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Az UPRA projekt célja egy nagy megbízhatóságú, különböző területeken alkalmazható 
fedélzeti rendszer kifejlesztése. Kezdetben kutató-rover telemetria egységnek indult, 
később felismertük a lehetőséget, hogy megfelelő kialakítással a számítógép magja 
áthelyezhető más eszközbe is és könnyen kiegészíthető a szükséges perifériákkal. 
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A rendszer fő magját a  
• Fedélzeti számítógép 
• Telemetria szenzorok 
• Kommunikációs alegység 
• Mérés-adatgyűjtő 
• Energia ellátó rendszer 
• és opcionálisan integrált kamera 
alkotja. Ezek a részegységek adják magát az UPRA-t. 
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A rendszer magja könnyen kiegészíthető az alkalmazási területnek megfelelő 
perifériákkal, köszönhetően a szabványos belső kommunikációs csatornának. 
Néhány példa a lehetséges felhasználásra: 
 
• Repülés specifikus szenzorokkal és aktuátorok vezérlőkártyájával kiegészítve UAV 

fedélzeti rendszere 
• Motorvezérlővel és a szükséges szenzorokkal bővítve mobil rover 

vezérlőszámítógépe 
• Speciális mérőegységekkel és egyéb kísérleti modulokkal kiegészítve magaslégköri 

ballon vagy akár műhold alapja is lehet 
 

Jelenleg mi az utóbbi vonalon indultunk el, egy magaslégköri ballon fedélzeti 
rendszereként használjuk 
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2014.Áprilisában került sor az első tesztrepülésünkre. Itt a ballon töltéséről és az 
elengedés utáni pillanatról láthatók képek. A repülésről részletesen a honlapunkon 
lehet olvasni: http://upra.sch.bme.hu 
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Ezek az integrált, saját fejlesztésű kamera által készített képek. 
 
A második és harmadik kép a repülés során rádión vissza lett küldve. Az utolsó kép 
3200m környéki magasságban készült és sajnos ez volt az utolsó kép a repülés során. 
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A tesztrepülésen a képen látható egységet használtuk (természetesen összeszerelve) 
 
A szigetelődoboz egy több rétegű megoldás, alapja polisztirol lapokból összeállított 
doboz, melyet izofóliával vontunk be. Ez az izofólia azonos azzal, amit az űreszközök 
több rétegű szigetelésében (MLI) használnak. 
 
Az aluminium váz szerepe az antenna és a külső kísérletek és szenzorok rögzítése. A 
képen látható az antenna tartó konzol, melyen megtalálhatók a csapat elérhetőségei, 
ezzel is segítve a az eszköz felkutatását. 
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Az integrált kamera egység egy OV9655 kamerát használ. A képen látható modul az 
STM32F4Discovery készlethez készült fejlesztőeszköz, mely a kamera mellett 
tartalmaz néhány kiegészítőáramkört, mint feszültség stabilizátor, oszcillátor, illesztő 
ellenállások. 
 
Az OV9655 1280x1024px maximális felbontásra képes, különböző formátum és 
képtulajdonságok állíthatók be rajta köszönhetően a beépített DSP-nek. 
 
A jelenlegi Fedélzeti számítógép(OBC) verzióban nem használjuk ki a maximális 
felbontást, mivel a rendelkezésre álló 193kB SRAM-ba nem lehet letárolni ekkora 
nyers képkockát. A későbbiekben tervezzük bővíteni az SRAM méretét, ami lehetővé 
teszi majd a nagyobb felbontású képek készítését.  
A képek felbontásának a növelésével a képek rádión való letöltésének ideje is 
megnövekszik, ezért a tervek szerint a visszasugárzott képek továbbra is a 320x200-as 
felbontásban készülnének. 
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A kamera egyszerű felépítése és kapcsolata a külvilággal: 
 
Konfigurációs regiszterek 
• A különböző beállításokat (fényerő, kontraszt, formátum, stb.) tartalmazza 
• I2C soros kommunikációs csatornán érhetők el 
 
Szinkronizáció 
• Szinkronjelek a sorok és oszlopok megfelelő kiolvasásához 
• Sor szinkron 
• Oszlop szinkron 
 
Line Buffer 
• A párhuzamos adatlábak puffere 
• Egy sornyi képadatot tartalmaz 
 
A fenti adat és vezérlőjelekből áll össze a DCMI kapcsolat a mikrokontroller és a 
kamera között 
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A kamera kezeléséhez a fenti folyamatok tartoznak. Ebből az első lépés a kamera 
felkonfigurálása, ami megtörténhet a program legelején egyszer illetve futás közben 
akár minden képkészítés előtt. Előbbi esetben az egész működés során fix 
beállításokkal dolgozunk. Utóbbi megoldásnál a kamera különböző beállításai a 
környezeti hatásoknak megfelelően változtathatók, így például a fényerőt vagy a 
kontrasztot állítva javíthatunk a képminőségen. 
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A felkonfigurálás regiszterek segítségével történik. A regisztereket úgy kell elképzelni, 
mintha minden beállításhoz, tulajdonsághoz tartozna egy doboz. A dobozokon neveit 
egy címdekóder ismeri, így amikor jön egy adat, azt a megfelelő „dobozba” tudja 
dobni. A kamra felkonfigurálásánál ezekbe a dobozokba kell beledobálnunk a 
megfelelő információkat: 
• Felbontás 
• Fényerő 
• Erősítés 
• Kontraszt 
• Forgatás-tükrözés 
• Formátum 
• Szinkron tulajdonságok 
• Színek 
• Stb. 

 
A kamera processzora ezután működés közben megnézi, hogy ezekben a 
regiszterekben milyen értékek vannak, és ez alapján változtat a működésén, hogy a 
nekünk leginkább megfelelő képeket nyerhessük ki. 
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A kamera regisztereit I2C protokollon lehet írni/olvasni. Az I2C egy kétvezetékes soros 
kommunikációs forma. A legtöbb mikrokontroller már rendelkezik ilyen perifériával, 
így hardveres támogatást nyújtanak a megvalósításhoz.  
 
A kamera regisztereinek az írásához az STM32F4 processzorhoz kiadott hivatalos 
DCMI függvénykönyvtár biztosítja a fenti függvényt, mely elrejti előlünk az I2C 
kommunikációt. 
 
DEVICE_WRITE_ADDRESS  -  A kamera címe 
REGISTER_ADDRESS  - A kívánt regiszter címe 
COMMAND   - A regiszterbe írni kívánt 
érték 
 
A fenti függvényhívás során két I2C adatküldés történik. Az egyik során a kamera 
címére kiküldjük a regiszter címét, ekkor a kamera felkészül, hogy az adott regiszterbe 
beírás fog történni. A második I2C adatküldés során a kamera címére kiküldjük a 
regiszterbe írni kívánt értéket. 
Minden egyes regiszter rendelkezik egy default értékkel. Amennyiben ez megfelel, 
nem szükséges a felkonfigurálás során újra beírni. Minden olyan érték, ami a mi 
felhasználásunknak nem felel meg, egyenként megváltoztatásra szorul. Ezt csak brute-
force módszerrel, a fenti függvény egymásutáni többszöri meghívásával érhető el, 
minden egyes változtatni kívánt regiszterre.  
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A kamera felkonfigurálásával még csak a regisztereket változtattuk meg, gyakorlatilag 
csak adatokat küldtünk a kamerának. Ahhoz, hogy fényképezni tudjunk, el kell indítani 
a modult. 
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A kamera elindítása során gyakorlatilag „rálépünk a gázpedálra és felengedjük a 
féket”, vagyis a kamera tápengedélyező lábát 1-be, a reset lábát pedig 0-ba húzzuk. 
Ezzel hardveresen magát a kamerát indítottuk el. 
 
A mikrokontroller oldaláról is el kell indítani a folyamatot.  
• Felébresztjük a DMA perifériát 
• Engedélyezzük a DCMI portot 
• Engedélyezzük a képfogadást 

 
A mikrokontroller oldaláról az STM32F4-hez adott gyári függvénykönyvtárak 
segítenek. 
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Miután elindítottuk a kamerát, elkezdi kiadni magából a képkockákat, amikkel 
mikrokontroller oldalról valamit kezdeni kell. 
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A képkockák letöltése (leegyszerűsítve) soronként történik. A kamerában található 
pufferbe beíródik a kiküldésre szánt(következő) sor, majd párhuzamos adatcsatornán 
kiszippantja a mikrokontroller. 
A kontroller ezt a sort letárolja a memóriájában elkülönített részre(Frame Buffer) és a 
kamera már küldi is a következő sort.  
 
Ez egy elég gyors folyamat. Ahhoz, hogy ne legyen adatvesztés DMA-t használ a 
mikrokontroller. 
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DMA – Direct Memory Access – Közvetlen Memória Elérés.  
Ez a modul a processzor mag megkerülésével közvetlenül a memóriába írja az 
adatokat. Úgy kell elképzelni mintha lenne a kontrollernek egy munkása, aki 
folyamatosan lapátolja be a kamera által kiszórt adatokat az SRAM-ba. Ezzel a 
módszerrel nem veszünk el erőforrást a processzortól ez gyorsabb működést is 
eredményez. 
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A képeket SD kártyára tároljuk. Azért, hogy könnyen kezelhető adatokat kapjunk, 
fájlrendszer használata szükséges. A nyersen letárolt adatok esetén külön eszköz 
kellene a képek visszanyerésére, fájlrendszer használatával viszont közvetlenül, 
bármilyen kártyaolvasóval megtekinthetők az adatok. 
 
A kép tárolásánál fontos szempont, hogy a kamerát megállítsuk, nehogy az SD 
kártyára történő írás során felülírásra kerüljön a Frame Buffer, ami inkonzisztens 
képek letárolásához vezetne. Amennyiben a kamera a mentés közben is küldené az 
újabb adatokat előfordulhatna, hogy a kép egyes szekciói más-más időpillanatban 
készültek így elmosódott, torz fénykép készülne. 
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Az SD kártya használatához a „FATFS” nevű függvénykönyvtár nyújt segítséget, mely 
FAT fájlrendszer könnyű kezelését teszi lehetővé beágyazott rendszerekben. 
Különböző mikrokontrollerekre elérhető és az általa biztosított függvényekkel a 
legtöbb fájl és könyvtárművelet elvégezhető. 
 
A fénykép letárolásának lépései: 
 
1. Létrehozzuk a megfelelő nevű .bmp állományt – a név a rendszerórából kinyert 

időponttal egyezik meg 
2. Beírjuk a fájlba a 16bites BMP fejlécet – ez a program elején konstansként 

definiálva lett 
3. Az SRAM megfelelő tartományából (Frame Buffer) kiolvassuk a képet és beírjuk a 

fájlba 
4. Lezárjuk az állományt 
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A kép letárolása után a folyamat a kamera indításával újrakezdődik illetve rádión 
keresztül visszaküldhetjük az elkészült képet. Ez gyakorlatilag az SD kártyáról 
felolvasott képfájl adatainak továbbítása a rádiós modul fele, ami visszasugározza a 
megfelelő csomagokat. Gyakorlatilag a kép lementése fordított sorrendben. 
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Maga a fényképezés csak egy részfeladat a Fedélzeti számítógép(OBC) működésében. 
 
Az OBC nem használ operációs rendszert, hanem egy állapotgépet valósít meg 
időzített daisy-chain módszerrel. 
 
Az indulás után inicializálásra kerülnek a szükséges perifériák, majd elindul az 
állapotgép, ami egy végtelen ciklus. 
 
Beágyazott rendszerekben a programfutás mindig végtelenciklusban történik, hiszen 
ezek az eszközök a bekapcsolástól a kikapcsolásig kell, hogy működjenek, nem jó, ha 
szoftverből véget ér a feladat. 
 
Esetünkben az állapotgép időzítéséhez a rendszerórát használjuk, amely az STM32F4 
kontrollerbe épített RealTimeClock modul. A rendszeridőt a GPS időhöz 
szinkronizáljuk, mivel az RTC a hideg hatására veszít a pontosságából. 
 
Az egyes állapotokhoz egyedi szinkronizációs feltételeket szabtunk meg, mely azt 
eredményezi, hogy bizonyos részfeladatok megfelelő időközönként futnak csak le. A 
fényképezés például egy időigényes folyamat az SD kártya műveletek miatt. Ezért ez a 
folyamat csak ritkán kerül aktív állapotba, míg a telemetria adatok begyűjtése, ami 
gyors és biztonságkritikus, a leggyakrabban lefutó állapot. 
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Minden folyamat rendelkezik saját time-out-tal, ezzel biztosítva, hogy ne kerüljön 
egyik állapot sem végtelenciklusba, ezzel akadályozva a többi folyamat elindítását. A 
tesztrepülés során pont egy ilyen time-out hiánya okozta a rendszer megállását. 
 
Az egyetlen kilépési pont a fenti állapotgépből a „beacon” állapot, ami során a 
keresőcsapat segítésére folyamatos rádióadásra kapcsol a rendszer. Ez az állapot sem 
végleges, rádióparancs hatására visszakerülünk a normál repülési folyamatba. 
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Az UPRA csapat a Simonyi Károly Szakkollégium LEGO Körében tevékenykedik 
 
http://upra.sch.bme.hu 
http://lego.sch.bme.hu 
http://simonyi.bme.hu 
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