d KHz)\n", speed, speed/1000); 

  

 return (fd); 

  

} 

 

int SPI_Close(int fd) 

{ 

 return (close(fd)); 

} 

 

Maxim.c 

#include <stdint.h> 

#include <unistd.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <getopt.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <linux/types.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

#include "PmodUtilities.h" 

 

#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof((a)[0])) 

 

static void pabort(const char *s) 
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{ 

 perror(s); 

 abort(); 

} 

 

//static const char *device = "/dev/spidev32766.0";   // Default for PetaLinux 

static const char *device = "/dev/spidev0.0";    // Default for Pulsar 7 

static uint8_t mode = SPI_CPHA;      // Xilinx PL SPI IP 
requires a clock phase shift to align the data 

static uint8_t bits = 8; 

static uint32_t speed = 3125000;     // Maximum speed for the 
Xilinx PL SPI IP, as confgured in Vivado 

static uint16_t delay; 

 

int readMaxim31855(int fd) 

{ 

 int ret; 

 int nTemporaryValue=0; 

 int nTemporaryValue2=0; 

 float MAX31855_internal_temp=0.0f; 

 float MAX31855_thermocouple_temp=0.0f; 

 

 uint8_t tx_read[] = { 

  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 

 }; 

  

 uint8_t rx[ARRAY_SIZE(tx_read)] = {0, }; 

 struct spi_ioc_transfer tr = { 

  .tx_buf = (unsigned long)tx_read, 

  .rx_buf = (unsigned long)rx, 

  .len = ARRAY_SIZE(tx_read), 

  .delay_usecs = delay, 
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  .speed_hz = speed, 

  .bits_per_word = bits, 

 }; 

 

 for (ret=0; ret < ARRAY_SIZE(tx_read); ret++) 

  rx[ret] = 0xFF; 

 

 tr.len = ARRAY_SIZE(tx_read); 

 tr.tx_buf = (unsigned long)tx_read; 

  

 // printf("Sending: 0x%X 0x%X\n", tx_read[0], tx_read[1], tx_read[2]); 

 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr); 

 if (ret < 1) 

  pabort("Can't read temperature data from MAXIM 31855"); 

  

 // Check for error codes from the Maxim 31855 Sensor 

 if (rx[3] & 0x01)  

  pabort("ERROR from 31855: Open Circuit"); 

 else if (rx[3] & 0x02) 

  pabort("ERROR from 31855: Short to Ground"); 

 else if (rx[3] & 0x04) 

  pabort("ERROR from 31855: Short to VCC"); 

 else if (rx[1] & 0x01) 

  pabort("ERROR from 31855: Unspecified Fault"); 

  

 // printf("Receiving: 0x%X 0x%X\n", rx[0], rx[1], rx[2]); 

 // Retrieve Internal Sensor Temperature  

 nTemporaryValue = rx[2];     // bits 11..4 

 nTemporaryValue = nTemporaryValue << 4;  // shift left to make room for bits 
3..0 
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 nTemporaryValue2 = rx[3];     // bits 3..0 in the most 
significant spots 

 nTemporaryValue2 = nTemporaryValue2 >> 4; // shift right to get rid of extra bits and 
position 

 nTemporaryValue |= nTemporaryValue2;  // Combine to get bits 11..0 

  

 if((rx[2] & 0x80)==0x80)     // Check the sign bit and 
sign-extend if need be 

  nTemporaryValue |= 0xFFFFF800; 

   

 MAX31855_internal_temp = (float)nTemporaryValue / 16.0f; 

 

 // Thermocouple Temp 

 nTemporaryValue = rx[0];       // bits 13..6 

 nTemporaryValue = nTemporaryValue << 6;  // shift left to make room for bits 
5..0 

 nTemporaryValue2 = rx[1];    // bits 5..0 in the most 
significant spots 

 nTemporaryValue2 = nTemporaryValue2 >> 2; // shift right to get rid of extra bits and 
position 

 nTemporaryValue |= nTemporaryValue2;  // Combine to get bits 13..0 

  

 if((rx[0] & 0x80)==0x80)    // Check the sign bit and sign-
extend if need be 

  nTemporaryValue |= 0xFFFFE000; 

   

 MAX31855_thermocouple_temp = (float)nTemporaryValue / 4.0f; 

 

 printf("MAX31855 Internal Temp     = %.1f deg C or %.2f deg F\n\r", 
MAX31855_internal_temp, MAX31855_internal_temp*1.8 + 32); 

 printf("MAX31855 Thermocouple Temp = %.1f deg C or %.2f deg F\n\r", 
MAX31855_thermocouple_temp, MAX31855_thermocouple_temp*1.8 + 32); 

 

 return((int)(MAX31855_internal_temp * 100)); 

} 
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int SPI_Init() 

{ 

 int ret = 0; 

 int fd; 

 

 fd = open(device, O_RDWR); 

 if (fd < 0) 

  pabort("can't open device"); 

 

 /* 

  * spi mode 

  */ 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't set spi mode"); 

 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MODE, &mode); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't get spi mode"); 

 

 /* 

  * bits per word 

  */ 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't set bits per word"); 

 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits); 

 if (ret == -1) 
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  pabort("can't get bits per word"); 

 

 /* 

  * max speed hz 

  */ 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't set max speed hz"); 

 

 ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed); 

 if (ret == -1) 

  pabort("can't get max speed hz"); 

 

 printf("spi mode: %d\n", mode); 

 printf("bits per word: %d\n", bits); 

 printf("max speed: %d Hz (%d KHz)\n", speed, speed/1000); 

  

 return (fd); 

  

} 

 

int SPI_Close(int fd) 

{ 

 return (close(fd)); 

} 
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Anexo F - Código da aplicação para o sensor HTS221 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <signal.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

#include <errno.h> 

 

#include <linux/input.h> 

 

#define OUT_OF_RANGE -500.0 

#define PROC_DEV  "/proc/bus/input/devices" 

#define SENSOR_NAME  "hts221" 

 

volatile int interrupt = 0; 

 

// Handle signal interrupt 

void sigHandler(int signo) { 

 printf("SigINT received.\n"); 

 interrupt = 1; 

} 

 

static char *get_dev_path(void) 

{ 

 static char path[128]; 

 int i, valid_str = 0; 

 char buf[1024]; 

 FILE *fp; 
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 printf("Device detection, parsing " PROC_DEV "\n"); 

  

 if((fp = fopen(PROC_DEV, "r"))) { 

  while(fgets(buf, sizeof buf, fp)) { 

   switch(buf[0]) { 

    case 'N': 

     valid_str = strstr(buf, SENSOR_NAME) != 0; 

     break; 

 

    case 'H': 

     if(valid_str) { 

      char *ptr, *start; 

 

      if(!(start = strchr(buf, '='))) { 

       continue; 

      } 

      start++; 

 

      if((ptr = strstr(start, "event"))) { 

       start = ptr; 

      } 

 

      if((ptr = strchr(start, ' '))) { 

       *ptr = 0; 

      } 

      if((ptr = strchr(start, '\n'))) { 

       *ptr = 0; 

      } 
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      snprintf(path, sizeof path, "/dev/input/%s", 
start); 

      printf("Proc subsys says "SENSOR_NAME" sensor is 
mapped to %s \n", path); 

      fclose(fp); 

      return path; 

     } 

     break; 

 

    case '\n': 

     valid_str = 0; 

     break; 

 

    default: 

     break; 

   } 

  } 

 }  

 else { 

  perror("Failed to open " PROC_DEV); 

 } 

 

 fprintf(stderr, "Trying alternative detection, querying /dev/input/eventX device 
names...\n"); 

 

 /* if for some reason we can't open the /proc/bus/input/devices file, or we 

  * couldn't find our device there, we'll try opening all /dev/input/eventX 

  * devices, and see if anyone is named: 3Dconnexion whatever 

  */ 

 i = 0; 

 for(;;) { 

  int fd; 
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  snprintf(path, sizeof path, "/dev/input/event%d", i++); 

 

  fprintf(stderr, "  Trying \"%s\" ... ", path); 

 

  if((fd = open(path, O_RDONLY)) == -1) { 

   if(errno != ENOENT) { 

    fprintf(stderr, "Failed to open %s: %s. This might hinder device 
detection\n", 

      path, strerror(errno)); 

    continue; 

   }  

   else { 

    fprintf(stderr, "unknown\n"); 

    close(fd); 

    break; 

   } 

  } 

 

  if(ioctl(fd, EVIOCGNAME(sizeof buf), buf) == -1) { 

   fprintf(stderr, "Failed to get device name for device %s: %s. This might 
hinder device detection\n", 

     path, strerror(errno)); 

   buf[0] = 0; 

  } 

 

  fprintf(stderr, "%s\n", buf); 

 

  if(strstr(buf, SENSOR_NAME)) { 

   close(fd); 

   printf("EVIOCGNAME says "SENSOR_NAME" sensor is mapped to %s \n", path); 

   return path; 



113 

 

  } 

 } 

 return(0);  //should never get here 

} 

 

int main() 

{ 

 int fd; 

 struct input_event ie; 

 float humidity = OUT_OF_RANGE; 

 float temperature = OUT_OF_RANGE; 

 static char *dev_path; 

 

 //catch interrupt signal 

 signal(SIGINT, sigHandler); 

 signal(SIGTERM, sigHandler); 

 

 dev_path=get_dev_path(); 

// printf("Device path is %s \n", dev_path); 

  

    if((fd = open(dev_path, O_RDONLY)) == -1) { 

  perror("opening "SENSOR_NAME" device"); 

  exit(EXIT_FAILURE); 

 } 

 

 while(!interrupt) { 

  if (read(fd, &ie, sizeof(struct input_event)) != 0) { 

//   printf("type %d\tcode %d\tvalue %d\n", ie.type, ie.code, ie.value); 

   switch (ie.code){ 

    case 40:  //Relative Humidity 
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     humidity = (float)ie.value/1000.0; 

      break; 

     case 9:   //Temperature 

      temperature = (float)ie.value/1000.0; 

      break; 

     default: 

      break; 

   } 

  } 

  else { 

   printf("Sensor read failed...aborting\n"); 

   break; 

  } 

  if (humidity != OUT_OF_RANGE && temperature != OUT_OF_RANGE) { 

    printf("Humidity = %5.2f%%, Temperature = %5.2f C or %5.2f F\n", humidity, 
temperature, temperature * 1.8 + 32); 

    humidity = temperature = OUT_OF_RANGE; 

  } 

  sleep(1); 

 } 

  

 (void) close(fd); 

 return 0; 

} 
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Anexo G - Ficheiro si7021_1.0.bb 

# 

SUMMARY = "SPI kernel module for ZedBoard" 

 

DESCRIPTION = "SPI kernel module for ZedBoard" 

 

LICENSE = "GPLv3" 

LIC_FILES_CHKSUM = 
"file://si7021.c;beginline=1;endline=32;md5=0163d98ccf9edb08e86bd2ffa263b73d" 

 

FILESEXTRAPATHS_prepend := "${FILE_DIRNAME}/src:" 

 

SRC_URI = "file://Makefile \ 

        file://si7021.c \ 

        file://si7021.h \ 

" 

 

inherit module 

 

S = "${WORKDIR}" 

 

EXTRA_OEMAKE += "KSRC=${STAGING_KERNEL_DIR} KOPT='ARCH=${ARCH} CROSS_COMPILE=${TARGET_PREFIX} 
M=${WORKDIR}'" 

 

# When building on a multilib capable BSP, it's possible for the 

# kernel bit size to be different then the userspace. Avoid the QA test 

# when building modules 

INSANE_SKIP_${PN} = "arch" 

 

do_configure() { 

} 

 

 


