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Abstract

Tester av Raspberry Pi 3 och Intel Galileo Gen
2
En övergång från Arduino

Daniel Ekbom
Daniel Enkvist
Oscar Sandén

The single-board computers of today differ greatly in hardware.
Performance-wise the computers also differ depending on what operat-
ing system and what programming language with certain libraries that
are being used for I/O communication. We have tested Raspberry Pi 3
and Intel Galileo Gen 2 with the operating systems Linux and Windows
10 IoT Core.

Programs to measure the time it takes to perform the actions of
digital writing, digital reading, analog reading, booting the system
and writing to an SD-card have been developed. The results show
big difference between the systems and what system to use for what
purpose.

Operating systems, programming languages and libraries have
been chosen with consideration for a transfer from Arduino systems
operating in real-time. Tests have also been conducted on the single-
board computer Arduino Mega 2560 to provide an understanding on
what such a transfer would entail.
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Sammanfattning

Dagens enkortsdatorer skiljer sig mycket i hårdvara. Prestandamässigt skiljer sig dess-
utom datorerna åt beroende på vilket operativsystem som används samt vilket program-
meringsspråk och bibliotek som används för I/O kommunikation. Vi har testat Rasp-
berry Pi 3 och Intel Galileo Gen 2 med operativsystemen Linux och Windows 10 IoT
Core.

Program för att mäta tidsåtgång vid digitala läsningar, digitala skrivningar, analoga
läsningar, uppstart och skrivning till SD-kort har utvecklats. Resultaten från dessa visar
stora skillnader mellan systemen och vilket som lämpar sig bäst beroende på tillämpning.

Operativsystem, programmeringsspråk och bibliotek har valts med tanke på en övergång
från Arduino-system som arbetar i realtid. Tester har därför också utförts på enkortsda-
torn Arduino Mega 2560 för att ge en uppfattning om vad en sådan övergång skulle
innebära.
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2 Bakgrund

1 Introduktion

Antalet uppkopplade enheter i världen växer snabbt. Det går inte att veta det exakta
antalet uppkopplade enheter men D.Evans uppskattar i en artikel [Eva11] att antalet
förväntas vara uppe i 50 miljarder år 2020. En stor del av dessa uppkopplade maskiner
är inbyggda system. År 2012 var cirka 98% av alla nytillverkade processorer ämnade
till inbyggda system [Bar09]. Inbyggda system är ofta små datorer som endast består
av ett enda kretskort, så kallade enkortsdatorer. Den snabba ökningen av uppkopplade
enheter, och det faktum att en stor del av dessa är enkortsdatorer gör att kunskap och
kompetens om dessa datorer får allt större värde.

Vi har undersökt och analyserat de olika lösningarna för en övergång från enkortsda-
torn Arduino Mega 2560 [Ard16b] till enkortsdatorerna Raspberry Pi 3 [Ras16b] och
Intel Galileo Gen 2 [Int16c]. Motivationen till detta har varit att ett Arduino-system har
jämförelsevis lite minne och processorkraft samt ingen förmåga att köra operativsystem.
Det innebär att Intel Galileo Gen 2 och Raspberry Pi 3 är kraftfullare alternativ med av-
seende på minne och processorkraft. De har även förmågan att köra operativsystem.

2 Bakgrund

De enkortsdatorer som finns på marknaden idag skiljer sig i hårdvara och vilka ope-
rativsystem som stödjer dem. Att välja rätt hårdvara och operativsystem för ett inbyggt
system kan påverka prestandan. Även portabilitet av mjukvara som redan är utvecklad är
en faktor vid val av enkortsdator då enkel portning av mjukvara ger en snabb övergång.

På grund av olika prestanda, kostnader och funktionalitet kan det vara svårt för människor
som ska börja jobba med dessa enkortsdatorer att veta vilken modell som passar just de-
ras ändamål. Detta kan vara ett stort problem och kosta mycket tid och pengar.

Projektets uppdragsgivare är företaget Stardots AB som jobbar med att erbjuda skräddarsydda
lösningar för både mjuk- och hårdvara inom Internet of Things och Big Data. Stardots är
intresserade av fördelar och nackdelar med att gå från Arduino-system till enkortsdato-
rerna Raspberry Pi 3 och Intel Galileo Gen 2. Detta med avseende på de operativsystem
samt programmeringsspråk de stödjer med fokus på faktorerna frekvens vid läsning och
skrivning av digitala och analoga signaler samt uppstartstider.
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3 Syfte, mål, och motivation

3 Syfte, mål, och motivation

Syfte. Projektets syfte är att ge utvecklare inom inbyggda system en inblick i en
övergång från Arduino-system till de inbyggda systemen Raspberry Pi 3 och Intel Ga-
lileo Gen 2. Rapporten ska ge utvecklare ett underlag för att avgöra om en övergång är
önskvärd och visa på fördelar och nackdelar.

Mål. Målet för projektet är att utvärdera och analysera de inbyggda systemen Rasp-
berry Pi 3 och Intel Galileo Gen 2 när de använder kod som egentligen är skrivna för
Arduino-system och jämföra detta med likvärdiga program skrivna direkt för dessa sy-
stem. Prestandan hos de inbyggda systemen mäts i maxhastighet för läsning och skriv-
ning av digitala och analoga signaler. Prestanda inkluderar även påverkan på läshastigheter
när datorn skriver till SD-kort samt uppstartstider för systemen.

Motivation. Det kan finnas stora fördelar med att använda sig av kraftfullare inbygg-
da system. Möjligheter till lagring av data och snabbare beräkningar öppnar upp för
analyser av data direkt i enkortsdatorn. Förmågan att spara data vid nätverksfel och ta
emot uppdateringar via internet är andra stora fördelar hos kraftfullare enkortsdatorer.

Att veta vilken kombination av enkortsdator, operativsystem och programmeringsspråk
som fungerar bäst när det gäller läs- och skrivhastigheter eller uppstartstider är det
område som vi hoppas hjälpa utvecklare inom inbyggda system med genom denna rap-
port.

Kunskap om snabbhet i läs- och skrivhastigheter är viktigt i system som hanterar stora
mängder data för att veta vilka begränsningar man har i hur fort man kan samla in och
skicka data. Exempel på situationer där uppstartstider är viktigt att veta är när systemen
används inom industrin. Kan användare räkna med att påbörja mätningarna direkt vid
tillfället då en specifik maskin startar eller måste man vänta på att systemets enkortsdator
ska starta upp, och i sådana fall hur lång tid tar det?

3.1 Avgränsningar

Vi har begränsat projektet till enkortsdatorerna Arduino Mega 2560, Raspberry Pi 3
samt Intel Galileo Gen 2. Vi har använt oss av Arduino Mega 2560 som en referens och
jämfört denna mot de två andra enkortsdatorerna. Anledningen till att vi använder den
som referens är att den inte har möjlighet att köra operativsystem från SD-kort vilket de
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4 Relaterat arbete

enkortsdatorer vi testat klarar av, utan körs i realtid. Detta är en av de stora skillnaderna
mellan Arduino-system och de andra enkortsdatorerna.

Vi har valt dessa enkortsdatorer utifrån möjligheter att använda existerande Arduino
Wiring kod. Arduino Wiring är programmeringsbiblioteket för Arduino system. Rasp-
berry Pi 3 valde vi eftersom den har stöd av Windows 10 IoT Core med Microsofts
Arduino Wiring bibliotek samt att använda Linux Rasbian med WiringPi [Hen16] bibli-
oteket. Intel Galileo Gen 2 kan köra Arduino Wiring kod direkt men har även möjlighet
att använda ett fullt operativsystem vid behov. Då vi vill analysera övergången från att
använda Arduino-system är dessa två olika sätt att porta kod intressanta.

Intels Minnowboard Max [Mou14] var ett alternativ vi valde bort på grund av dess
relativt höga pris samt brist på svenska återförsäljare. Denna dator har dock stöd för
både Microsoft Windows 10 IoT Core [Mic16] samt dess Arduino Wiring bibliotek
vilket gör den intressant. DragonBoard 410c [Arr15] är en annan enkortsdator som har
stöd hos Windows 10 IoT Core men saknar stöd för dess Arduino Wiring bibliotek och
valdes därför bort.

4 Relaterat arbete

Tony DiCola har gjort ett liknande projekt med namnet Embedded Linux Board Compa-
rison [DiC14]. I detta projekt jämförs olika enkortsdatorer, bland annat Raspberry Pi 1
och Intel Galileo Gen 1. Jämförelser görs i form av prestanda, strömåtgång, temperatur
och även hur avancerade de är att utveckla mot. Här har man för att mäta prestanda
använt sig av ett tredjepartsprogram kallat nbench [May96] som sköter all testning au-
tomatiskt. I vårat projekt har vi i stället skrivit egna program som specifikt testar det vi
vill. Tony DiCola använder i sina tester endast operativsystemet Linux medans vi i våra
tester även använder Windows 10 IoT core. I vårt projekt används nyare och kraftfullare
modeller av enkortsdatorerna än de som Tony DiCola använde i sina tester.

Lynnette Reese har skrivit en artikel [Ree14] som jämför Raspberry Pi med Intel Galileo
med avseende på bland annat prestanda. Här har man dock ej gjort några egna tester,
utan i stället använt systemens specifikationer och därmed jämfört hur de i teorin pre-
sterar allmänt, och inte i några specifika fall. Även här använder de äldre varianter av
systemen.

Joonas Pihlajamaa har även utfört ett stort antal tester av GPIO pinnar för digitala skriv-
hastigheter på en Raspberry Pi 1 och sammanfattat dessa i en artikel [Pih15]. GPIO
(General-purpose input/output) pinnar är metallpinnar som kan skriva eller läsa elekt-
riska digitala signaler som fortsättningsvis beskrivs som läs- eller skrivpinnar där vi
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5 Metod

även inkluderar pinnar som kan läsa analoga signaler. Vi har utfört liknande tester på
vår modernare Raspberry Pi 3 samt våra andra enkortsdatorer. I Pihlajamaas artikel finns
ej heller någon information om operativsystem, det handlar dock om Linux. I vårt fall
utför vi inte endast skriv-tester, samt testar vi även operativsystemet Windows 10 IoT.

Det finns mycket relaterat arbete inom detta område där man har testat prestanda i olika
system och publicerat dessa resultat. Dock skiljer sig ofta metoder som används, system
som utvärderats och hur man valt att tolka och presentera resultat. En sak som gjort
att de arbeten vi studerat skiljer sig från varandra är det faktum att olika versioner av
systemens delar skiljer sig. Väldigt ofta släpps nya versioner av enkortsdatorer, opera-
tivsystem och andra delar av systemen vilket gör att tester inom detta område snabbt
blir inaktuella. Detta gör att området hela tiden kräver nya uppdaterade arbeten och att
det blir svårt att hitta relaterade arbeten som är lika. En sak värd att nämna är att de pro-
gram vi skapat för att utföra våra tester bör kunna användas även i framtida versioner av
systemen för att få uppdaterade testresultat.

5 Metod

Utvärderingsprocessen bestod av empiriska studier som utfördes med program vi ut-
vecklade för prestandamätning. Dessa program är vårt tekniska bidrag till prestandamätning
av enkortsdatorer. Programmen mäter tiden det tar att utföra olika operationer på en en-
kortsdator. Operationerna är desamma i de olika programmen och jämförelser har gjorts
mellan de olika kombinationer av enkortsdatorer, operativsystem, programmeringsspråk
och bibliotek som använts.

Genom användning av denna metod har vi mätt hastigheter vid sekventiella skrivningar
och läsningar av data. Vi kan kontrollera att det vi skriver och läser är korrekt och de
resultat vi får är de hastigheter som skulle kunna uppnås av faktiska program som sam-
lar in eller skriver data. Eftersom vi till skillnad från Joonas Pihlajamaa [Pih15] läser
den data vi skriver från minnet får vi en mer realistisk användning av skrivfunktionen.
Eftersom vi mäter tiden istället för att observera resultaten på oscilloskop gör det att vi
kan använda samma metod för läsningar också.

Program har även utvecklats för att mäta uppstartstider. Tiden det tar från att en enkorts-
dator får ström tills dess att ett program på denna enkortsdator skickar ut en första signal.
Detta är intressant då tiden från start till att data kan samlas in kan vara en intressant
faktor inom t.ex. industrin där maskiner kanske startar snabbare än enkortsdatorerna.

Vi har även testat hur skrivning av data till ett SD-kort påverkar läsningsfrekvenserna.
Vi har skapat program som läser data och med jämna mellanrum sparar denna data till

4



5 Metod

fil på ett SD-kort för att se hur denna skrivning av data påverkar läsningshastigheten.
Detta är intressant eftersom enkortsdatorerna då kan lagra mer data än vad deras relativt
små minnen klarar av. Detta gör dessutom att data sparas även vid strömavbrott.

Jämförelser har gjorts utifrån dessa läs- och skrivhastigheter, uppstartstider för de oli-
ka datorerna, samt påverkan av hastigheter vid skrivning till SD-kort. De verktyg och
tekniker som använts beskrivs nedan.

5.1 Operativsystem

Windows 10 IoT Core är en version av Microsofts operativsystem Windows 10
avsett att köras på mindre inbyggda system med eller utan display. Operativsystemet
har använts av oss på Raspberry Pin. Utveckling av programen har gjorts i Microsoft
Visual Studio och dess standardkompilatorer har använts för kompilering. Vi har valt
att använda Windows 10 IoT Core eftersom Windows idag är det mest använda opera-
tivsystemet [Net16] och eftersom det har inbyggt stöd för biblioteket Arduino Wiring.
Arduino Wiring gör portning av kod skriven för Arduino Mega 2560 enkel. Versionen
av operativsystemet som användes var 10.0.14322.1000 Insider Preview.

Linux är det enda operativsystmet som vi har använt på Intel Galileo Gen 2 eftersom
denna enkortsdator inte längre har stöd för Windows 10 IoT Core. Versionen av Linux
som användes var Intels Linux-distribution IoT-Devkit [Int16b] version 201510010757
på SD-kort samt den interna Linux distributionen som finns på enkortsdatorns min-
ne. Raspberry Pi 3 testades med Linux-distributionen Rasbian [Ras12] version 10 Maj
2016. På Linux operativsystemen användes kompilatorn g++. På IoT-devkit användes en
modifierad version av g++, i586-poky-linux-g++. Linux valdes eftersom Linux-distributionen
Raspbian är det officiella operativsystemet för Raspberry Pi.

Arduino har inget operativsystem i vanlig bemärkelse utan kör kod i realtid. Pro-
grammen har utvecklats och startats med Arduino IDE [Ard15]

5.2 Bibliotek

Här ges en snabb överblick av de bibliotek som använts för kommunikation med en-
kortsdatorernas läs- och skrivpinnar.
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6 Systemstruktur

Microsoft Arduino Wiring finns till Windows 10 IoT Core. Biblioteket ger möjligheten
att använda samma funktionsanrop som används på enkortsdatorer från Arduino.

Windows Devices används också i Windows. Det är Windows egenutvecklade tek-
nik för hantering av kommunikation med enkortsdatorers läs- och skrivpinnar.

Microsoft Lightning är ett bibliotek som används tillsammans med det tidigare
nämnda Windows Devices fast med andra drivrutiner.

WiringPi är ett bibliotek skapat för att användas på Raspberry Pi med Linux som ope-
rativsystem. Biblioteket ger möjlighet att använda samma eller väldigt liknande funk-
tionsanrop som de som används i Arduino Wiring språket.

Mraa är ett bibliotek utvecklat av Intel. Biblioteket är utvecklat för att kunna utveckla
program som kan köras på flera olika enkortsdatorer utan att behöva ändra källkoden.

5.3 Övrig hårdvara

MCP3008 är en extern 10 bitars A/D omvandlare. En A/D omvandlare är en krets som
omvandlar en analog signal till en digital med ett visst antal bitars resolution. Kommu-
nikationen med MCP3008 sker via SPI protokollet. A/D omvandlaren som används har
inte tillräckligt hög samplings frekvens för att begränsas av överföringshastigheten hos
protokollen men testet kan köras med samma kod på kraftfullare A/D omvandlare.

SanDisk Ultra SD-kort är av klass 10 och har använts för att lagra operativsystem
samt för att spara data vid tester.

6 Systemstruktur

Enkortsdatorerna har stöd för olika operativsystem som i sin tur har stöd för olika pro-
grammeringsspråk med olika bibliotek. Detta har medfört att samma program har skri-
vits i flera versioner. Programmen körs var för sig på den enkortsdator de är utvecklade
för och resultaten från varje individuellt program har sedan använts för att sammanställa
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6 Systemstruktur

och jämföra resultaten manuellt. Den data som programmen presenterar är tiden det tar
att utföra särskilda operationer.

Figur 1 visar en illustration över vilka enkortsdatorer, programmeringsspråk och tester
som användes till vilket operativsystem. Molnen visar operativsystemet och runt des-
sa visas programmeringspråken som använts i cirklar, och tester i rektanglar. Under
programmeringsspråk står även inom parentes vilket bibliotek som använts för kom-
munikation med enkortsdatorernas läs- och skrivpinnar (mer om dessa i kapitel 6.3).
Enkortsdatorer visas under molnen. Som bilden visar har vi inte haft någon möjlighet
att lagra data vid användning av Realtid.

Figur 1: Kombinationer av enkortsdatorer, operativsystem, programmeringsspråk och
tester använda i projektet illustreras.

7



6 Systemstruktur

6.1 Programöversikt

Programmen som utför testerna finns i flera versioner som är utvecklade i olika pro-
grammeringsspråk med olika bibliotek för olika enkortsdarorer och operativsystem. To-
talt har 19 program utvecklats, vilka visas i tabellen nedan. I kolumnen Språk står inom
parentes vilket bibliotek som användes för kommunikation med enkortsdatorernas läs-
och skriv-pinnar.

Nr Program Enkortsdator Operativ Språk
1 Digital läs/skriv, Analog läs Raspberry Pi Win. IoT C# (Devices & Lightning)
2 Datalagring Raspberry Pi Win. IoT C# (Devices & Lightning)
3 Digital läs/skriv, Analog läs Raspberry Pi Win. IoT C++ (Devices & Lightning)
4 Datalagring Raspberry Pi Win. IoT C++ (Devices & Lightning)
5 Digital läs/skriv, Analog läs Raspberry Pi Win. IoT C++ (Arduino Wiring)
6 Datalagring Raspberry Pi Win. IoT C++ (Arduino Wiring)
7 Digital läs/skriv, Analog läs Raspberry Pi Linux C++ (WiringPi)
8 Datalagring Raspberry Pi Linux C++ (WiringPi)
9 Digital läs Arduino Mega Realtid Arduino Wiring
10 Digital skriv Arduino Mega Realtid Arduino Wiring
11 Analog läs Arduino Mega Realtid Arduino Wiring
12 Mätning av uppstartstider Arduino Mega Realtid Arduino Wiring
13 Digital Läs Intel Galileo Linux Arduino Wiring
14 Digital Skriv Intel Galileo Linux Arduino Wiring
15 Analog läs Intel Galileo Linux Arduino Wiring
16 Digital läs Intel Galileo Linux (SD) C++ (Mraa)
17 Digital skriv Intel Galileo Linux (SD) C++ (Mraa)
18 Analog läs Intel Galileo Linux (SD) C++ (Mraa)
19 Datalagring Intel Galileo Linux (SD) C++ (Mraa)
Tabell 1: För Intel Galileo avser Linux (SD) det Linux operativsystem som körs från SD-kort

och Linux det operativsystem som ligger internt på enkortsdatorn.

Digital läs/skriv hastighet mäts med ett program som utför test bestående av ett
antal läsningar och skrivningar från varierande antal digitala kanaler (GPIO pinnar an-
slutna) så snabbt som möjligt. Frekvensen beräknas per kanal. För Arduino Megan och
Intel Galileon görs tester av digitala läsningar och skrivningar i två separata program.

Analoga läsningar mäts i samma program som de digitala läs- och skriv-hastigheterna
på Raspberry Pin men för Arduino Megan och Intel Galileon görs detta i separata pro-
gram. Här utförs ett antal läsningar från ett antal analoga kanaler så snabbt som möjligt
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7 Krav och utvärderingsmetoder

och läsningsfrekvensen beräknas per kanal. En extern A/D omvandlare [Mic08] med 8
kanaler har använts men även interna A/D omvandlare på de enkortsdatorer som har det
har testats.

Uppstartstid mäts genom att använda två program. Ett program på den dator vars
uppstartstid skall mätas. Detta program startas automatiskt direkt efter start av ope-
rativsystemet och signalerar när operativsystemet och programmet har startats. Detta
program är väldigt simpelt med endast ett fåtal rader kod och exkluderas därför från
tabellen.

Det andra programmet mäter tiden mellan det att måldatorn får ström och det att den
skickar ut sin signal som indikerar att uppstarten är färdig. Detta program finns med i
tabellen ovan och körs på en Arduino Mega 2560.

Lagring av data. För att se hur mycket inläsningshastigheter påverkas när data
måste lagras på SD-kort har program utvecklats som efter ett antal digitala läsningar spa-
rar de inlästa värdena som programmet lagrar i minnet till en fil på det SD-kort som ope-
rativsystemet ligger på. Tiden mellan varje läsning mäts för att se hur inläsningshastigheten
påverkas av lagringen.

7 Krav och utvärderingsmetoder

Testerna som utförs ska visa hastigheter för digitala läsningar och skrivningar, analoga
läsningar, uppstartstider samt hur skrivning till lagringsbart media påverkar hastigheten
hos läsningar. Detta sker genom tidtagning inom programmen. Resultaten från program-
men måste baseras på medelvärde från minst 100 tidtagningar där varje tidtagningen
innehåller minst 100 läsningar eller skrivningar.

Metoden att utföra tidtagning inom programmet värderas utifrån en jämförelse med re-
sultat från program som utför digital skrivning mot uppmätta värden på ett oscilloskop
för att verifiera att programmens tidtagning inte skiljer sig markant. Oscilloskopet an-
sluts då till en enkortsdator som växlar mellan hög och låg spänning på en skrivpinne.
Den frekvens som programmet uppmätte jämförs då med den vi uppskattar på oscillo-
skopet.

Skillnaden mellan oscilloskop och program ska vara max 10% av resultatet från pro-
grammet, mätt i frekvens (Hertz), för att resultaten ska bedömas som tillräckligt nog-
granna. Den noggrannheten räcker för att fortfarande visa på de skillnader som finns
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mellan enkortsdatorerna. Detta efter diskussion med externa intressenter, i detta fall
Stardots AB.

Programmen som skrivs ska fungera på samma sätt så att strukturen i källkoden ej gör att
resultaten skiljer sig. Detta innebär att motsvarande funktioner för de respektive språken
ska användas i samma ordning. En speciell programstruktur bestäms och kodgranskning
utförs för att kontrollera så att denna följs. Resultatet från mätningar av uppstartstid ska
baseras på minst 10 omstarter av systemet.

8 Enkortsdatorer

Nedan beskrivs hårdvaran för de enkortsdatorer som använts i testerna. Processor-prestandan
för Raspberry Pi 3 är den snabbaste, följt av Intel Galileo gen 2 och sedan Arduinon Me-
ga 2560.

8.1 Arduino Mega 2560

Enkortsdatorn Arduino Mega 2560 kör kod i realtid. Arduino Mega:n har en enkärnig
processor på 16MHz och minne på 8KB. Arduino Megan har även en 10 bitars inbyggd
A/D omvandlare samt 8 bitars PWM (Pulse Width Modulation) skrivpinne. Totalt har
Arduino Mega 70 läs- och skrivpinnar [Ard16a].

8.2 Raspberry Pi 3 Model B

Raspberry Pi 3 är en enkortsdator som läser in sitt operativsystem från ett SD-kort. Den
har en 64-bitars processor på 1,2 GHz, 1GB minne och 40 GPIO pinnar [Ras16a].

8.3 Intel Galileo Gen 2

Intel Galileo Gen 2 är en Arduino kompatibel enkortsdator. Intel Galielon kan köra
Arduino Wiring kod samt använda de flesta Arduino tillbehören. Intel Galileon har en
en-kärning 400 MHz processor, 256MB ram-minne samt 12bitars A/D omvandlare och
20 GPIO pinnar [Int16a]. Intel Galileon har även stöd för att köra operativsystem från
SD-kort precis som Raspberry Pi. Windows 10 IoT Core stöds dock inte då Intel Gali-
lelon inte uppnår minimumkraven på prestanda.
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9 Programdesign

De program som har samma funktion men som är utvecklade för olika enkortsdatorer
eller i olika programmeringspråk har designats för att likna varandra i så stor mån som
möjligt. Hänsyn har tagits till olika begränsningar hos både enkortsdatorer samt pro-
grammeringsspråk, till exempel minneskapaciteten hos enkortsdatorer eller datatyper
hos programmeringsspråk.

9.1 Program för läs- och skrivhastigheter

Vid skrivning skapas en vektor med den data som ska skrivas. Vektorn innehåller
växelvisa värden av heltalen 0 och 1. För digitala skrivningar representerar siffran 0
värdet LOW vilket motsvarar 0V utsignal och siffran 1 HIGH vilket motsvarar 3,3V el-
ler 5V utsignal beroende på enkortsdator. Detta resulterar i att GPIO-pinnen som skriver
de digitala värdena växlar mellan LOW och HIGH och resultatet kan därmed bekräftas
med ett oscilloskop eftersom det bildar en fyrkantsvåg.

Vid läsning sparas de inlästa värdena, både digitala och analoga i en vektor. Vektorn
skrivs över när varje kanal (GPIO-pinne) läser in sitt värde.

I båda fallen sker vid första steget bara skrivningar eller läsningar till en kanal, se-
dan utökas testet med en kanal i taget upp till och med 8 kanaler. Programmen som
körs på Raspberry Pi 3 testar alla kanaler automatisk men programmen för de andra
enkortsdatorerna måste köras manuellt för varje antal kanaler på grund av minnesbrist
hos Arduino Mega 2560 samt svårigheter med att spara resultaten på Intel Galileo Gen
2. När testet körs på flera kanaler skrivs eller läses ett värde till eller från en kanal i taget
så att alla kanaler har skrivit eller läst ett värde innan det går vidare.

I alla program för mätning av läs- och skrivhastigeter följs följande kodstruktur för
tidtagning.
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f o r ( A n t a l k o r n i n g a r av t e s t e t ) {
S t a r t a t i d t a g n i n g ( ) ;
f o r ( A n t a l l a s n i n g a r e l l e r s k r i v n i n g a r ) {

f o r ( A n t a l k a n a l e r ) {
Las / s k r i v d a t a f r a n / t i l l a r r a y ( ) ;

}
}
A v s l u t a t i d t a g n i n g ( ) ;
Berakna och s p a r a t i d e n ( ) ;

}

Tiden det tar att utföra det definierade antalet läsningar eller skrivningar som ska utföras
på ett antal kanaler sparas och används sedan för att beräkna frekvens. Dels presenteras
en frekvens direkt av programmet men eftersom resultaten har sparats kan den användas
i externa program för att få mer detaljerade beskrivningar av hur hastigheter varierar.

9.2 Program för mätning av uppstartstider

Uppstartstider har testats på Raspberry Pi 3 och Intel Galileo Gen 2. Inget test för detta
har utförts på Arduino Mega 2560 då dess uppstartstid är mindre än en sekund. Pro-
grammen som ska signalera att enkortsdatorn har startat får manuellt ställas in att starta
direkt vid uppstart av operativsystemet. Programmet skickar direkt vid programstart ut
en konstant digital HIGH-signal på en GPIO-pinne. Inställningar för vilken pinne som
ska skicka ut signalen finns i källkoden.

Det program som mäter uppstartstiderna körs på Arduino Mega 2560 och mäter tiden
mellan en analog och en digital insignal. Genom att ansluta en analog kontakt från Ardu-
ino Mega 2560 till en Vcc kontakt på den enkortsdator som ska mätas så registreras när
strömmen slås på. En annan digital kontakt ansluts till den GPIO-pinne som skall skicka
ut HIGH när programmet startat. Genom att mäta tiden mellan att en signal registreras
på båda dessa kontakter beräknas uppstartstiden.

9.3 Program för mätning av påverkan vid skrivning till SD-
kort

Hur läsningshastigheten påverkas av att ett program måste skriva data till ett SD-kort
från minnet testas med flera program. Tre program för Raspberry Pi 3 och ett för Intel
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Galileo Gen 2. Programmen för Raspberry Pi 3 skiljer sig genom att två är för operativ-
systemet Windows 10 IoT Core (C# och C++) och ett är för Linux Rasbian.

Programmet läser in digitala värden från en GPIO-pinne och mäter tiden över varje
läsning. När ett antal läsningar gjorts så sparas de lästa värdena i ASCII-format (1 eller
0) till en fil i på SD-kortet. När tiden mellan läsningarna fortfarande mäts kan eventuella
fördröjningar uppstå under tiden mellan läsningar när skrivningen till SD-kortet görs.

Både antalet läsningar innan skrivning till fil och antalet skrivningar innan programmet
avslutar är parametrar som kan ändras i källkoden. Programmet för Windows 10 IoT
Core som är skrivet i C++ har möjligheten att utföra skrivningarna asynkront, denna
inställning görs i källkoden.

10 Användning av program

För de program som mäter tider för läsningar och skrivningar finns det flera parametrar
som går att anpassa. Dessa ändras i källkoden. Parametrarna är antalet kanaler, anta-
let läsningar eller skrivningar per körning av test och antalet körningar av testet. Det
sista för att beräkna medelvärde. Vilka pinnar som kommer användas för läsning och
skrivning samt namn för filen som resultaten sparas i är även valbart. I de program som
utför flera olika tester är det även möjligt att ställa in vilka tester som skall utföras, till
exempel att bara utföra läsningar eller skrivningar.

För mätning av läshastigheter vid skrivning till SD-kort går det att ställa in parametrarna
antalet skrivningar till fil, antalet läsningar mellan skrivningarna, filnamn för resultatfil
och skrivningsfil samt vilket pinne läsningarna sker från.

För digitala insignaler kopplas en insignal, till exempel en funktionsgenerator med
fyrkantsvåg växlande mellan 0V till 3.3V (5V) eller alternativt bara jord, till de pinnar
som läsningen kommer ske på. Detta för att bekräfta att rätt värden läses in. Samma
resultat för hastigheter ges även om ingen insignal kopplas alls.

För digitala utsignaler kopplas pinnarna som skrivning sker på till ett oscilloskop.
En fyrkantsvåg går då att observera på oscilloskopet där frekvensen kan räknas ut som
bekräftelse till de uppmätta tidsvärden som programmet mäter av. De uppmätta tiderna
påverkas inte av anslutningar så programmen kan köras utan anslutningar.
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För analoga insignaler används en funktionsgenerator för att genera en insignal
som kan bekräfta att de uppmätta läsvärden som programmet gör är korrekta. Tidsmätningen
påverkas inte av anslutningar. För externa A/D omvandlare påverkar inte anslutningen
tidsresultatet heller så här blir det kommunikationen via SPI protokollet som mäts.

10.1 Användning av program på Raspberry Pi 3

För Windows 10 IoT Core finns det ett program för varje bibliotek som används.
Programmen kan köras direkt från en annan dator via nätverket med Visual Studio 2015.
För snabbast resultat kompileras dock programmen direkt i Visual Studio och laddas
över till enkortsdatorn via dess grafiska gränssnitt, alternativs via Microsoft PowerShell.

När ett program avslutats sparas alla resultat till en textfil som hittas under

\\DATORNAMN\ c$\Data \Users \D e f a u l t A c c o u n t \AppData\Loca l \
Packages \PROGRAMNAMN\ L o c a l S t a t e

För att köra programmen skrivna med Microsoft Arduino Wiring samt i C# och C++
när Microsoft Lightning skall användas så måste Raspberry Pin startas om med drivruti-
nerna Direct Memory Mapped Driver. Denna inställning ändrar man via webbklientens
grafiska gränssnitt eller via Microsoft Powershell.

På Linux Rasbian kompileras programmen med kompilatorn g++ och flaggan -
lwiringPi för att inkludera WiringPi biblioteket enligt kommandot nedan.

g++ Programnamn . cpp − l w i r i n g P i −o Programnamn

Det finns ett program för mätning av hastigheter vid skrivning till SD-kort, ett pro-
gram för övriga mätningar samt programmet som signalerar uppstart vid mätning av
uppstartstid. Resultaten sparas i textfil i samma katalog som programmet körs från.

10.2 Användning av program på Intel Galileo Gen 2

För Linux på Galileon används ett program för varje typ av läsning eller skrivning
som ska testas. Programmen på Intel Galileo kan antingen köras direkt från en annan da-
tor som använder Intel System Studio for IoT, vilket är en modifierad version av Eclipse.
Alternativt kan programmen kompileras med en version av kompilatorn g++ och flag-
gan -lmraa enligt kommandoraden nedan. C++ standard 11 eller senare måste användas
genom flaggan -std=c++11.
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10 Användning av program

i586−poky−l i n u x−g++ Programnamn . cpp −lmraa −s t d =c ++11
−o Programnamn

De parametrar som går att ändra justeras alla i källkoden förutom antalet kanaler som
kan skrivas som ett heltal efter anropet till programmet. Exempel:

. / G a l i l e o D i g i t a l W r i t e 8

Denna kommandorad testar 8 kanaler. Resultaten presenteras i terminalen.

För arduino program även kallade sketcher används programmet Arduino IDE för
att kompilera och överföra programmen till Galileon. Samma metod används för kom-
pilering och överföring till Arduino Megan.

10.3 Anslutning av extern A/D omvandlare

MCP3008 är en extern A/D omvandlare som kommunicerar via SPI protokollet. Det
innebär att fyra pinnar används för kommunikation. För att använda den externa A/D
omvandlaren ansluts den till enkortsdatorernas dedikerade pinnar för SPI kommunika-
tion enligt Figurerna 2, 3 och 4.

Figur 2: Raspberry Pi 3 ansluten till A/D omvandlare MCP3008.
Anslutna pinnar för SPI kommunikation är MOSI på pin 19, MISO på pin 21, SCLK på
pin 23 och CS på pin 24.
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Figur 3: Arduino Mega 2560 ansluten till A/D omvandlare MCP3008.
Anslutna pinnar för SPI kommunikation är MOSI på pin 51, MISO på pin 50, SCLK på
pin 52 och CS på pin 53.

Figur 4: Intel Galileo Gen 2 ansluten till A/D omvandlare MCP3008.
Anslutna pinnar för SPI kommunikation är MOSI på pin 11, MISO på pin 12, SCLK på
pin 13 och CS på pin 3.

10.4 Användning av program för mätning av uppstartstider

Programmet för att signalera uppstart måste kompileras och ställas in att starta direkt
vid uppstart hos den enkortsdator som uppstartstiden ska mätas på. Enkortsdatorerna
kopplas ihop efter de pinnar som angetts in i källkoden. På Arduino Mega 2560 startas
sedan programmet för mätning av uppstartstider. Resultaten presenteras via seriell kom-
munikation över Arduino Megans USB-anslutning och läses i till exempel Arduino IDE
Serial Monitor.
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10 Användning av program

I Intel Galileo Gen 2 startar den senast upplagda sketchen automatisk vid uppstart. För
att få programmet att starta automatiskt på Raspberry Pi 3 med Winsows 10 IoT används
det grafiska gränssnitt som nås via webbläsare på enkortsdatorns IP-adress på nätverket.
Alternativt kan PowerShell användas.

För att starta program automtiskt på Raspberry Pi 3 med Rasbian som operativsystem
måste först användaren ha tillåtelse att köra den kompilerade filen. Detta görs genom att
använda programmet chmod enligt kommandoraden nedan.

sudo chmod +x / p a t h / programnamn

Sedan för att programmet ska starta automatiskt vid uppstart redigeras filen /etc/rc.local
genom att lägga till följande textrad

sudo / p a t h / proramnamn &

Starta sedan om den enkortsdator som uppstartstiden skall mätas på och resultaten kom-
mer visas av Arduino Megan.

Figur 5: Exempel på koppling för mätning av uppstartstid hos Intel Galileo Gen 2.
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11 Utvärderingsresultat

Antalet körningar per program blev i de flesta fall 1000 och begränsades bara av min-
nesbrist på en av enkortsdatorerna, där vi i stället utförde 100 körningar.

Skillnaden i den frekvens som programmen presenterat och den frekvens som visas på
oscilloskopet var som högst 5% (±3% ungefär, som vi uppskattar är felmarginalen vid
läsningar på oscilloskopet.) . Detta är inom den felmarginal på 10% som bedömdes som
tillräckligt.

Strukturen i källkoden hos programmen följer alla samma struktur. Detta har observerats
vid granskning av koden. Därigenom har vi undvikit att strukturen i källkoden orsaker
skillnader i resultaten.

12 Resultat

12.1 Läsningar och skrivningar

Raspberry Pin med den snabbaste processorn uppmätte också de snabbaste läs och skriv
tiderna. Varken Raspberry Pin eller Intel Galileon uppnådde den stabilitet i hastighet
som Arduino Megan uppvisade.

Det finns ett fåtal uppmätta tider i testerna som skiljer sig från de övriga tiderna genom
att vara betydligt längre, dessa kan ses i figur 12 där de orsakar höga spikar i kurvan. De
återfinns hos samtliga program som mäter tiden för skrivning och läsning på Raspberry
Pi 3 och Intel Galileo Gen 2. De följer inget upprepande mönster och vi tror att detta
beror på att dessa datorer kör operativsystem som inte arbetar i realtid och därför kan
avbryta processorn för att hantera andra händelser. Detta ger pauser mellan två läsningar
vilket i sin tur förlänger den uppmätta tiden. Detta har inte gått att ta hänsyn till under
utvecklingen av testprogrammet då detta sköts av operativsystemet.

Tidtagningen för läsningarna eller skrivningar sker över två loopar i koden vilket gör
att tiden som processorn lägger ner på jämförelser i looparna inkluderas i den uppmätta
tiden. Även om tiden detta tar bör stå för en försumbar del av tidtagningen så påverkar
det resultatet, men eftersom det sker i samtliga program ger det fortfarande en kor-
rekt jämförelse mellan programmen. Även metoden för tidsmätning har en begränsad
upplösning. Vi bedömer dessa felkällor som så pass små att resultaten ändå ger en kor-
rekt uppfattning om hastigheterna för läsning enligt de krav vi definierat.
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För digitala läsningar är resultaten från Raspberry Pi 3 med Rasbian Linux snab-
bast. Då används biblioteket WiringPi och läsningarna sker i en hastighet av 10MHz.
Raspberry Pin är fortsatt snabbast även när den använder Windows 10 IoT förutsatt att
den använder biblioteken Arduino Wiring eller Microsoft Lightning. Resultaten baseras
på tidtagning över 1000 läsningar för samtliga enkortsdatorer förutom Arduino Mega
2560 som mäter över 100 läsningar på grund av mindre minnesutrymme. Frekvensen
beräknas sedan på medelvärdet av 100 tidtagningar. Resultaten kan ses nedan i grafer-
na. Mer detaljerade resultat med exakta mätvärden finns i Bilaga 1.

Figur 6: Resultat för digitala läsningar.

Figur 7: Inzoomat resultat för digitala läsningar.
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För digitala skrivningar är Raspberry Pi 3 med operativsystemet Linux Rasbian
snabbast med ca 23MHz i skrivningsfrekvens. Raspberry Pi 3 fortsätter att vara snab-
bast även med Windows 10 IoT som operativsystem med biblioteken Arduino Wiring
och Microsoft Lightning för C++ och C#. Resultaten baseras på tidtagning över 1000
skrivningar för samtliga enkortsdatorer förutom Arduino Mega 2560 som mäter över
100 skrivningar på grund av mindre minnesutrymme. Frekvensen beräknas sedan på
medelvärdet av 100 tidtagningar. I Linux fallet har hastigheten för digitala skrivningar
med WiringPi ökat i jämförelse med resultaten från Pihlajamaas tester [Pih15]. Detta
var förväntat eftersom Raspberry Pi 3 har en snabbare processor än Raspberry Pi. Om
Pihlajamaas metod användes på Raspberry Pi 3 skulle hastigheten förmodligen öka yt-
terligare lite då han skriver minsta möjliga kod och sedan får resultatet via oscilloskopet.
Graferna nedan samt Bilaga 1 visar resultaten från våra tester.

Figur 8: Resultat för digitala skrivningar.
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Figur 9: Inzoomat resultat för digitala skrivningar.

För analoga Läsningar är Raspberry Pi 3 med operativsystemet Windows 10 IoT
Core snabbast. Detta när C++ används med biblioteket Microsoft Lightning. Medelhas-
tigheten för en kanal ligger på 235kHz. Resultaten baseras på tidtagning över 1000
läsningar för samtliga enkortsdatorer förutom Arduino Mega 2560 som mäter över
100 läsningar på grund av mindre minnesutrymme. Frekvensen beräknas sedan på me-
delvärdet av 100 mätningar.

För de analoga läsningar som sker med en extern A/D omvandlare mäts hastigheten i
dessa fall egentligen för SPI kommunikation. Även om kommunikationen sker i över
200 kHz så arbetar den extarna A/D omvandlaren som snabbast i denna hastighet.

Graferna nedan samt Bilaga 1 visar resultaten.
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Figur 10: Resultat för analoga läsningar

Figur 11: Inzoomat resultat för analoga läsningar
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Avvikande beteende Det är ibland möjligt att observera att hastigheten för skriv-
ningar eller läsningar sjunker eller blir instabil genom en hel läs/skriv körning på hund-
ratusentals läsningar eller skrivningar för ett visst antal kanaler. Ett extremt exempel på
detta fenomen med 1000 läsningar per körning kan ses i figur 12. Där körs 100 körningar
för 1 till 8 kanaler, antalet körningar visas på x-axeln och genomsnittstiden per läsning
i en sådan körning visas på y-axeln. Efter hundra körningar utökas antalet kanaler till
två och tiden det tar att utföra en körning ökar då till det dubbla. Endast de första 200
körningarnas tider (då en eller två kanaler används) är normala. Efter det får tidtagning-
ar över hela kanaler flera mer eller mindre långsamma mätvärden. Detta illustreras bäst
med att läsningar över sex kanaler tar längre tid än över sju kanaler i figuren. Detta fe-
nomen kan vi inte riktigt förklara. Det har upptäckts på alla icke realtids-operativsystem
i alla språk och varar oftast hela kanalkörningsloopar.

Figur 12: Exempel körning av tidtagningsprogrammet med Microsoft Arduino Wiring
biblioteket.
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12.2 Skrivning till SD-kort

I graferna i detta avsnitt kan man se hur mycket skrivhastigheten minskade vid själva
skrivningen av data för de olika kombinationerna av enkortsdator, operativsystem och
programmeringsspråk. Man ser hur mycket långsammare skrivningarna är samtidigt
som data skrivs över till ett lagringsbart media.

Dessa testresultat har varit svåra att jämföra mot varandra. Detta eftersom vi genom att
mäta tiden mellan varje läsning i maximal läshastighet har påverkat resultatet olika på
de olika systemen. Tiden det tar att skriva data till fil beror också på hur mycket data som
skrivs varje gång, vilket gjort att vi bestämt oss för att i alla tester skriva ner resultatet av
10 läsningar varje gång för att kunna jämföra tiden. Trots att resultaten kan vara svåra
att jämföra mellan olika system, anser vi att resultaten i alla fall ger en uppfattning om
hur skrivning av data till fil kan påverka läsningshastigheter för varje enskilt system.

Windows 10 IoT Core med C# Grafen nedan visar tiden för läsning när data skrivs
till en textfil var tionde läsning för Windows 10 IoT Core med C#. Vid skrivnings-
tillfället tar det cirka 0.008 sekunder att göra en läsning, annars tar det cirka 1.4× 10−6

sekunder. Det tar väldigt lång tid att skriva data till fil jämfört med när skrivning ej sker.
Skillnaden skulle förmodligen bli betydligt mindre om man lyckades göra skrivningen
till fil flertrådat eftersom den då skulle kunna dela upp arbetet på flera processorkärnor.
I fallet med C# har vi valt att lägga detta under framtida arbete.

Figur 13: Tid för läsningar på Raspberry Pi 3 med Windows 10 IoT Core och C#. Totalt
100 läsningar med skrivning till fil var tionde läsning.
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Windows 10 IoT med C++ De två graferna nedan visar tiden för läsning när da-
ta skrivs till en textfil var tionde läsning för Windows 10 IoT med C++. Den första
grafen visar tiden när IO-operationen blockar exekveringen. I den andra grafen sker
IO-operationen asynkront och arbetet fördelas då på flera av Raspberry Pins proces-
sorkärnor. Då ökar inte tiden för en IO-operation nämnvärt när mängden data som sparas
ökar.

Figur 14: Tid för läsningar på Raspberry Pi 3 med Windows 10 IoT och C++. Totalt 100
läsningar med skrivning till fil var tionde läsning.

Figur 15: Tid för läsningar på Raspberry Pi 3 med Windows 10 IoT och C++. Totalt 100
läsningar med asynkron skrivning till fil var tionde läsning.

25



12 Resultat

Linux med C++ Graferna nedan visar resultaten för Linux med C++. Här skrivs
10 värden till fil vid varje datadumpning. Raspberry Pi 3 visas i den första grafen och
tar ungefär 10 gånger så lång tid som när filskrivning ej sker. Det testades även att
skriva 100 värden vid varje filskrivning vilket tog cirka 100 gånger så lång tid som när
filskrivning ej sker.

Den andra grafen visar filskrivning på Galileo Gen 2. filskrivningen tar endast cirka tre
till fyra gånger så lång tid. Galileon är dock långsammare på att läsa data.

Figur 16: Tid för läsningar på Raspberry Pi 3 med Linux och C++. Totalt 100 läsningar
med skrivning till fil var tionde läsning

Figur 17: Tid för läsningar på Intel Galileo Gen 2 med Linux och C++. Totalt 100
läsningar med skrivning till fil var tionde läsning
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Raspberry Pi 3 fler-trådat Efterssom Raspberry Pin har en fler-kärnig processor
kan man låta en annan tråd göra skrivning till fil samtidigt som inläsning. Tiden att med-
dela den andra tråden är försumbar vilket betyder att sådan filskrivning endast begränsas
av att datan hinner skrivas innan minnet fylls ut. Detta kan göras i både Windows och
Linux och är en stor fördel med Raspberry Pins flerkärninga processor över de andra
enkortsdatorerna.

12.3 Uppstartstider

Metoden för att testa uppstartstider anser vi ha varit en bra metod då den gett en hög
upplösning vid tidtagningen samt automatiserat processen så flera körningar kan utföras
med exakt samma start- och stoppunkter för tidtagningen och därmed ge trovärdiga
resultat. Vi hade dock fått mer exakta resultat om vi tagit medelvärdet på ännu fler
tester. Resultaten visar att uppstart av ett operativsystem tar lång tid men förbättras
med snabbare processor. Även om Linux startar upp snabbare än Windows är båda för
långsamma för att snabbt kunna samla in data vid uppstart. Detta betyder att systemen
förmodligen redan måste vara startade vid sådana tillämpningar.

Vid mätningarna av 10 uppstartstider har Raspberry Pi 3 med Linux som operativsystem
snabbast uppstartstid med i snitt 23,8 sekunder och är även det system som har stabilast
värden för uppstartstider då både Raspberry Pi 3 med Windows 10 IoT Core och Intel
Galileo Gen 2 har större differens bland sina mätningar. Raspberry Pi 3 med Windows
10 IoT Core startar på i snitt 39,9 sekunder och Intel Galileo Gen 2 på i snitt 53,7
sekunder. Resultaten baseras på 10 tidtagningar.

Uppstartstider (ms)
Enkortsdator Snitt Snabbast Långsammast
Raspberry Pi 3 Windows 39 939 33 277 48 872
Raspberry Pi 3 Linux 23 808 23 633 24 083
Intel Galileo Gen 2 51 847 50 600 53 654
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13 Slutsatser

Figur 18: Resultat för uppstartstider.

13 Slutsatser

Resultaten från de program som utvecklats för tester har visat på stora skillnader
inom alla områden som testats. Detta visar på vikten av att välja rätt enkortsdator för
implementationen. Programmen och dess resultat kan hjälpa utvecklare av mjukvara för
inbyggda system att få en uppfattning om prestandan hos enkortsdatorerna Raspberry
Pi 3 och Intel Galileo Gen 2.

Sammanfattat har Raspberry Pi 3 snabbast resultat inom samtliga områden, men inte
stabilast. Linux Rasbian presterar bäst med biblioteket WiringPi i alla områden förutom
analoga läsningar där Windows 10 IoT Core istället är snabbare med biblioteket Micro-
soft Lightning.

För Raspberry Pin är skillnaderna i resultat beroende på operativsystem och program-
meringsspråk/bibliotek anmärkningsvärt stora. Raspberry Pin får användning av sin
flerkärniga processor när den ska spara data till SD-kort och påverkar inte läshastigheten
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14 Framtida arbete

lika mycket som skrivningar hos Intel Galileon. Den stora fördelen med Intel Galileo
Gen 2 är att den direkt kan köra kod skriven för Arduino-system.

Testerna på Arduino Mega 2560 visar på de nackdelar det innebär att övergå från ett re-
altidssystem. Uppstartstider och stabilitet är något som försämras avsevärt vid körningar
hos Raspberry Pi 3 och Intel Galileo Gen 2 jämfört med Arduino Mega 2560.

Metoden som använts har visat sig fungera bra för att visa skillnader mellan de oli-
ka enkorsdatorerna, operativsystemen och programmeringsspråken. Noggrannheten i
mätningarna är inte exakt då olika implementationer av tidtagning har behövts göras
för olika program men ändå tillräckligt exakt för att ge en bra jämförelse. Resultaten
har dessutom bekräftats via oscilloskop och kan därför bedömas som riktiga inom den
noggrannhet vi eftersträvat.

14 Framtida arbete

I våra tester har vi inte ett specifikt program för Intel Galileon som använder dess extra
snabba digitala läs/skriv-funktioner. För tillfället har Arduino test-programmet endast
körts med de vanliga Arduino läs/skriv-funktionerna på Galileon.

Det finns flera andra enkortsdatorer som skulle vara intressanta att utföra testerna på.
Till exempel tidigare nämnda Intels Minnowboard Max samt DragonBoard 410c.

Det finns möjligheter att optimera de existerande programmen. Dels för smidigare ex-
ekvering samt för bättre prestanda hos flerkärniga enkortsdatorer genom parallellpro-
grammering.

Vad gäller den externa A/D omvandlaren finns det andra alternativ som kommunicerar
via andra protokoll. I2C protokollet skulle vara intressant att jämföra mot SPI protokol-
let som använts i våra tester.

Andra faktorer hos enkortsdatorerna som ej testats av våra program skulle kunna vara
intressanta, till exempel strömförbrukning.
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15 Bilaga 1

15 Bilaga 1

Mätresultat digitala läsningar

Tabell 1: Medelvärde av uppmätta digitala läsfrekvenser
System efter resultat Frekvens per antal kanaler (kHz)

Dator OS Bibliotek 1 2 4 8
Raspberry Pi Linux C++ Wi-

ringPi
10 131 5 150 3 283 2 480

Raspberry Pi Win.
IoT

C++ Wi-
ring

6 847 3 394 1 421 892

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
Light-
ning

3 365 2 080 1 054 559

Raspberry Pi Win.
IoT

C#
Light-
ning

2 514 1 225 625 312

Intel Galileo Realtid Arduino
Wiring

817 422 208 110

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
WinDev

514 257 129 55

Raspberry Pi Win.
IoT

C# Win-
Dev

431 219 109 54

Arduino Me-
ga

Realtid Arduino
Wiring

227 115 41 19

Intel Galileo Linux C++
Mraa

76 37 14 7
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15 Bilaga 1

Tabell 2: Minsta uppmätta digitala läsfrekvenser
System efter resultat Frekvens per antal kanaler (kHz)

Dator OS Bibliotek 1 2 4 8
Raspberry Pi Linux C++ Wi-

ringPi
681 131 128 607

Raspberry Pi Win.
IoT

C++ Wi-
ring

5 329 2 439 1 307 659

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
Light-
ning

1 143 1 196 839 524

Raspberry Pi Win.
IoT

C#
Light-
ning

303 223 206 170

Intel Galileo Realtid Arduino
Wiring

421 161 117 73

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
WinDev

476 244 108 46

Raspberry Pi Win.
IoT

C# Win-
Dev

235 75 73 38

Arduino Me-
ga

Realtid Arduino
Wiring

219 113 40 19

Intel Galileo Linux C++
Mraa

73 35 12 7
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15 Bilaga 1

Mätresultat digitala skrivningar

Tabell 3: Medelvärde av uppmätta digitala skrivfrekvenser
System efter resultat Frekvens per antal kanaler (kHz)

Dator OS Bibliotek 1 2 4 8
Raspberry Pi Linux C++ Wi-

ringPi
23 404 11 813 6 009 3 304

Raspberry Pi Win.
IoT

C++ Wi-
ring

14 516 5 647 3 166 1 883

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
Light-
ning

6 720 3 506 1 780 902

Raspberry Pi Win.
IoT

C#
Light-
ning

3 215 1 555 803 407

Intel Galileo Realtid Arduino
Wiring

801 411 209 95

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
WinDev

528 265 131 60

Raspberry Pi Win.
IoT

C# Win-
Dev

446 224 112 56

Arduino Me-
ga

Realtid Arduino
Wiring

132 72 38 20

Intel Galileo Linux C++
Mraa

40 20 10 5
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15 Bilaga 1

Tabell 4: Minsta uppmätta digitala skrivfrekvenser
System efter resultat Frekvens per antal kanaler (kHz)

Dator OS Bibliotek 1 2 4 8
Raspberry Pi Linux C++ Wi-

ringPi
736 136 1 019 2 851

Raspberry Pi Win.
IoT

C++ Wi-
ring

1 592 1 400 1 048 904

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
Light-
ning

4 500 3 136 1 698 882

Raspberry Pi Win.
IoT

C#
Light-
ning

977 369 391 122

Intel Galileo Realtid Arduino
Wiring

532 364 192 92

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
WinDev

414 248 125 50

Raspberry Pi Win.
IoT

C# Win-
Dev

221 86 72 38

Arduino Me-
ga

Realtid Arduino
Wiring

131 72 38 19

Intel Galileo Linux C++
Mraa

38 7 10 3
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15 Bilaga 1

Tabell 5: Medelvärde av uppmätta analoga läsfrekvenser
System efter resultat Frekvens per antal kanaler (kHz)

Dator OS Bibliotek 1 2 4 8
Raspberry Pi Win.

IoT
C++
Light-
ning

235 118 56 29

Raspberry Pi Win.
IoT

C#
Light-
ning

163 81 40 20

Raspberry Pi Win.
IoT

C++ Wi-
ring

133 66 32 16

Arduino
Mega,
Extern ADC

Realtid Arduino
Wiring

60 30 11 6

Raspberry Pi Linux C++ Wi-
ringPi

36 18 9 4

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
WinDev

18 9 5 2

Raspberry Pi Win.
IoT

C# Win-
Dev

15 8 4 2

Arduino
Mega, Intern
ADC

Realtid Arduino
Wiring

9 9 3 1

Intel Gali-
leo, Extern
ADC

Linux C++
Mraa

4 2 1 0,4

Intel Gali-
leo, Intern
ADC

Linux C++
Mraa

3 2 0,8 -

Intel Gali-
leo, Intern
ADC

Realtid Arduino
Wiring

3 1 0,7 -

Intel Gali-
leo, Extern
ADC

Realtid Arduino
Wiring

1,1 0,5 0,3 0,1
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15 Bilaga 1

Tabell 6: Minsta uppmätta analoga läsfrekvenser
System efter resultat Frekvens per antal kanaler (kHz)

Dator OS Bibliotek 1 2 4 8
Raspberry Pi Win.

IoT
C++
Light-
ning

223 107 46 23

Raspberry Pi Win.
IoT

C#
Light-
ning

62 29 18 10

Raspberry Pi Win.
IoT

C++ Wi-
ring

130 62 27 14

Arduino
Mega,
Extern ADC

Realtid Arduino
Wiring

60 29 11 6

Raspberry Pi Linux C++ Wi-
ringPi

24 17 8 4

Raspberry Pi Win.
IoT

C++
WinDev

16 8 4 2

Raspberry Pi Win.
IoT

C# Win-
Dev

3 4 1 1

Arduino
Mega, Intern
ADC

Realtid Arduino
Wiring

9 9 3 1

Intel Gali-
leo, Extern
ADC

Linux C++
Mraa

3 2 0,9 0,4

Intel Gali-
leo, Intern
ADC

Linux C++
Mraa

2 1 0,8 -

Intel Gali-
leo, Intern
ADC

Realtid Arduino
Wiring

2 1 0,7 -

Intel Gali-
leo, Extern
ADC

Realtid Arduino
Wiring

0,8 0,4 0,2 0,1
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