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ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Μελέτη του αναπτυξιακού συστήµατος PYNQ-Z1 και υλοποίηση 

ελεγκτή για µικρό ροµποτικό όχηµα  

 

Στην αιχµή των ενσωµατωµένων συστηµάτων βρίσκονται ολοκληρωµένες διατάξεις 

που συνδυάζουν γνωστούς επεξεργαστές µε προγραµµατιζόµενη λογική. Μια τέτοια 

διάταξη είναι το τσιπ Zynq XC7Z020 της εταιρίας Xilinx, που περιλαµβάνει πάνω στο 

ίδιο ολοκληρωµένο κύκλωµα διπύρηνο επεξεργαστή ARM 650MHz (Cortex-A9), µνήµη 

DDR3, περιφερειακούς ελεγκτές και προγραµµατιζόµενη λογική (programmable logic-

FPGA) που αποτελείται από 13300 λογικές βαθµίδες (logic slices). 

Η εταιρία Digilent παράγει την αναπτυξιακή πλακέτα PYNQ-Z1 η οποία 

ενσωµατώνει το Zynq και διαθέτει περιφερειακά κυκλώµατα όπως θύρες USB, εισόδους 

και εξόδους για Ήχο και Εικόνα, θύρα Ethernet, ακροδέκτες εισόδου-εξόδου, µνήµη και 

υποδοχή MicroSD. 

Η Digilent διαθέτει το PYNQ-image, για την εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος 

Linux, ώστε το PYNQ µετατρέπεται σε έναν µικρό υπολογιστή, όπως το Raspberry Pi. 

Η πλακέτα PYNQ-Z1 έχει αποτελέσει το επίκεντρο ενός σχεδίου (PYNQ project) για 

την ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων υλικού/λογισµικού, που βασίζονται στη 

γλώσσα προγραµµατισµού Python. Υπάρχει διαθέσιµη µια βασική τεκµηρίωση (βλέπε 

Βιβλιογραφία) που µπορεί να καθοδηγήσει τον χρήστη να δηµιουργήσει εφαρµογές 

εισόδου-εξόδου στο PYNQ κάνοντας χρήση τόσο της υπολογιστικής ισχύος του 

επεξεργαστή ARM όσο και εξειδικευµένων υπολογιστικών κυκλωµάτων, που 

δηµιουργούνται µε βάση τις βαθµίδες προγραµµατιζόµενης λογικής. Η ιδιαιτερότητα του 

PYNQ project είναι ότι επιτρέπει την προσπέλαση των βαθµίδων υλικού µέσω 

βιβλιοθηκών της γλώσσας Python και προγραµµάτων που εκτελούνται στον επεξεργαστή 

ARM. Με τον τρόπο αυτό, αφού δηµιουργηθεί το κατάλληλο κύκλωµα για τη διαχείριση 

των περιφερειακών βαθµίδων, αυτό προσπελάζεται στη συνέχεια µέσω εντολών της 

γλώσσας Python. 



Σ' αυτή την πτυχιακή εργασία, ο/η φοιτητής/τρια (1) θα µελετήσει την πλακέτα 

PYNQ και την τεκµηρίωσή της και (2) θα δηµιουργήσει ένα βασικό υπολογιστικό 

κύκλωµα που θα συνδέει το υπολογιστικό σύστηµα (Processing System-PS) του ARM µε 

τις θύρες Ι/Ο της πλακέτας, µέσω της προγραµµατιζόµενης λογικής (Programmable 

Logic-PL). Η σχεδίαση αυτή θα γίνει µέσω των εργαλείων σχεδίασης υλικού σε υψηλό 

επίπεδο (HLS) της εταιρίας Xilinx, ακολουθώντας παραδείγµατα σχεδίασης. Στη 

συνέχεια, (3) θα αναπτύξει σε γλώσσα Python µικρές εφαρµογές για τη διαχείριση της 

εισόδου και την εξόδου, µέσω των ακροδεκτών Ι/Ο της πλακέτας PYNQ, 

χρησιµοποιώντας τους βασικούς οδηγούς (drivers) που έχουν αναπτυχθεί για τη 

διαχείριση του διαύλου του επεξεργαστή ARM και την επικοινωνία µε τις περιφερειακές 

θύρες. Επίσης, (4) θα δηµιουργήσει απλές εφαρµογές ελέγχου κινητήρων (PWM), ώστε 

στο τέλος να υλοποιήσει έναν απλό ελεγκτή δίτροχου οχήµατος. 

Το κέρδος από µια τέτοια µελέτη είναι πολύ µεγάλο, τόσο εκπαιδευτικά όσο και 

ερευνητικά, καθώς η πτυχιακή εργασία θα ανοίξει το δρόµο για την υλοποίηση στο 

εργαστήριο του Τοµέα, σύγχρονων ψηφιακών συστηµάτων, που στηρίζονται στον 

συνσχεδιασµό υλικού/λογισµικού. 
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∆ιαδικασία παρακολούθησης της προόδου, την οποία ο φοιτητής αποδέχεται µε την 

αίτησή του να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία: 

1. Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει πραγµατικό ενδιαφέρον να ασχοληθεί µε εφαρµογές 

ενσωµατωµένων συστηµάτων και ψηφιακής σχεδίασης και να µελετήσει ώστε να 

καλύψει τα κενά άµεσα, χωρίς καµία καθυστέρηση.  

2. Η προτεινόµενη εργασία θα πρέπει να εκπονηθεί στο εργαστήριο του Τοµέα ΑΥΒΕ σε 

τακτική επαφή µε τον διδάσκοντα.  

3. Η προτεινόµενη εργασία πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του 

ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019. Ο φοιτητής πρέπει να επιδείξει αποτελέσµατα µέσα στους 

πρώτους δύο µήνες από τον ανάληψη του θέµατος.  

4. Με βάση τα παραπάνω ο επιβλέπων κρίνει την πρόοδο και αποφασίζει για την 

συνέχεια της εργασίας. Αν ο επιβλέπων κρίνει στο τέλος του διµήνου ότι δεν υπάρχει η 

αναµενόµενη πρόοδος, ενώ δεν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι ακαδηµαϊκής φύσεως, 

το θέµα αφαιρείται και ανατίθεται εκ νέου, σε άλλον σπουδαστή.  

 


