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Abstract: In the field of the embedded 
systems, times of the development of the new 
products are becoming shorter while the 
performance of the processors is growing very 
fast. To be able to keep in touch with the 
progress, the use of capable operating systems 
is necessary. Many of those are available on 
the marke and we can observe spreading of  
use of open source program model. One of 
them is the RTLinux, the version of the 
GNU/Linux for the use as real time operating 
system. On the example of the linear axis 
servo-control the paper will show the use of the 
RTLinux. 

1 Uvod 

V svetu programske opreme se vedno 
pogosteje srečujemo z izrazom »odprta 
programska koda«, ki se kot model uporabe 
vedno bolj uveljavlja pred klasičnim modelom 
»lastniške 'proprietary' programske kode«. 
Večina te kode je podvržena GPL licenci, ki 
omogoča neomejeno kopiranje in razširjanje 
tako prevedene, kakor tudi izvorne kode do 
katere imamo vedno dostop. Ne pomeni pa to, 
da mora biti zastonj, je pa vsekakor cenejša, 
kakor lastniška, kjer dobimo le izvedljivo kodo. 
Čeprav uporabljamo ta model, pa vključimo naš 
'know-how' v ločene module, ki so podvrženi 
klasičnim licencam in ga na ta način tržimo. 

 Najbolj poznan primer odprte kode je 
GNU/Linux operacijski sistem, ki se odlikuje po 
zanesljivosti, stabilnosti, varnost, skalabilnosti, 
podprtimi procesorji in hitro rastjo aplikacij, 
tudi na področju vgrajenih sistemov. Na drugi 

primer odprte kode naletimo na področju 
mobilne telefonije, kjer spada dokaj razširjeni  
operacijski sistem Symbian prav tako v to 
domeno. Dosedanje izkušnje uporabe odprte 
kode na različnih področjih so pokazale 
prednosti pri razvoju aplikacij, predvsem pa, da 
nismo odvisni samo od enega ponudnika. 

2 Operacijski sistemi 

Pred dvajsetimi leti, ko se je začel razmah 
procesorjev, je večina izdelovalcev takšnih in 
drugačnih naprav pisala svoje operacijske 
sisteme. Ti operacijski sistemi so ponavadi 
ustrezali točno določeni aplikaciji in strojni 
opremi. Za drugo aplikacijo so torej morali 
operacijski sistem povsem spremeniti. S tem, ko 
so naprave postajale vedno bolj kompleksne, 
časi za načrtovanje izdelka pa vedno krajši, je 
postal razvoj lastnega operacijskega sistema 
drag in hkrati zamuden posel. Zato so se na trgu 
začela pojavljati podjetja, katerih poglavitna 
dejavnost je bila pisanje operacijskih sistemov 
za takšne naprave. Poleg operacijskih sistemov 
pa so začele ponujati tudi orodja, ki so skrajšala 
čas načrtovanja izdelkov in s tem hitrejši nastop 
na trgu. Veliko teh naprav pa potrebuje "real-
time" (RT) karakteristike. Operacijske sisteme, 
ki omogočajo takšno delovanje, imenujemo 
RTOS (Real Time Operating Systems - 
operacijski sistemi za delo v sprotnem (realnem) 
času). 

Pri operacijskih sistemih za osebne 
računalnike (GPOS-General Purpose Operating 
System) smo navajeni monopola Microsofta 
(90% trga) in njegovih operacijskih sistemov 
MS Windows, medtem ko je situacija na trgu 
RTOS povsem drugačna (www.dedicated-
systems.com). Vodilni (VxWorks) ima zgolj 9% 
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trga, drugi obvladuje že okoli 8% trga 
(pSoSystem), tako da tu o kakšnem monopolu 
ne moremo govoriti, konkurenca pa je zelo 
velika. V zadnjem času so se na trgu RTOS 
pojavile tudi izvedbe GNU/Linux-a [1] in MS 
Windows-ov, ki imajo RTOS karakteristike. Pri 
Windows okolju so najbolj opazne rešitve kot so 
RTX, Hyperkernel in INtime. V GNU/Linux 
okolju pa je najbolj znan RTLinux in njegov 
klon RTAI. Prednost pri uporabi takšne hibridne 
rešitve, ki daje GPOS-u karakteristike RTOS-a 
je v tem, da uporabnikov takšnih naprav ni 
potrebno šolati za nov operacijski sistem, kar 
nam na eni strani omogoča uporabo poznaninih 
orodij, na drugi pa tudi zniža stroške, kar je 
posebaj opazno pri uporabi GNU/Linux-a. 

Nadvse dobra lastnost GNU/Linux-a je 
njegova stabilnost in brezplačna uporaba, pri 
MS Windowsih pa ta, da ga uporablja večina 
uporabnikov osebnih računalnikov. Z 
združevanjem RTOS in GPOS sistemov na 
enem računalniku pa nam je omogočena 
uporaba standardnih orodij, ki jih uporabljamo v 
vsakdanjem delu z računalnikom. Če tako z 
osebnim računalnikom in vmesniško kartico 
npr. zgradimo sistem za zajem podatkov (EKG 
naprave, razni analizatorji, itd.), lahko rezultate 
naših meritev zelo preprosto obdelamo z npr. 
Microsoft office orodji (Windows) ali s 
StarOffice oz. OpenOffice orodji (GNU/Linux) 
[2, 3]. Na takšni platformi lahko zgradimo 
robotski krmilnik z osebnim računalnikom, 
poleg tega pa na računalniku teče uporabniški 
vmesnik in 3D prikaz gibanja robota, ki smo ga 
izdelali s svojim najljubšim razvojnim orodjem. 
Omenimo samo primer uporabe v dveh robotov 
humanoidne oblike. Prvi robot se imenuje Isamu 
in je bil razvit na tokijski univerzi. Robot je 
visok 1,5 m, sposoben je hoditi po dveh nogah, 
premagovati ovire kot so stopnice in celo teči, 
poleg tega pa lahko prenaša bremena in je s 
pomočjo kamer sposoben prepoznavati človeške 
obraze. Ima 32 prostostnih stopenj, katerih 
koordinacijo zagotavljata dva 750 Mhz Pentium 
III procesorja z operacijskim sistemom 
RTLinux. Drugega robota so pravtako razvili na 
Japonskem, pri podjetju Fujitsu. HOAP-1 je 
malce manjši, saj je velik 50 cm, tehta pa le 6 

kg. Ta izdelek je bolj tržno naravnan, saj 
nameravajo v naslednjih 3 letih prodati 100 
takšnih robotov.  

Za opisane primere je značilno, da morajo 
računalniški sistemi delovati v sprotnem času. 

3 Sistemi za delo v sprotnem času  

Če povzamemo definicijo sitemov sprotnega 
(realnega) časa [4] po Oxford Dictionary of 
Computing, lahko rečemo: 

Sistem sprotnega časa je vsak sistem, pri 
katerem je čas, v katerem se generira 
izhodno stanje, ključnega pomena. Izhod 
je ponavadi posledica dogodka v fizičnem 
svetu, na katerega mora sistem reagirati z 
določeno akcijo. Čas, ki preteče med 
vhodom in izhodom, mora biti ustrezno 
majhen, da zadovolji predpisanim 
časovnim okvirom. 

Ta definicija pokriva veliko množico 
sistemov, od strežnikov, ki se morajo odzvati na 
uporabnikovo zahtevo v nekaj sekundah, do 
kontrolnega sistema rakete, pri katerem so ti 
časi bistveno krajši in veliko bolj usodni.  

Kadar govorimo o sprotnem času, moramo 
razumeti razliko med 'hard real-time' in pa 'soft 
real-time' [5, 6]. Ko gledamo videokonferenco, 
se velikokrat zgodi, da slika malce zaostaja za 
tonom, ali pa, da kakšna sličica izpade in 
podobno. To nas ne moti preveč, dokler lahko 
vidno in slišno vse razumemo. V tem primeru 
govorimo o 'soft real-time' sistemu, oz. sistemu 
'mehkega časa'. Pri teh sistemih so časovne 
zahteve statistično definirane, kar v našem 
primeru pomeni, da hočemo imeti v povprečju 
20 sličic na sekundo, če to ne bo vedno 
zagotovljeno, pa ni katastrofalnih posledic. 
Nasprotje pa je kontrolni sistem rakete. Celotna 
sekvenca vklopa rakete se mora izvesti v točno 
določenih časovnih mejah, kjer bi imela 
zakasnitev izvajanja katastrofalne posledice. V 
tem primeru govorimo o 'hard real-time' 
sistemu, oz. sistemu 'trdega časa', kjer mora 
sistem zagotavljati definirane odzivne čase. Od 
računalniških sistemov za oba primera 
zahtevamo delovanje v sprotnem času, kjer je v 
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drugem primeru izrednega pomena 
determinizem. 

Za dosego teh zahtev je na tržišču na 
razpolago preko 120 izvedb operacijskih 
sistemov za delo v sprotnem času. Najbolj 
poznani so QNX, VxWorks, pSOS, LynxOS, 
REAL/IX, v raziskovalnih okoljih pa v ospredje 
stopa RTLinux (www.fsmlabs.com). Z uporabo 
paketa SimuLinuxRT (www.quanser.com) 
lahko vključimo orodje Matlab/Simulink v naše 
eksperimente. 

Slika 1: RTLinux jedro 

3.1 Princip delovanja RTLinux-a  

Za uporabo kakor RTOS ima GNU/Linux 
mnogo pomankljivosti. Glavni problemi so 
razvrščevalnik procesov (scheduler), majhna 
resolucija časovnika, nezmožnost jedra, da 
prepusti procesor procesu z višjo prioriteto med 
obdelovanjem procesa z nižjo (kernel non-
preemptability), onemogočanje prekinitev, 
navidezen pomnilnik, itd.. Tako bi morali v 
GNU/Linux-u spremeniti precej stvari. Zato so 
se ustvarjalci RTLinuxa odločili, da so raje 
naredili novo, majhno, hitro in predvidljivo 
jedro z omejenimi funkcijami, ki soobstajalo 
skupaj z normalnim jedrom Linux. To rešitev 
vidimo na sliki 1. Med običajno jedro in strojno 
opremo je vstavljen vmesni abstraktni sloj - 
RTLinux vmesnik, imenovan tudi "virtual 
machine". Kar se običajnega jedra Linux tiče, je 
to zanj nova strojna oprema. Še bolj pomembno 
pa je to, da ta novi sloj uvede svoj 
razvrščevalnik (scheduler). Ta razvrščevalnik 
priredi jedru Linux nizko prioriteto, ki od sedaj 

naprej teče kot samostojna naloga (task). 
Razvrščevalnik, ki se sedaj uporablja, ne deluje 
več na "time-sharing" principu, ampak na 
"priority-based preemptive" principu, kar 
pomeni, da je vsaki nalogi dodeljena statična 
prioriteta in na podlagi teh prioritet se naloge 
izvajajo zaporedno. Tiste z višjo prioriteto 
pridejo na vrsto hitreje. V kolikor se med 
izvajanjem naloge z nižjo prioriteto pojavi 
naloga z višjo, se nemudoma začne obdelovanje 
slednje. Obdelovanje prejšnje pa se nadaljuje 
pozneje. Ker je jedru Linux prirejena nizka 
prioriteta, ta ne more nikoli preprečiti ali 
upočasniti izvajanja RT nalog. 

RTLinux vmesnik tako prestreže vse 
prekinitve, še preden te pridejo do GNU/Linux-
a in ugotovi ali so namenjene običajnim ali RT 
nalogam oz. običajnemu ali RT jedru. Če je 
prekinitev namenjena RT nalogi, potem se bo 
aktivirala tista naloga, kateri je prekinitev 
namenjena, drugače pa se posreduje običajnemu 
jedru Linux. S tem imamo orodje za vodenje 
sistemov v sprotnem času. 

4 Uporaba RTLinux-a  

 
Slika 2: Shema servomotornega pogona 

Za prikaz delovanja RTLinux-a bomo izvedli 
PID regulacijo linearne servo osi. Motor 
poganja mehanizem za linearno gibanje, kot je 
prikazano na sliki 2, kjer pozicijo merimo s 
pomočjo inkrementalnega dajalnika, hitrost pa 
izračunamo. Ker imamo za motor na voljo 
ustrezni tokovni PI regulator, bomo realizirali 
hitrostno in pozicijsko zanko vezani v kaskado. 
Realiziran je PID algoritma z implementirano 
zaščito pred integratorskim pobegom in pa 
omejitev za D del. Blokovna shema celotnega 
sistema je prikazana na sliki 3, kjer so vidne 
tudi povezave na objekt. Z vključitvijo uporabe 
orodij kakor so npr. LabView in 
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Matlab/Simulink dobimo tudi močno orodje za 
raziskovalne namene. 

Kartica, ki je uporabljena za povezavo na 
objekt, je izdelek podjetja HUMSOFT z oznako 
MF 604 in ima A/D, D/A pretvornike, vhode za 
inkrementalne dajalnike, časovnike ter binarne 
TTL vhodne in izhode. Za izdelavo programa, 
bomo uporabili Rtic-lab okolje. 

Slika 3: Model praktične izvedbe regulacije 

4.1 Rtic-lab 

Rtic-lab, oz. "Real Time Controls 
Laboratory", je programska oprema, katero bi 
lahko imenovali tudi RTLinux za nestrpne, kajti 
omogoča nam, da skoraj brez znanja RTLinux-a 
ustvarimo aplikacijo, skupaj z uporabniškim 
vmesnikom, ki bo delal v strogem sprotnem 
času. Vse, kar moramo poznati, je C programski 
jezik, nekaj preprostih funkcij, ki jih uporablja 
Rtic-lab in pa skriptni jezik, s pomočjo katerega 
ustvarimo uporabniški vmesnik. Program, ki ga 
napišemo v Rtic-u, se nato prevede v obliko, ki 
ga RTLinux razume in zna izvajati. Je nekaj 
podobnega kot "real time workshop" v 
Simulinku, kjer narišemo shemo regulatorja, ki 
se najprej prevede v C jezik in nato v program, 
kateri potem izvaja regulacijo preko vmesniške 
kartice in osebnega računalnika. Poleg svoje 
preprostosti pa ima Rtic-lab še to lepo lasnost, 
da gre za Open source Software in je zastonj. 
Vendar to ne pomeni, da gre le za ljubiteljski 
projekt, saj pri podjetju FSMLabs program, oz. 
predvsem njegovo uporabo v obliki tečajev, 
tržijo. Rtic-lab dobite na internetu na naslovu 
www.rtic-lab.org, poleg dobite tudi navodila in 
pa nekaj delujočih primerov, za lažji začetek. 

V Rtic-lab-u sta podprti le 2 D/A kartici 
(CIO-DDA06,PCI-DDA08/12) in ena A/D 
(DAS 1401/12). Kartica, ki jo bomo uporabili za 
naš primer pa ni podprta. Rtic-lab pa podpira 
tudi COMEDI (stm.lbl.gov/comed), to je zbirko 

gonilnikov za kartice pod GNU/Linux-om, v 
kateri je veliko kartic in zaradi "open-source" 
narave projekta se vsak dan pojavljajo nove. 
Vendar naša kartica tudi tukaj ni podprta in 
imamo gonilnike napisane le za operacijski 
sistem MS Windows, jih moramo za RTLinux 
napisati sami. Z uporabimo šablonskih datotek 
Rtic-lab programskega paketa je to dokaj 
preprosta naloga. 

Podobno vključimo tudi naš regulacijski 
algoritem, to je s pomočjo pripravljenih 
šablonskih datotek Rtic-laba. 

Naslednja naloga je vizualizacijo rezultatov, 
za kar uporabimo program Rtic scope, ki je 
direktno povezljiv z Rtic-labom. Program 
prikazuje osciloskop v enem oknu. Nastavimo 
lahko velikost osciloskopa iz privzete na 
poljubno velikost, prav tako lahko povečamo 
število signalov, ki jih lahko hkrati prikazujemo, 
na poljubno število. Za vizualizacijo in 
obdelovanje lahko uporabimo tudi kakšen drug 
program. Primeren je LabView, za katerega 
lahko na internetu najdete tudi paket, ki poveže 
z njim naš program preko FIFO-tov in tako 
lahko uporabljamo vse lastnosti LabView-a. 

5 Experimentalni rezultati 

Pri testiranju smo uporabili računalnik s 
Pentium II 333 procesorjem, 128MB RAM, 
Distribucijo Red Hat 6.2 + rtlinux 3.0-2.2.18rtl. 
Preko uporabniškega vmesnika lahko v času 
delovanja (on-line) spreminjamo vse tri 
parametre, torej P, I in D, prav tako tudi 
vnašamo referenco pozicije. Pripravili smo tudi 
sinusni generator reference, ki mu lahko 
spreminjamo periodo in amplitudo. Tako se 
izognemo funkcijskemu generatorju, ki bi ga 
priključili preko A/D za generiranje reference. 

Na sliki 4 si lahko ogledamo uporabniški 
vmesnik za hitrostni regulator in izrisane 
rezultate. Slika iz Rtic-scope nam prikazuje 
referenco hitrosti, trenutno hitrost in pa izhod 
regulatorja. Kot je na sami sliki vidno, je hitrost 
regulacijske zanke 500Hz, kar ustreza času 
tipanja 2ms. Na sliki 5 je prikazan rezultat 
hitrostnega in pozicijskega regulatorja vezanega 
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v kaskado, s pripadajočim uporabniškim 
vmesnikom. V tem primeru je bila hitrost 
regulacijske zanke 2000Hz oz. 500µs. Tudi tu je 
na osciloskopu prikazana sinusna referenca 
pozicije (1), trenutna pozicija (2) in izhod 
regulatorja (3), ki ga peljemo na tokovni 
regulator motorja. 

Slika 4: Hitrostni regulator 

Slika 5: Kaskadni regulator 

Vsekakor pa nas zanima obnašanje 
računalniškega sistema, zato testirajmo pri 
različnih časih tipanja od 2ms (500Hz) pa do 
200µs (5000Hz). Z višanjem hitrosti tipanja se 
je na uporabljenem računalniku opazi, kako se 
krajša čas, ki ga ima na razpolago GNU/Linux. 
Predvsem se to kaže pri preklapljanju med 
namizji, ki je pri višjih hitrostih poteka opazno 
počasneje, pa tudi uporabniški vmesnik se 
počasneje odziva. Prav tako je zanimivo, kako 
vpliva obremenitev na periodo izvajanja 
regulacijskih algoritmov. Sistem je med testom 
obremenjen s kopiranjem zgoščenke, 

generiranjem fraktalov, brskanjem po spletu in 
nalaganjem datotek iz njega, torej operacijami, 
ki povzročajo veliko obremenitev sistema, oz. 
generirajo veliko prekinitev (IRQ). V času testa 
je regulator deloval povsem stabilno, pri čemer 
so bila največja odstopanja periode 20µs, 
povprečno pa 10µs, kar v danem primeru 
predstavlja 4 oz. 2% odstopanja periode. 

6 Zaključek  

Iz rezultatov je razvidno, da je za veliko 
aplikacij RTLinux primeren sistem za delo v 
strogem sprotnem času. Pri razvoju aplikacij je 
v veliko pomoč Rtic-lab, s katerim se bistveno 
pospeši izdelava. Uporaba RTLinux-a se širi in 
ga je zaslediti v vedno več izdelkih. Uporablja 
se v robotih, v raznih CNC strojih, EKG 
napravah, poleg tega, pa se mnogo podjeta, ki 
prodajajo programsko opremo za razvoj 
programov, odloča za aktivno podporo 
RTLinux-a. Izkaže se, da je izgradnja sistemov 
za delo v sprotnem času z uporabo RTLinux-a 
smiselna, tako s tehničnega kot ekonomskega 
stališča, prav tako pa nismo odvisni samo od 
enega samega ponudnika. 
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