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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje ve významu technického textu na protokol CAN, jeho návrhu 

pro komunikaci s robotickým podvozkem. V první části práce obsahuje obecné 

informace o protokolu CAN a jeho nastavení a také náhled s jakými přípravky jsem 

pracoval. Druhá část se věnuje software robota. Další kapitola popisuje hardware mé 

práce a poslední kapitola je věnována experimentům s robotem a celkovému 

zhodnocení. 
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Abstract 

This thesis focuses in the importance of technical text on the CAN protocol, the design 

of communication with robotic chassis. The first part contains general information 

about the CAN protocol and its settings, and a preview of what products I worked. The 

second part focuses on software robot. The next chapter describes the hardware of my 

work and the last chapter is devoted to experiments with the robot and the overall 

evaluation. 
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1 ÚVOD 

 

Cílem Bakalářské práce je navrhnout komunikační protokol CAN pro komunikaci 

jednoduchého podvozku s řídícím členem. 

Podvozek je vybaven vlastní základní deskou, do které budu vkládat jednu z operačních 

úloh, která bude schopna komunikovat po sběrnici CAN s řídícím členem. Jako řídící 

člen jsem zvolil mikrokontroler se zabudovaným ARM procesorem řady Cortex-

M3(dále Mbed). Do Mbedu budu navrhovat aplikaci pro komunikaci s podvozkem 

(robotem). Celou práci na robotu programuji v prostředí Coocox. Aplikaci pro Mbed 

vytvářím v internetovém vývojovém prostředí, které má podporu programového jazyka 

C/C++. 

Cílem navrhnuté komunikace bude pohyb robota s významem udržení konstantní 

vzdálenosti před snímaným objektem. 
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2 NÁVR PROTOKOLU 

Před samotným návrhem komunikačního protokolu, je nutné vědět co to vlastně 

komunikační protokol CAN je. 

CAN protokol se tedy využívá ke komunikaci více zařízení najednou. Komunikace 

probíhá po sběrnici 

CAN protokol se dělí podle různých vlastností. 

2.1 CAN Ovladač 

Dělení podle driveru: 

 

CAN Bus 

driver 

High speed 

Low speed 

 

Z čeho já využívám high speed. U high speed je maximální rychlost přenesení dat 

1Mb/s, zatím co u Low speed je maximální rychlost 125Kb/s. 

 

2.2 CAN Rámce 

Dále se CAN používá dle různých druhů rámců. 

 

CAN Bus 

Rámec 

Data frame Remoteframe Error frame Overload frame 

 

Z těchto rámců pro CAN Bus využívám Data frame, který slouží pro přenos dat. 

Remote frame slouží pro požadavek na datový rámec od jiného účastníka. Dále Error 

frame je signalizace chyby všem účastníkům v přenosu. Poslední Overload frame slouží 

jako nucená pauza mezi datovým rámcem a rámcem remote. 
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Následný datový rámec pak vypadá takto: 

 

Obrázek 1 Datový rámec CAN [1] 

Jedná se o datový rámec CAN s 11 bitovým identifikátorem. 

 

2.3 CAN Identifikátory 

Dále se CAN používá s bitovými identifikátory objektu. 

Specifikace definuje dva různé formáty identifikátoru: 

 

CAN Bus 

Identifikátor 

11 bitový 

29 bitový 

 

Identifikátor objektu označuje obsah zprávy, nikoli přístroj. Pro jednotlivé parametry 

v měřícím systému může být vždy jen jeden identifikátor. Příjemci zpráv pak podle 

identifikátorů rozhodují o důležitosti zprávy. Také identifikátor slouží pro stanovení 

priority zpráv. 

 

2.4 Návrh CAN protokolu 

CAN protokol, který jsem navrhoval je nastaven takto: 
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 Driver: high speed 

 Přenosová rychlost: 1Mb/s 

 Využití rámce: datový rámec 

 

Blokový diagram funkčnosti mého CAN protokolu: 

 

Obrázek 2 Blokový diagram CAN protokulu 

Pro ideální komunikaci je dobré rozlišovat zprávy, které posílá jedno zařízení od 

druhého. Zprávy, které posílám z Mbedu rozlišuji od zpráv z robota různým 

identifikátorem. Zpráva, která odešla z Mbedu je pod identifikátorem 0x003 

hexa a zpráva z podvozku má identifikátorem 0x401 hexa. 

 

2.4.1 Nadefinované zprávy 

Význam nadefinovaných zpráv. V protokolu, který používám, mám dva druhy zpráv. 

Zpráva, kterou posílám z Mbedu s názvem úvodní je zpráva, která má identifikační 
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význam. Jedná se pouze o data, která nesou informaci o tom, že je připojeno zařízení 

s názvem Mbed ke sběrnici CAN. 

Další zpráva, kterou vysílám z Mbedu má hlubší záměr, jedná se o zprávu, která nese 

informace o rychlosti, kterou má robot jet. Významově se tedy zařazuje do řídící 

zprávy. 

Zprávy, které posílám z robota, mají opět dva významy. Prvním z nich je inicializační 

význam zprávy. Tato zpráva se posílá rovněž na začátku komunikace. Další význam 

zprávy je smyslu zpětné vazby k robotu (rozvedu v dalších kapitolách) 

2.5 Náhled na celek 

Celou aplikaci jsem navrhoval jako komunikaci mezi řídícím členem a robotem. Řídící 

člen je v mém případě Mbed. Jedná se o mikrokontroler s názvem mbed NXP LPC1768  

Rysy nebo prvky Mbedu: 

 Podpora 

o SPI 

o I2C 

o UART 

o CAN 

o Ethernet 

o GPIO 

o PWM 

o ADC 

o DAC 

 Programové prostředí C/C++ 

Jako robota používám osazenou desku plošných spojů, ke které jsou připojeny dva 

motory. 

Blokové schéma základní desky robota. 
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Obrázek 3 Blokové schéma základní desky robota [2] 

Základní desku pro robota jsem programoval pomocí programátoru XLink-JTAG odkaz 

na výrobek: http://blog.iteadstudio.com/cortex-m3-jtag-hardware-debugging-probe-x-

link/ 

Cílem celého produktu je zprovoznit robota, tak aby si udržoval konstantní vzdálenost 

před snímaným objektem.   

Celá aplikace má probíhat, tak že po zapnutí napájení se zinicializují jak základní deska 

robota, tak řídící člen Mbed. Poté dochází na základě vysílaných zpráv a přijatých zpráv 

k pohybu robotického vozítka nebo naopak vyčkávání.  
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3 SOFTWARE ROBOTA 

Tato kapitola je věnovaná části mé práce, která je spojena s robotickým podvozkem, 

který ve své práci používám. 

 

3.1 Aplikace na robotickém vozítku 

Nejprve bych chtěl uvést, že vycházím z již hotové práce [2] do, které dělám nadstavbu 

v podobě úlohy pro operační systém pro CAN komunikaci. 

 

3.1.1 Úlohy pro operační systém 

Na jednoduchém obrázku Vám popíšu, jak to po softwarové stránce funguje na 

robotickém podvozku, který mi byl předán. 

 

Program obsahuje následující softwarové úlohy. 

 

 

úlohy OS Priorita Popis 

StatusLed_task 1 Signalizace poruchy 

SlipSerial_task 2 Komunikace po sériové lince 

MotorControl_task 4 Ovládání motorů 

Akcelerometr_task 3 Upravování rychlosti motorů 

CANtest_task 1 Komunikace po CAN sběrnici 
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3.1.2 Návrh CANtest_task 

Zde Vám popíšu, jak jsem postupoval při návrhu úlohy pro CAN komunikaci. Na 

začátku jsem dostal program, kde úloha obsahovala pouze inicializaci odesílaného 

objektu a inicializaci pinů pro CAN.   

 

3.1.2.1 Inicializace těla CANu 

Nejprve jsem si zinicializoval datový prostor o velikosti 8 bitů pro sběrnici CAN. 

Vytvořil jsem si tedy objekty sMsgObjectTx a sMsgObjektRx a datové buffery, které 

mají velikost 8 bytů.  

Poté provádím propojení příslušných GPIO pinů a vytvářím si tedy vlastní CAN 

s označením CAN0_BASE. 

Dalším krokem je konfigurace vytvořeného CANu. Nastavuji tedy rychlost přenosu na 

1Mbit/s při 8kHz 

 

3.1.2.2 Inicializace pro příjem zprávy 

Dalším krokem je konfigurace objektu pro příjem zprávy. V programu provádím 

nastavení indexu zprávy a masky a používám filtraci přijímaných zpráv. Poté nastavuji 

délku přijímané zprávy na hodnotu maximálních 8 bitů. Poté nastavuji, kam se mají 

ukládat data z přijatých zpráv. 

 

3.1.2.3 Inicializace pro odesílání zpráv 

K inicializaci odesílání zpráv, bych řekl toto. Inicializuji objekt odesílání, který má 

neměnný indentifikátor zprávy s hodnotou 0x401 hexa. Objekt je délky 8bit. A data, 

která se mají odesílat jsi, beru z ucBufferOut. Což je 8bytový prostor, který jsem si 

vytvořil v předešlém kroku. 
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3.1.2.4 Pohyb motorů 

Pohyb motorů řeším pomocí funkce pohnout_motorem(), která má vstupní parametr 

právě hodnotu, která představuje rychlost pro oba motory, jedná se o rychlost, která je 

předávána z Mbedu. Tato hodnota je typu short. Rychlost nastavuji pomocí struktury 

MotorControl a DriveBlock, která se inicializuje v MotorControl.h. 

 

 

3.1.2.5 Zpětná vazba 

Jako zpětnou vazbu používám funkci vrat_rychlost(), která má vstupní parametr 

hodnotu, kterou si beru z enkodéru pro motor1 jedná se o hodnotu typu short, tuto 

funkci volám v MotorControl.c, aby vstupní argument byla aktuální rychlost 

v jednotkách m/s . Aktuální rychlost se ukládá do proměnné value, která je součástí 

struktury s názvem SenzorActor. Výstupem této funkce je rovněž hodnota, která 

představuje aktuální rychlost motorů. 

3.1.3 Vývojový diagram 

 
Obrázek 4 Vývojový diagram CANtest_task úlohy 
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3.2 Aplikace Mbedu  

Tato kapitola je věnována softwarovému popisu aplikace v Mbedu. Celá aplikace se 

skládá se tří souborů main.c, SRF08.h a SRF08. Main.c je hlavní soubor ve kterém je 

celá logika a téměř veškeré dění. Soubory SRF08.h a SRF08.c jsou pomocné soubory 

pro ultrazvukový snímač SRF08. 

 

3.2.1 Inicializace 

V samotném začátku inicializuji potřebné knihovny, proměnné a struktury, které 

v aplikaci používám. 

 

 

3.2.1.1 Inicializace struktur 

V tabulce jsou vypsány struktury, které používám v mé aplikaci. 

 

Struktury v Mbedu 

Název Počet prvku Význam 

can_speed_message_t 2 Odesílání/příjem zpráv 

vypisuj 4 výpis dat 

 

Struktura can_speed_message_t obsahuje 3 prvky. Prvním je uint8_t mode ten 

představuje proměnou, do které ukládám charový znak a to buď b,c nebo a, rozdíl mezi 

těmito znaky vám popíši níže. Další prvek je  short speed zde si beru či ukládám 

hodnotu, která může nabývat maximálně 4000 nebo -4000, jedná se o hodnotu typu 

short.  

 

 

 

 

Tabulka popisující módy a rozdíly mezi nimi: 

 

  Módy 

uint8_t mode  b c a 

činnost pojez dopředu, LED svítí pojezd vzad, LED nesvití zastavení, LED bliká 
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Druhá struktura s názvem vypisuj, má 4 prvky. 

Tuto strukturu používám k ukládání informací a pro výpis. První prvek je 

PozadovanaRychlost do které si ukládám odesílanou vyregulovanou rychlost. Dalším 

prvkem je SkutecnaRychlost tam si taktéž ukládám rychlost, ale aktuální, kterou mi 

vrací podvozek. Poté si do proměnné cas ukládám aktuální čas. Jako poslední prvek je 

vzdálenost do které si ukládám aktuální vzdálenost od cíle. 

 

3.2.1.2 Popis používaných funkcí 

V této aplikaci používám různé druhy funkcí, které jak vrací, tak nevrací hodnoty.  

 

Seznam používaných funkcí: 

 

1. Send 

2. Vypis 

3. Regulace_rychlosti 

4. Main 

 

Funkce Send má za úkol připravit strukturu k odeslání a odeslat zprávu po CANu. 

Funkce Vypis je funkcí vypisující data na seriový port. Regulace_rychlosti je funkce, 

která provádí výpočet ze žádané hodnoty a skutečné hodnoty a zesílení a jejím 

výsledkem je regulovaná rychlost. 

Funkce Main je řídící funkce, která obsluhuje ostatní funkce. Ve funkci Main je také 

inicializován CAN. 

Při inicializaci vytvářím objekt CAN zprávy a inicializuji sběrnici s rychlostí 1Mbit/s 
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3.2.2 Vývojový diagram 

 
 

Obrázek 5Vývojový diagram aplikace v Mbedu  

 

 

4 HARDWARE ROBOTA 

V této podkapitole je popsáno, jak jsem postupoval, při zapojení důležitých součástí pro 

mou bakalářskou práci. 

4.1.1 Zapojení Mbedu a budiče sběrnice CAN. 

Nejprve pokud chceme správně zapojit Mbed k CAN sběrnici, musíme vědět jaké piny 

z Mbedu můžeme použít. Nejlépe se orientujeme podle obrázku. 
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Obrázek 6 Popis pinů pro MBED [3] 

Podle obrázku 6 vidíme, že CAN je nastaven na piny 29 a 30. Jelikož Mbed neobsahuje 

budič sběrnice CAN, který je pro komunikaci po CAN sběrnici více než důležitý.  

Jedná se o budič MCP2551 a jedno z možných zapojení vypadá takto: 

 

Obrázek 7 Zapojení budiče [4]  

Jak si můžeme všimnout, tak v zapojení pro budič je již odpor R4, který taktéž slouží 

jako koncový prvek pro sběrnici CAN. 

Pokud máme schéma podle, kterého se můžeme řídit, tak už nám jen zbývá poskládat 

součástky, tak aby využívaný prostor byl co nejmenší. 

Nejprve jsem zapojoval na nepájivé pole. V prvních krocích samotného zapojování 

jsem Mbed připojil k nepájivému poli, poté jsem k Mbedu připojil budič sběrnice CAN 

se všemi jeho náležitostmi a zkoušel správnost zapojení.  
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Jestli jsem budič dobře zapojil, se dalo zkontrolovat různými způsoby: 

 

 Voltmertem 

 USB-CAN převodníkem 

 Osciloskopem 

 

Nejjednodušší cesta je kontrola přes voltmetr. Je to metoda kdy sledujete napěťovou 

úroveň na drátech CAN_H a CAN_L 

Pokud na obou drátech bude shodné napětí okolo 2.3V (z normy 2-3 V) pak máte 

vyhráno a našli jste recesivní úroveň CAN sběrnice. 

Na obrázku 8 vidíte, napěťový průběh na sběrnici CAN. 

 

 

Obrázek 8 Napěťová úroveň na sběrnici CAN zdroj: [5] 

 

První kvadrant kdy jsou napěťové úrovně téměř shodné, jest kvadrant recesivních 

úrovní pro CAN sběrnici. Poté následuje dominantní kvadrant a poté zase recesivní. 

 

Další metoda je USB-CAN (odkaz na výrobek: http://www.hw.cz/produkty/adapter-

usb-can.html) převodník, jedná se o metodu, která využívá zařízení USB-CAN adapter, 

který velice jednoduše připojíte k drátkům CAN_H a CAN_L a poté k GND. Jakmile 

máte takto zapojeno, stačí už jen stáhnout bezplatný software a nainstalovat řídící 

aplikaci do PC včetně driverů. V aplikaci dále nastavit příslušné parametry pro Váš 

CAN a hurá na sledování. 

Pro připojení tohoto zařízení je dobré vědět popis jednotlivých pinů. Viz obrázek 9. 
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Obrázek 9 Popis a zapojení v CAN-USB adapteru [6]  

Obsluha programu je jednoduchá, pokud jej spustíte, uvidíte záložku Messages, když na 

ní kliknete, na pravé straně uvidíte nastavení pro CAN, nastavíte podle vašich potřeb, 

zaškrtnete listening mód a odškrtnete filtr pro zprávy. Pak to celé spustíte červeným 

symbolem pro „play“ a sledujete, jak vám v tabulce naskakují zprávy. 

 

Netroufám si říct poslední, ale další metodou je použití osciloskopu. Na jeden kanál 

připojíte CAN_H a sjednotíte (spojíte) GND sondy a GND v zapojení. Sledujete odezvu 

na osciloskopu. 

Po odzkoušení, zapojení budiče jsem připojoval k sběrnici CAN základní desku pro 

robotické vozítko. 
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4.1.2 Zapojení základní desky robotického vozítka 

V této podkapitole Vám popíšu, jak jsem postupoval při zapojení motherboard neboli 

základní desky pro robotické vozítko. 

Prvním krokem pro správné zapojení je opět vědět co zapojuji a kam to zapojuji. Proto 

jsem se podíval na schéma základní desky pomocí programu eagle a zjistil jsem, že 

vývod pro CAN komunikaci je vyveden na precizní piny s označením J8 pro CAN_H a 

J7 pro CAN_L viz obrázek 11. 

 

 
Obrázek 10 Základní deska rozložení součástek. [2] 

Pin označený červeným kolečkem, je pin číslo 9 na té samé liště precizních pinů akorát 

na druhém konci poté najdeme pin s označením 1. 
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Obrázek 11 Základní deska - CAN piny [2] 

Dalším důležitým pinem je J9 , J2 nebo J5 z obrázku vidíme, že se jedná o GND, kterou 

je nutné spojit s naší GND pro CAN sběrnici. 

Příslušné piny jsem spojil a stačilo jen odzkoušet, zda nám po CAN sběrnici „chodí“ 

nějaké zprávy, pokud tam nějaké posíláme. 

 

4.1.3 Zapojení SRF08 

V této podkapitole budu popisovat, co jsem používal za snímač vzdálenosti a jak jsem 

jej zapojil.  

V mé bakalářské práci používám snímač vzdálenost s označením SRF08. Jedná se o 

snímač, který má princip snímání vzdálenosti založený na akustickém signálu, který se 

odráží od předmětu a vrací se zpět do snímače. 

Nejdůležitější je opět vědět jaký pin co znamená a proto přikládám obrázek s popisem 

pinů. 
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Obrázek 12 SRF08 popis pinů [7] 

Teď už nám chybí jen zapojení daného snímače. Když se podíváte, zpět na obrázek 6 

vidíme, že nás zajímají piny 9 a 10 jedná se o I2C sběrnici (pin 9 = SDA, pin 10 = 

SCL).  

Teď jednoduše spojíme příslušné piny k sobě a nezapomeneme na GND a +5V.  

Problém u tohoto snímače je ten, že má velký snímací rádius a proto je vhodné jej 

používat s jiným snímačem vzdálenosti a z výsledných vzdáleností snímačů vybrat tu 

správnou. 

 

Obrázek 13 Zapojení Mbed a SRF0 
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4.1.4 Zkompletování celého vozítka 

Když jsem měl odzkoušeno, že mi vozítko jezdí tak, jak chci. Dalším úkolem bylo, aby 

to vypadalo, tak jak chci. 

Navrhl jsem osazení univerzálního plošného spoje a vhodně jsem umístil snímač 

SRF08. Viz obrázky níže. 

 

 
Obrázek 14 Náhled na robota půdorys 

 

 

Obrázek 15 Náhled na robota bokorys 
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5 REGULACE ROBOTA 

Tato kapitola je věnovaná návrhu regulace pro robota.  

 

5.1 Regulační obvod 

 
Obrázek 16Blokové schéma celého systému  

Klasický regulační obvod:  

 

 

 

Popis k obrázku17: w(t) je tedy moje žádaná hodnota v podobě vzdálenosti e(t) je 

odchylka od skutečné vzdálenosti x(t) je akční veličina z regulátoru, která je ve 

významu velikosti rychlosti a y(t) je vzdálenost překážky od robota.  

Regulátor 
Soustava 

x(t) y(t) w(t) e(t) 

Obrázek 17 Regulační obvod, klasický 
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5.2 Výsledky experimentů  

Následnými grafy experimentů ukazuji průběh regulace robota.  

 
Obrázek 18 Průběh regulace se SpeedRegulátorem s rychlostí odesílání zpráv 1s 

 

 
Obrázek 19 Průběj regulace se SpeedRegulátorem s rychlostí posílání zpráv 0.5s 
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Obrázek 20 Průběh regulace bez SpeedRegulátoru s rychlostí posílání zpráv 0.5s 

 
Obrázek 21 Průběh regulace bez SpeedRegulátoru s rychlostí posílání zpráv 1s 
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Dalším experimentem bych chtěl uvést rozdíl mezi filtrací hodnot vzdálenosti a 

nefiltrovaným odběrem dat. 

 

Obrázek 22 Průběh regulace se SpeedRegulátorem s filtrem a bez filtru hodnot, doba odesílání 1s 

 

 

Obrázek 23 Průběh regulace se SpeedRegulátorem, doba odesílání 0.5s rozdíl mezi užitím filtru a bez filtru 
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Obrázek 24 Průběh regulace se SpeedRegulátorem doba odesílání 0.3s 

 

Obrázek 25 Průběh regulace se SpeedRegulátorem, rodíl časů odesílání zpráv 

5.3  Zhodnocení experimentů 

Prvním experimentem jsem chtěl zjistit, jaký význam z praktického hlediska má 

používání SpeedRegulátoru, který je naprogramován v módu MOTOR_RUNNING. 



 32 

Proto jsem robota postavil před stojící překážku ve vzdálenosti cca 60cm a nechal jsem 

at dojede danou vzdálenost. 

Výsledek mých experimentů je, že používání SpeedRegulátororu při zesílením 5,10 a 15 

je oproti vynechání SpeedRegulátoru dosti pomalé. Pokud bych chtěl zrychlit průběh 

regulace musel bych zvýšit zesílení regulátoru, ale to má za následek rozkmitání robota 

na jednom místě. 

Průběh regulace bez SpeedRegulátoru je na pohled rychlejší, ale má veliký překmit. Na 

obrázku 21 je vidět jak robot při zesílení 40 v čase 3000ms narazil do sledovaného 

objektu a snímač poté nahlásil falešnou informaci o délce, to mělo za následek prudký 

pojezd vpřed, takže robot stále zrychloval a přesto stál na místě, z toho důvodu již 

experimentuji pouze se SpeedRegulátorem. 

Na obrázcích 22 a 23 je efektně vidět účinnost naprogramovaného filtru pro sběr dat. 

Jedná se o jednoduchý sběr 5 hodnot vzdáleností a poté jejích aritmetický průměr, 

výsledná hodnota je potom výstupem filtru pěti hodnot. 

Na obrázku 24 poté vidíme asi optimální nastavení regulace pro robota. 

Z charakteristiky jasně vyplývá, že regulace není dokonalá a pořád obsahuje překmity, 

ale zmenšil se čas regulace pomocí zvýšení zesílení a zmenšení doby odesílání dat. 

Dobu odesílání dat jsem zvolil nejmenší možnou a to je 0.2s kdy je Mbed schopen 

efektivně sbírat data a vypisovat je do konzole. 

Rovněž používám filtraci pěti hodnot na úkor zpomalení Mbedu.  

Na obrázku 25 vidíme rozdíl v průběhu regulace v závislosti na rozdílu doby odesílání 

zpráv.  

 

Ideální nastavení 

Ideální nastavení pro robota, aby správně reguloval, by mohlo být pokaždé jiné záleží 

jestli chceme, aby robot ve velice krátkém čase dorazil na cíl a zároveň nepřejel hranici 

20cm, nebo je možnost aby hranici 20 cm překročil. 

Pokud by robot hranici mohl překročit, tak nastavení vypadá takto: 

 

Zesílení 25 

Použití SpeedRegulátoru 
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Čas odesílání 0.3s 

Použití filtru pěti hodnot 

Čas kdy robot dosáhl 20cm: 3.768s 

 

Na druhou stranu by nastavení vypadalo takto: 

 

Zesílení 15 

Použití SpeedRegulátoru 

Čas odesílání zpráv 0.5s 

Použití filtru pěti hodnot 

Čas kdy robot dosáhl 20cm: 5.431s 
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7 ZÁVĚR 

Na závěr mé bakalářské práce bych chtěl říct, že na začátku mi byla předána základní 

deska s motory a řídící člen. 

Řídící člen měl za úkol obsluhovat motory na základě přijímaných informací. Ze 

začátku jsem navrhoval zapojení řídícího členu a budiče CAN sběrnice na nepájivém 

poli. Po odzkoušení funkčnosti jsem připojil tento kompletní řídící člen k základní desce 

robota a zkoušel první komunikaci. 

Poté jsem navrhl CAN zprávy, které používám v mé práci. A výsledkem byl funkční 

komunikační protokol CAN, který reguloval rychlost na základě vzdálenosti. Provedl 

jsem různé experimenty, abych zjistil, jak robot správně reaguje na změny vzdáleností. 

Z experimentů jsem poté odladil regulaci robota a zjistil tak jeho optimální nastavení. 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Zdrojové texty 

8.1.1 Zdrojový text pro aplikaci na Mbed: 

#include "mbed.h" 

#include "SRF08.h" 

#include "stdio.h" 

#include "ctype.h" 

#include "stdlib.h" 

 

#define ZESILENI_REG (25) 

static int POMOCVZDALENOST (0); 

 

 

 

 

DigitalOut myled(LED1); 

DigitalOut myled2(LED4); 

Serial pc(USBTX, USBRX); // tx, rx 

CAN can2(p30, p29);  

Timer t;  

Ticker ticker; 

Ticker tick; 

SRF08 srf08(p9, p10, 0xE4);      // Define SDA, SCL pin and I2C address 

 

typedef struct 

{ 

    uint8_t mode;    

    short speed;    // tady je pozadovana rychlost (-4000...+4000) 

    short vrat_speed; 

} can_speed_msg_t; 

 

typedef struct 

{ 

    short pozadovanaRychlost; 

    short skutecnaRychlost; 

    int cas; 

    int vzdalenost; 
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}vypisuj; 

 

 

void send () 

{ 

// Tato funkce má za úkol připravit, plnit a odeslat CANMessgae  

 

    int zadana=20; 

    short int rychlost_vys=0; 

    int vzdalenost=POMOCVZDALENOST; 

     //   rychlost_vys = regulace_rychlosti(zadana,vzdalenost); 

     rychlost_vys =(POMOCVZDALENOST - zadana)* ZESILENI_REG; 

        can_speed_msg_t zprava_z_mbedu; 

        if(rychlost_vys > 0) 

        zprava_z_mbedu.mode = 'b'; 

        else 

        zprava_z_mbedu.mode = 'c'; 

        if ((vzdalenost < 23) & (vzdalenost > 18)) 

        zprava_z_mbedu.mode = 'a'; 

        zprava_z_mbedu.speed = rychlost_vys; 

        can2.write(CANMessage(3, (const char *) &zprava_z_mbedu, 

sizeof(zprava_z_mbedu)));   

        myled=!myled; 

} // konec send(); 

void vypis (int cas, int p_rychlost, int s_rychlost, int vzdalenost) 

{ 

 printf("c%d \n p%d \n s%d \n v%d \n",cas,p_rychlost,s_rychlost,vzdalenost); // výpis 

do konzole ( čas , požadovaná rychlost , skutečná rychlost, měřená vzdálenost) 

} 

int regulace_rychlosti( int zadana, int skutecna) 

{   // Tato funkce slouží k regulaci rychlosti otáčení motor 

    // inicializace konstant 

    

    int rychlost=0;   

    // regulace 

    rychlost=(skutecna - zadana) *  ZESILENI_REG; 

    return rychlost; 

} //konec regulace_rychlosti(); 

 

int main()  

{    

wait(2); 
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   // inicializace 

   int zadana = 20;  

   short rychlost_vys = 0; 

  // POMOCVZDALENOST=srf08.read(); 

    CANMessage msg; 

    can2.frequency(1000000); 

    vypisuj ukaz; 

    ticker.attach(&send,0.2);  

   t.start();   // Start časovače    

  

    

   // nekonečná smyčka  

      while(1)  

      { /* 

      int vzdalenost  = srf08.read(); 

 */ 

int vzdalenost1  = srf08.read(); 

 

int vzdalenost2  = srf08.read(); 

 

int vzdalenost3  = srf08.read(); 

 

int vzdalenost4  = srf08.read(); 

 

int vzdalenost5  = srf08.read(); 

 

int vzdalenost = (vzdalenost1 + vzdalenost2 + vzdalenost3 + vzdalenost4 + 

vzdalenost5) / 5; 

 

POMOCVZDALENOST = vzdalenost  ; 

     

      

        rychlost_vys = regulace_rychlosti(zadana,vzdalenost);     

        int cas = t.read_ms();        // měření časovače  

        ukaz.cas=cas; 

        ukaz.pozadovanaRychlost= rychlost_vys; 

        ukaz.vzdalenost=vzdalenost; 

    

         if(can2.read(msg))    //čtení zprávy 

            { 

            can_speed_msg_t * zprava_z_podvozku = (can_speed_msg_t*) msg.data; 

            ukaz.skutecnaRychlost = zprava_z_podvozku->speed;         
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            }  

        vypis(ukaz.cas,ukaz.pozadovanaRychlost,ukaz.skutecnaRychlost,ukaz.vzdalenost);  

       myled2=!myled2; 

         

       }   // konec while(1) 

 

}   // konec cele funkce main 

 

8.1.2 Zdrojový text pro základní desku robota 

8.1.2.1 CANtest.c 

#include "CANtest.h" 
#include "MotorControl.h" 
#include "FreeRTOS.h" 
#include "task.h" 
#include "semphr.h" 
#include "queue.h" 
#include <stdio.h> 
#include <ctype.h> 
 #include <stdlib.h> 
#include "inc/hw_ints.h" 
#include "inc/hw_types.h" 
#include "inc/hw_memmap.h" 
#include "inc/hw_gpio.h" 
#include "driverlib/gpio.h" 
#include "driverlib/sysctl.h" 
#include "driverlib/interrupt.h" 
#include "driverlib/can.h" 
#include "MotorControl.h" 
#include "StatusLED.h" 
 
#include "inc/hw_ints.h" 
#include "inc/hw_memmap.h" 
#include "inc/hw_types.h" 
#include "inc/hw_uart.h" 
#include "driverlib/sysctl.h" 
#include "driverlib/gpio.h" 
#include "driverlib/interrupt.h" 
#include "driverlib/pwm.h" 
#include "driverlib/qei.h" 
#include "driverlib/adc.h" 
 
#include "FreeRTOS.h" 
#include "task.h" 
#include "semphr.h" 
#include "queue.h" 
 
#include "trcUser.h" 
 
#define MOTOR_SHIFTER_OE  (GPIO_PIN_7) 
#define MOTOR_SHIFTER_OE_PORT (GPIO_PORTA_BASE) 
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typedef struct 
{ 
 uint8_t mode; 
 short speed; // tady je pozadovana rychlost (-4000...+4000) 
 short vrat_speed; 
 
} can_speed_msg_t; 
 
 
void CANtest_task( void * param) 
{ 
 
 // Inicializační část 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);   // 
Inicializace pinů pro ovládání LED diody 
 GPIOPinTypeGPIOOutput(LED_RED_PORT,LED_RED); 
 // buffers 
 tCANMsgObject sMsgObjectTx; 
 unsigned char ucBufferOut[8] = "ZDRAVIM\0"; 
 tCANMsgObject sMsgObjectRx; 
 unsigned char ucBufferIn[8]; 
 //IO init 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_CAN0); 
 
 
 
 
 // propojení jednotky s GPIO piny 
 GPIOPinTypeCAN(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); 
 
 // začátek inicializace 
 CANInit(CAN0_BASE); 
 
 // konfigurace rychlostipřenosu 1 Mbit při 8 Mhz 
 CANBitRateSet( CAN0_BASE, 8000000, 1000000); 
 
 // Povolení CAN0, ukončení inicializace 
 CANEnable(CAN0_BASE); 
 
 sMsgObjectRx.ulMsgID = (0x003); 
 sMsgObjectRx.ulMsgIDMask = 0x003; 
 sMsgObjectRx.ulFlags = MSG_OBJ_USE_ID_FILTER; 
 sMsgObjectRx.ulMsgLen = 8; 
 sMsgObjectRx.pucMsgData = ucBufferIn; 
 CANMessageSet(CAN0_BASE, 1, &sMsgObjectRx, MSG_OBJ_TYPE_RX); 
/* 
 sMsgObjectRx.ulMsgID = (0x001); 
 sMsgObjectRx.ulMsgIDMask = 0x001; 
 sMsgObjectRx.ulFlags = MSG_OBJ_USE_ID_FILTER; 
 sMsgObjectRx.ulMsgLen = 8; 
 sMsgObjectRx.pucMsgData = ucBufferIn2; 
 CANMessageSet(CAN0_BASE, 3, &sMsgObjectRx2, MSG_OBJ_TYPE_RX); 
*/ 
 // Konfigurace odesílaného objektu 
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 sMsgObjectTx.ulMsgID = 0x401; 
 sMsgObjectTx.ulFlags = 0; 
 sMsgObjectTx.ulMsgLen = 8; 
 sMsgObjectTx.pucMsgData = ucBufferOut; 
 CANMessageSet(CAN0_BASE, 2, &sMsgObjectTx, MSG_OBJ_TYPE_TX); 
 
 
 vTaskDelay(100); 
 
 //programová část prázdná nekonečná smyčka s aktivním čekáním 
 while(1) 
 { 
 
  CANMessageGet(CAN0_BASE, 1, &sMsgObjectRx, true); 
  //  programová čast, kde rozlišujeme přijaté zprávy 
 
  can_speed_msg_t * msg = (can_speed_msg_t*) ucBufferIn; // 
vzit zpravu z bufferu jako strukturu 
  pohnout_motorem(msg->speed); // priradit rychost - dopredu i 
dozadu 
  if(msg->mode == 'b') 
    GPIOPinWrite(LED_RED_PORT, LED_RED, ~LED_RED); 
   else 
   { 
    if (msg->mode == 'c') 
     GPIOPinWrite(LED_RED_PORT, LED_RED, LED_RED); 
   } 
  if(msg->mode == 'a') 
  { 
    
   GPIOPinWrite(LED_RED_PORT, LED_RED, ~LED_RED); 
   vTaskDelay(320); 
   GPIOPinWrite(LED_RED_PORT, LED_RED, LED_RED); 
   vTaskDelay(320); 
  } 
 
 } 
} 
 
 
void pohnout_motorem (short rychlost)  // funkce pro nastavení 
rychlosti motorů 
{ 
 myDrive.mot1.speed_des=  rychlost ; 
 myDrive.mot2.speed_des= - rychlost ; 
 MotorControlSetState(MOTOR_RUNNING); 
} 
 
 
void posli_rychlost( short rychlostA) 
{ 
 tCANMsgObject sMsgObjectTx; 
 unsigned char ucBufferOut[8]; 
 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); 
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_CAN0); 
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 sMsgObjectTx.ulMsgID = 0x401; 
 sMsgObjectTx.ulFlags = 0; 
 sMsgObjectTx.ulMsgLen = 8; 
 sMsgObjectTx.pucMsgData = ucBufferOut; 
 
 can_speed_msg_t * msg2 = (can_speed_msg_t*) ucBufferOut; 
 msg2->speed=rychlostA; 
 CANMessageSet(CAN0_BASE, 2, &sMsgObjectTx, MSG_OBJ_TYPE_TX); 
} 

 

8.1.2.2 CANtest.h 

 
void CANtest_task( void * param); 
void CANTest (void); 
void pohnout_motorem (short rychlost); 
void posli_rychlost( short rychlostA); 

 


