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ABSTRAKT 

 

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom koncepcie komplexného systému 

pre zber dát zo zbernice vozidla Škoda OCTAVIA II a jeho realizáciou. 

 

 V úvodnej časti definuje nutné zdroje a teoreticky sa venuje všetkým 

oblastiam riešenej problematiky. Sú to protokol CAN, pripojenie uzlu na CAN 

zbernicu automobilu, rozbor štruktúr CAN rámcov pre efektívny záznam, určovanie 

polohy na zemskom povrchu pomocou GPS prijímača, protokol NMEA 0183 a 

využitie databázových systémov OBDC na platforme MySQL pre záznam 

nazbieraných dát. 

 

V ďalšej etape definuje vstupy, výstupy, vnútorné princípy a funkcie systému 

pre implementáciu do programovej aplikácie. Navrhuje algoritmy jednotlivých 

procesov pracujúcich paralelne. Oboznamuje s obsluhou a možnosťami CAN 

prevodníka CANview® a GPS Prijímača BU-353. 

 

Tretia časť popisuje realizáciu hardvérovej „T“ odbočky z CAN zbernice a jej 

montáž do vozidla. Tiež vysvetľuje použitie vytvoreného softvéru a jeho jednotlivé 

triedy. Následne je cely systém testovaný v reálnych podmienkach. 

 

V záverečnej fáze práca pojednáva o  naplnení teoretických predpokladov 

v praktických skúškach. Tiež o možnom využití, prínose a ďalších vylepšeniach 

aplikácie.  

V prílohách práce sú obsiahnuté všetky podklady pre realizáciu hardvérovej 

odbočky zo zbernice CAN a kompletné zdrojové kódy obslužnej aplikácie. 

 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ 

CAN, zbernica, rámec, GPS prijímač, NMEA 0183 protokol, Automobil, 

Visual Studio 2008 C# Express, Vlákna, Databáza, MySQL, ODBC. 
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ABSTRACT 

 

The focus of this thesis is on design of a complex system for acquisition of 

data from a communication system of Skoda OCTAVIA II and its implementation. 

 

 In the introduction, the thesis defines necessary sources and it describes all 

areas of the design. These include CAN protocol, connecting of another node to 

CAN bus, analysis of data structure CAN frames for effective log entry, by the way 

of identifying of absolute location on Earth by GPS receiver and communication 

protocol NMEA 0183,  possibilities of use of database systems OBDC on MySQL 

platform for recording of collected data. 

 

The second part defines inputs, outputs, internal concepts and functions of the 

system for implementation into software application. It suggests algorithms of 

parallel processes. It introduces the service and possibilities of converter CANview® 

and GPS receiver BU-353. 

 

The third part describes the process of a hardware „T“ branch from CAN bus 

and its installation to a vehicle. It also explains the use of software and its individual 

classes. Thereafter, the system is tested in real situations. In the conclusion, the thesis 

discusses abstract premises in practical trials; possible use, contributions and further 

improvement of the application.  

 

The appendix contains all documents for implementation of the hardware 

branch from CAN bus and comprehensive source codes of utility application.  

 

 

KEY WORDS 

 

CAN, bus, frame, Skoda Octavia II, GPS receiver, NMEA 0183 protocol, 

Vehicle, Visual Studio 2008 C#, Threads, Database, MySQL, OBDC. 
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1. ÚVOD 

1.1 FORMULÁCIA CIEĽA ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť autonómny systém zberu dát 

z palubnej siete vozidla s použitím osobného počítača. Tiež realizácia podľa 

vytvoreného návrhu s ohľadom na maximálnu bezpečnosť zásahov do 

elektroinštalácie vozidla. Vytvorenie programovej aplikácie pre počítač na 

komplexnú obsluhu použitých externých zariadení a správu zhromaždených dát pre 

možnosť neskoršieho ďalšieho spracovania. 

 

1.2 CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU 

Aktuálny stav diela je vo fáze otestovaného funkčného prípojného modulu ku 

zbernici CAN vozidla. Programová aplikácia umožňuje zber a záznam CAN rámcov 

s informáciami o polohe v čase výskytu správy na zbernici. Aplikácia tiež vykonáva 

parametrovanie GPS prijímača a CAN prevodníku tak, že nie je potrebný iný 

softvérový nástroj a systém je v tomto smere sebestačný. Aplikácia má testovací 

charakter, nemá 100%-ne ošetrené výnimkové stavy. 
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2. SKLADBA SYSTÉMU 

Cieľ:  určenie potrebných komponentov systému, rozbor  dielčích problémov 

, definovanie rizík, výber vhodných alternatív  riešenia. 

 

Prvým krokom aby systém mohol splňovať požiadavky zadania diplomovej 

práce je definovanie základných funkčných častí, ktoré zabezpečia chod a potrebné 

informácie : 

 

• prevodník CAN BUS çè USB / Ethernet, 

• prípojka na CAN zbernicu vozidla, 

• počítač, 

• GPS prijímač s rozhraním  RS232 / USB, 

• programové vybavenie pre počítač, 

• databáza. 

 

2.1 PREVODNÍK CAN BUS 

Funkciou je sprostredkovať spojenie medzi CAN zbernicou a portom 

počítača. Prevodník prepošle všetky správy, ktoré sa objavia na CAN zbernici do 

počítača, ktorý ich spracuje. Spojenie je obojstranné takže z počítača je možné 

odoslať správu na zbernicu automobilu. 

 

  Dostupnosť CAN transceiverov na trhu je dobrá. Je možné povedať, že 

každý väčší výrobca polovodičových súčiastok (napríklad PHILIPS, SIEMENS, 

MICROCHIP, ATMEL, INTEL ..) má vo svojom portfóliu radič prípadne 

mikrokontrolér pre pripojenie ku CAN zbernici. Návrh a výroba komunikačného 

mostu medzi zbernicou CAN a počítačom však nie je predmetom tejto diplomovej 

práce. 
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Zariadenia pre prepojenie CAN zbernice s komunikačným portom počítača 

som prevzal od vedúceho  práce. Na výber som mal z dvoch typov prevodníkov od 

nemeckého výrobcu RM MICHAELIDES SOFTWARE & ELECTRONIC CORP: 

 

• CANview® USB, 

• CANview® Ethernet. 

 

K výberu USB verzie ma viedli praktické dôvody: 

 

• nepotrebuje externé napájanie, 

• ovládač vytvárajúci virtuálny COM port, 

• menšie celkové rozmery. 

 

Prevodník má galvanicky oddelenú CAN časť, čím je zaručené bezpečné 

pripojenie k zbernici automobilu. Disponuje množstvom funkcií 

a programovateľných parametrov. S prevodníkom sú dodávané softvérové utility pre 

parametrovanie, aktualizáciu firmvéru a monitorovanie komunikácie. Prevodník 

používa čip FT245BL od firmy FTDI pre USB pripojenie. Na priloženom DVD 

v adresári [.:\Install\CAN\CANviewUSB\Drivers\] sú inštalačné programy ovládačov 

pre operačné systémy Windows 98,  2000, XP, Vista, CE ARM, CE x86. 

 

Obrázok 2.1 – CAN-USB prevodník CANview® USB [4] 
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Nastavenie filtrov, rýchlostí a iných parametrov je po zapnutí (pripojení k 

USB) a reštarte prevodníku nastavené na východzie hodnoty a je nutné vždy nové 

parametrizovanie. Modul umožňuje auto detekciu komunikačnej rýchlosti na CAN 

zbernici. 

 

2.2 PRIPOJENIE NA CAN ZBERNICU AUTOMOBILU 

CAN BUS (Controller Area Network) je sériová dátová zbernica vyvinutá 

firmou Robert Bosh GmbH v rokoch 1983 – 1985 [11]. Parametre fyzického prenosu 

sú špecifikované normou ISO-11898. Maximálna rýchlosť prenosu 1 Mbit/s. Používa 

sa hojne v automobiloch, priemyselných komunikačných sieťach a leteckom 

priemysle. CAN protokol implementuje výkonné mechanizmy na detekciu chybných 

správ. Pravdepodobnosť nedetekovania porušenej správy je 1110.7,4 − . Ako 

štandardné prenosové médium je použitá skrútená dvojlinka zakončená na oboch 

koncoch rezistormi Ω120 . V automobilových aplikáciách sa využíva modifikovaný 

spôsob zakončovania s viac terminačnými rezistormi s vyššou nominálnou hodnotou, 

z dôvodu stabilizácie zbernice pri poruche na vedení a odpojení jedného rezistoru. 

Nutnosť použitia tienenia vychádza z komunikačnej rýchlosti. 

 
Prenosová rýchlosť 

[kbps] 

Dĺžka zbernice [m] 

1000 30 

500 100 

250 250 

125 500 

65,5 1000 

Tabuľka 2.1 – povolená dĺžka CAN zbernice vs. komunikačná rýchlosť [1] 

 

Ako bolo uvedené, topológia siete CAN je zbernica. Môže byť aj 

v špeciálnom prípade hviezda. Vo vozidlách sa však nepoužíva. Na obrázku vidíme 

spôsob pripojenia viacerých transceiverov (uzlov) ku zbernici.  
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Obrázok 2.2 – štruktúra zbernice CAN [1] 

 

Prevodník CANview® USB je osadení transceiverom PCA82C251 výrobcu 

PHILIPS Semiconductors. Typické pripojenie ku zbernici je na nasledujúcom 

obrázku. Dĺžka pripojovacích vodičov by nemala presiahnuť 30 cm. Treba na to 

myslieť pri návrhu. 

 

Obrázok 2.3 – typické pripojenie transceiveru ku zbernici [2] 

 

Fyzické pripojenie na zbernicu automobilu by nemalo byť deštruktívne 

s minimálnym zásahom do kabeláže. S týmto ohľadom je možno využiť pripojovacie 

konektory riadiacich jednotiek (ďalej len RJ) automobilu. Odpojením RJ od 

káblového zväzku, vložením do cesty T odbočovací prvok a opätovným pripojením 

dosiahnem spoľahlivé rozoberateľné spojenie bez poškodenia kabeláže. Odbočovací 

prvok musí byť priechodný pre všetky ostatné signály RJ.  Principiálne je pripojenie 

znázornené na ďalšom obrázku. 

Ω120 Ω120
LCAN

HCAN
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Obrázok 2.4 – pôvodné zapojenie RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.5 – vloženie T odbočky 

Po preštudovaní elektrických schém vozidla [3] Škoda Octavia II modelový 

rok 2004 som našiel RJ diagnostického rozhrania pre dátové zbernice nazývanú 

GATEWAY, s označením J533. Výňatok zo schém je priložený so súhlasom Škoda 

Auto a.s. ako Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4.   Táto jednotka je pripojená ku piatim 

CAN zberniciam vozidla pre rôzne podsystémy vozu. Sú označované ako : 

 

• KI: dátová zbernica medzi panelom prístrojov a RJ Gateway, 

• INFOTAINMENT: pripojenie autorádia, zosilňovača, ..., 

• POHON: pripojené RJ hnacieho ústrojenstva (motor, ABS, prevodovka .), 

• KOMFORT: pripojené RJ komfortnej elektriky ( RJ dverí, klimatizácia, 

centrálna RJ vozidla, ...), 

• K LINE – servisná diagnostická zásuvka. 

 

Riadiaca 

jednotka na 

CAN BUS 

Káblový zväzok 

Konektory 

Prevodník CAN 

 

 

Riadiaca 

jednotka na 

CAN BUS 

Káblový zväzok 
 

T odbočka 
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Umiestnenie tejto jednotky je na relatívne prístupnom mieste pod volantom 

za plastovým dielom. Detail umiestnenia možno vidieť na Obrázok 6.2. Pri použití 

T odbočky s touto jednotkou je možné získať prístup ku všetkým zberniciam na 

jednom mieste. 

2.3 POŽIADAVKY NA POČÍTAČ 

Osobný počítač srdcom celého systému. Jeho funkcia je prijímať dáta zo 

zbernice CAN pomocou prevodníku a informácie o polohe z GPS zariadenia. Tieto 

informácie spracovať a uložiť pre ďalšiu prácu.  

 

Vhodný, bežne dostupný osobný počítač by mal splňovať nároky na výkon 

a ľahkú manipuláciu. Do úvahy prichádzajú tieto alternatívy : 

 

• klasický stolný počítač, 

• PDA multifunkčné zariadenie, 

• notebook, mini notebook. 

 

Výkonnostné špecifiká pre danú úlohu vyplývajú z analýzy dát zaznamenanej 

na reálnej zbernici vozidla. Hneď na prvý pohlaď do vzorku dát z datalogeru (pozri 

Príloha 1), je zrejmé že bude nutné spracovávať pomerne veľký objem dát 

v reálnom čase. K dispozícii od vedúceho práce mám textový súbor o veľkosti 445 

MB obsahujúcich 7.099.236 CAN správ zaznamenaných na skutočnej CAN zbernici 

vozidla po dobu cca 55 minút. Časový rozstup medzi rámcami je priemerných µ460  

sekúnd, minimálna hodnota cca µ200 sekúnd. Tomu odpovedá nárok na vyšší výkon 

spracovania objemu dát. Ako výpočtový výkon tak rýchlosť zápisu do pamäte, na 

záznamové médium a rýchlosť komunikácie s perifériami. Podstatne ovplyvní 

spracovanie dát softvérová aplikácia, ktorá bude tiež optimalizovaná. Dátový tok na 

zbernici predstavuje približne 7.800.000 rámcov / hodinu jazdy o objeme 70 MB. 

Prepočítané na približne 2200 rámcov za jednu sekundu. Skutočný objem dát, 

s ktorým bude nutné operovať ešte vzrastie po pridaní informácií o polohe, rýchlosti, 

časovej značky, ... Celý súbor dát sa nachádza na priloženom DVD 
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[.:\Data\ExampleCANdata.zip]. Program pre rozbalenie archívu 

[.:\Install\Software\7-ZIP\7z465.exe] . 

 

Hlavnou nevýhodou klasického stolného počítača je nutnosť prídavnej 

zobrazovacej jednotky, väčšie rozmery a vyššia energetická náročnosť. Výhodou je 

maximálny výpočtový výkon , kapacita úložného priestoru a flexibilita rozšírení. 

Však pre danú aplikáciu sú jeho nevýhody zásadné. 

 

Obrázok 2.6 – stolný počítač, informačný obrázok 

 

PDA zariadenia úplne eliminuje hlavné nevýhody klasického PC. Je veľmi 

malé, má vlastný display a konektivita zahrnuje, Mini-USB, Wifi či BT. Operačný 

systém Windows Mobile, integrovaný prijímač GPS signálu i slot na pamäťové karty 

dáva priestor pre tvorbu užívateľskej aplikácie. Však zaostáva  po výkonovej stránke 

a obmedzených systémových prostriedkoch. Bežné zariadenia tohto typu výrobcovia 

osadzujú procesormi SAMSUNG ARM, INTEL s pracovnou frekvenciou 200 až 600 

MHz (napríklad Hawlett-Packard iPAQ 214 PXA310). Komfort práce je tiež 

znížený. 

 

Obrázok 2.7 – PDA HP iPAQ 214 PXA310 
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Ide o mobilnú aplikáciu, u ktorej sa predpokladá častá manipulácia . Na tento 

účel sa javí použitie notebooku prípadne mini-notebooku (označovaný i netbook) ako 

veľmi vhodné. Notebooky s procesormi INTEL  ATOM (označenie N270) 

s pracovnou frekvenciou 1.6GHz a dĺžkou uhlopriečky obrazovky 8.9“ (cca 20.6 cm) 

rozmerovo malé a výkonnostne na vyššej úrovni ako PDA. Ideálny pomer výkon / 

veľkosť predstavuje štandardný notebook s uhlopriečkou 15.4“. Výhody notebooku 

sú nesporné. 

 

Obrázok 2.8 – mini notebook 8,9“ ACER A150, ATOM 1,6GHz 

2.4 PRIJÍMAČ SIGNÁLU GPS 

 Úloha GPS prijímača v systéme je dodávať informáciu o aktuálnej polohe, 

rýchlosti a smeru jazdy vozidla. Navrhnutý systém nie je viazaný na konkrétny typ. 

Je možné použiť akýkoľvek prijímač podporujúci protokol NMEA 0183.  

 

GPS zariadenia sa vyrábajú s drôtovým RS232, USB i s bezdrôtovým 

pripojením BlueTooth. Pripojenie cez port USB eliminuje potrebu externého zdroja 

a dobíjanie batérií. Použitý prijímač by mal splňovať nároky plynúce z jeho použitia 

v automobile. Musí byť : 

 

• rozmerovo malý, kompaktný, 

• podporovať štandardný protokol NMEA 0183, 

• pripojenie k PC cez USB,  
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• ovládače pre OS Win XP, Vista, 

• kvalitná dokumentácia a podpora výrobcu, 

• nízky odber, 

• nie príliš vysoká cena, 

• dostupnosť na ČR/SR trhu. 

 

Vhodný a dostupný typ na trhu je BU-353 od Globalsat Technology 

Corporation.  V neposlednom rade je zaujímavá jeho cena (cca 60 €). Výhodou tohto 

typu je zabudovaný permanentný magnet do tela prijímača, čo umožňuje umiestnenie 

na magnetické kovové podklady alebo na šasi notebooku.  

 

 

Tabuľka 2.2 – vlastnosti GPS prijímača BU-353 
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Obrázok 2.9 – BU-353 USB GPS prijímač [7] 

2.5 DÁTOVÉ ÚLOŽISKO 

Nazbierané dáta  je treba archivovať pre neskoršie skúmanie a analýzu. Pri 

toku aký predstavuje kadencia správ na zbernici vozidla vzniká problém so 

spôsobom uloženia. Ukladanie do databázy (ďalej len DB) preto musí prebiehať ako 

postprocesing, eventuálne ako paralelný proces s menšou prioritou, aby nezadržiaval 

systémové prostriedky počítača nutné k časovo kritickým operáciám. V reálnom čase 

sa dáta zapisujú do pamäti, textového alebo binárneho súboru priamo na pevný disk 

počítača. Pripojenie DB k aplikácii je v systéme Windows principiálne možné dvomi 

spôsobmi : 

 

• systémové dátové zdroje ODBC, 

• natívny ovládač DB. 

 

ODBC je pripojenie nezávislé na type fyzicky použitej DB a podporuje jazyk 

SQL. Nevýhodou je ďalšie spomalenie I/O operácií. Prístup pomocou natívneho 

ovládača je rýchlejší a vyžaduje len spustený DB server. Z pohľadu programu v C# 

je rozdiel v pripojení na DB minimálny. 

 

Pre testovanie som použil open source DB MySQL. V Snahe zistiť 

obmedzenia maximálneho počtu riadkov v tabuľke som presné číslo nenašiel. Však 
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podľa samotných vývojárov MySQL existujú funkčné DB s viac ako 60.000 

tabuľkami a 5.000.000.000 záznamami [10].  Tieto parametri sú plno dostatočné. 

Napríklad DB Microsoft Access sú obmedzené celkovou veľkosťou 1 GB. 

 

 

Obrázok 2.10 – pridanie zdroju dát MySQL do OBDC 

 

Pri použití DB MySQL sa ponúka možnosť prístupu k dátam cez webové 

aplikácie a zdieľania v sieti a internete. Napríklad pri použití rýchleho mobilného 

pripojenia k internetu. 

 

K prístupu do DB MySQL je nutné spustenie MySQL serveru buď na 

vzdialenom servery alebo priamo na lokálnom počítači a pridanie DB medzi zdroje 

dát OBDC. Pre vytvorenie a správu MySQL serveru existujú voľne dostupné 

nástroje. Osobne som použil neplatený program WAMP 2.0. Inštalácia MySQL 

ODBC ovládača a programu WAMP sú na priloženom DVD 

[.:\Install\Software\DataBase\].  
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2.6 PROGRAMOVACIE PROSTREDIE 

Pre tvorbu softvérovej aplikácie som použil moderné prostredie pre platformu 

.NET Framework Visual C# 2008 Express Edition od firmy Microsoft. Táto 

bezplatná verzia je uvoľnená pre študijné účely a poskytuje všetky potrebné 

komponenty pre moju prácu. .  Inštalácia C# je na priloženom DVD 

[.:\Install\Software\C#2008ExpressEdition\].  

 

2.7 KONEČNÁ PODOBA 

Po analýze všetkých aspektov a výbere vhodných alternatív môžem systém 

zakresliť do blokovej schémy. Vzájomné prepojenie jednotlivých častí a tok 

informácií v systéme je zrejmí z nasledujúceho obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.11 – bloková schéma systému 

 

PC     
 

SW 

                     Automobil 
 

CAN - 
USB  

12V= 

USB  

 

Menič napätia 

 

GPS 
prijímač 

  

T odbočka 
…01011101100011010… 

Riadiaca jednotka 

J533 – GATEWAY Káb. zväzok 

 DB 
USB  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 24 

3. KONCEPCIA ZBERU DÁT 

Cieľ: definovanie vstupov, výstupov a vnútorných funkcií celého systému, 

definícia dátových štruktúr na zbernici CAN, formát dát z prijímača GPS, návrh 

štruktúr a postup pre uchovanie dát. 

 

 Pri návrhu princípov funkcie som definoval základný tok dát v celom 

systéme.  

 

 

Obrázok 3.1 – informačný tok v systéme 

 

3.1 VSTUPNÉ DÁTA 

Systém pracuje s vstupnými dátami prichádzajúcih z dvoch rôznych kanálov : 

 

• CAN rámce, 

• informácia o polohe vozidla - GPS. 

 

3.1.1 CAN protokol 

CAN – Controller Area Network je sériový komunikačný protokol 

s efektívnym prenosom informácie v reálnom čase s veľmi vysokým stupňom 

zabezpečenia voči chybám. Hlavné použitie je v automobilových aplikáciách. Popis 

CAN špecifikácie je rozsiahly, obsahom vydá na celú diplomovú prácu. Preto 

uvádzam fakty dôležité pre moju aplikáciu. Z pohľadu modelu ISO/OSI CAN 

Vstup dát : 

• CAN 

• GPS 

Výstup : 

• Súbor 

• DB 

 

Spracovanie dát 

Správa CAN a 

GPS zariadení, 

..... 
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Transfer layer 

• tvorba rámcov 
• riadenie prístupu k médiu 
• Detekcia a hlásenie chýb 
• časovanie bitov 
• synchronizácia 
• potvrdzovanie 

Object layer 

• Filtrovanie správ 
• Hlásenie o preťažení 

Physical layer 

• kódovanie, dekódovanie, 
stuffing 

• reprezentácia log. úrovní 
• prenosové médium 

L
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vá
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protokolu je podstatná fyzická vrstva kvôli pripojeniu ku zbernici a objektová vrstva. 

Nad objektovou vrstvou je vrstva aplikačná prevodníku CAN<=>USB. 

 

 

 CAN protokol                                   ISO/OSI 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.2 – ISO/OSI model CAN protokolu 

 

Fyzická vrstva bola popísaná kapitole 2.2 Pripojenie na CAN zbernicu 

automobilu. 

 

Jednotlivé uzly (node) pripojené na CAN zbernicu vysielajú informácie v tzv. 

rámcoch (frame) . Žiadny uzol nie je nadradený, sú si rovné – multimaster. Uzol, 

ktorý má informáciu túto vyšle na zbernicu. Rámec nie je adresovaný príjemcovi. Je 

prijatý všetkými uzlami. Ak je pre uzol informácia nezaujímavá – odfiltruje ju. Tento 

spôsob vystavovania informácie sa nazýva „Producer – Consumer“ (výrobca - 
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konzument)  Formát CAN rámcov je pevne daný špecifikáciou CAN.  Rámce sa 

delia podľa obsahu na : 

 

• dátové 

• žiadosť o dáta 

• správa o chybe 

• správa o preťažení 

 

Priorita správy je daná identifikátorom. Špecifikácia CAN 2.0A definuje 

rámec, ktorý obsahuje 11-bitový identifikátor. Rozšírená verzia 2.0B CAN protokolu 

29 bitový. Obsah štandardného a rozšíreného rámca je v Príloha 7.  Každý rámec 

obsahuje 0 až 8 dátových bajtov a informáciu o ich počte DLC.  

 

 Dekódovacie tabuľky pre význam jednotlivých dátových bajtov CAN rámcov 

sú dôverné. Automobilky neposkytujú tieto informácie verejnosti. Podľa informácií 

od vedúceho práce sú hodnoty veličín kódované napríklad tak, že  hodnotu veličiny 

reprezentuje hodnota jedného bajtu 0 až 255 (principiálne viac bajtové). Reálna 

hodnota sa dosiahne transformáciou z tohto intervalu do nového. Uvediem príklad 

merania teploty oleja v motore.  

 

ID 

správy 

HEX 

Dáto

vý 

bajt 

Význa

m 

Cyklu

s 

[ms] 

Rozsah 

hodnôt 

Normo

vanie  

Multi

pliká

tor 

Poznámka 

588 8 Teplota 

oleja 

20 -58 .. 

194°C 

2..254 1.00 0 – nepoužité, 1 – 

inicializácia, 255 - 

chyba 

Tabuľka 3.1 – význam dátového bajtu 8 v správe s ID 588h [vedúci práce] 
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Príklad: 

 

Dátový bajt 8 v rámci s ID 588h je DB8= 90h. Nameraná teplota oleja sa vypočíta : 

 

MINOLEJ RozsahtormultiplikáDBT += *8     (1) 

CCT dOLEJ °=°−+= 86)58(00.1*144     (2) 

 

 

CAN prevodník všetky rámce spracúva a ich obsah poskytuje vo vlastnej 

bajtovej štruktúre. Softvérová aplikácia tak nerieši bitové dekódovanie. Obsah správy 

z prevodníku obsahuje : 

 

• štartovací znak ‚0x43‘, 

• počet bajtov od nasledujúceho po bajt kontrolnej sumy, 

• počet bitov ID a prítomnosť časovej značky, 

• 2 alebo 6 bajtov s ID 11 / 29 bitov, 

• 0 – 8 dátových bajtov, 

• 0 alebo 4 bajty s časovou značkou, 

• 1 bajt kontrolnej sumy, výpočet so XOR, 

• ukončovací znak ‚0x0D‘. 

 

Prevodník k tejto správe pridáva voliteľnú 32-bitové časovú značku (Time 

Stamp) so 100 sµ  rozlíšením. Podľa voľby určuje čas príchodu správy od zapnutia 

prípadne reštartu prevodníka (absolut), alebo od predchádzajúcej správy (relativ). Vo 

vzorku dát (Príloha 1) je vidieť že na zbernici v automobile sa nachádzajú rámce len 

11 bitovým identifikátorom. Toto bolo potvrdené aj pri testovaní systému skúšobnom 

automobile (pozri Tabuľka 6.3, Príloha 10, Príloha 11, Príloha 12). 
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Tabuľka 3.2 – formát dátovej správy z CANview prevodníku [5] 

 

3.1.2 Geografická poloha 

Zemepisná šírka (Latitude)  a zemepisná dĺžka (Longitude)  sú 

najpoužívanejšie prostriedky na určovanie absolútnej polohy objektov na Zemskom 

povrchu. Táto sa určuje ako poloha v kartografickom súradnicovom systéme, ktorý 

na povrchu Zeme tvorí sieť rovnobežiek a poludníkov. Tretím rozmerom polohy sa 

udáva nadmorská výška (Altitude).  

Zemepisná šírka je uhol určujú polohu na Zemskom povrchu smerom 

k severu alebo juhu od rovníku. Tento uhol zviera rovina rovníku a priamka 
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prechádzajúca stredom Zeme a príslušným bodom na povrchu Zeme. Body ležiace 

na sever od rovníku majú severnú zemepisnú šírku, južne južnú. Udáva sa v stupňoch 

[13]. 

Zemepisná dĺžka určuje polohu na povrchu Zeme smerom k východu alebo 

západu od Greenwichského poludníku. Je to uhol, ktorý zviera rovina poludníku, 

prechádzajúceho daným bodom a rovina Greenwichského (nultého) poludníka. Body 

ležiace na východ od nultého poludníku majú východnú zemepisnú dĺžku až do 

hodnoty 180°. Body ležiace na západ od nultého poludníku majú západnú zemepisnú 

dĺžku až do hodnoty180° [14]. 

Nadmorská výška je zvislá vzdialenosť – výškový rozdiel určitého miesta 

k hladine mora (obvykle najbližšieho). Udáva sa v metroch [15]. 

 K určeniu veľmi presnej polohy na zemskom povrchu a na zemskej orbite sa 

dnes používa Global Positioning System známi pod skratkou GPS. Jedná sa 

o sústavu 24 (z toho 3 sú záložné) družíc umiestnených na  šiestich obežných 

dráhach Zemi vo výška približne 20.200 km. Družice vysielajú navigačné signály 

a časovú referenciu. Systém bol vyvinutý pre potreby armády a neskôr sprístupnený 

aj pre civilný sektor. Zariadenia spracúvajúce signál z družíc sa nazývajú GPS 

prijímače. Pre určenie 2D polohy musí mať signál z troch družíc. Zo štyroch dokáže 

určiť aj nadmorskú výšku. Obecne platí čím viacej signálov tým presnejší výpočet 

polohy. GPS prijímače používajú štandardizovaný komunikačný protokoly NMEA 

0183 alebo SiRF. 

 

 

Obrázok 3.3 – zmenšenie chyby polohy pri použití viac signálov družíc GPS 
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NMEA 0183 je štandard protokolu pre komunikáciu medzi námornými 

elektronickými zariadeniami typu echolokátor, autopilot, vetrometer, gyrokompas, 

prijímače signálu GPS a mnoho ďalších prístrojov. Bol definovaný a je pod správou 

neziskovej organizácie National Marine Electronics Association v roku 1983/3. 

Posledná aktualizácia v roku 2001/8 má revízne označenie 3.0.   

 

Štandard NMEA 0183 používa jednoduchý ASCII sériový komunikačný 

protokol, ktorý definuje ako sú v čase dáta predávané od vysielača k prijímaču 

v tvare rámca (správy). Na fyzickej vrstve ISO/OSI modelu býva väčšinou použité 

rozhranie RS-232, RS-422. S postupným prienikom do informačných technológií pre 

využitie hlavne s PC, PDA a pod. používajú aj moderné rozhrania USB či bezdrôtové 

BlueTooth.  

 

Aplikačná vrstva definuje plavidlá pre zostavenia rámca . 

 

Požiadavky na dáta : 

• každý rámec začína symbolom ‚$’, 

• ďalšie dva znaky udávajú adresu prístroja žiadajúceho (GP pre GPS ), 

• ďalšie dva znaky udávajú adresu prístroja žiadaného, 

• nasledujúci znak je ´Q´ - QUERY, 

• ďalšie tri znaky oddelené čiarkou definujú typ požadovaných dát , 

• koniec rámca tvoria znaky <CR><LF>. 

 

príklad správy : $CCGPQ,GGA<CR><LF> 
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Odpoveď : 

• každý rámec začína symbolom ‚$‘, 

• ďalšie dva znaky udávajú typ prístroja vysielača  

• nasledujúce tri znaky určujú obsah dát (pozri Príloha 8), 

• všetky ďalšie údaje sú oddelené čiarkou, 

• po poslednom znaku údajov nasleduje znak ‚*‘ – asterisk, 

• za asteriskom je dvojmiestny kontrolný súčet v hexa tvare, 

• koniec rámca tvoria znaky <CR><LF> 

 

príklad správy : $GPAAM,A,A,0.10,N,WPTNME*32<CR><LF> 

 

 Odpoveď môže obsahovať maximálne 80 znakov medzi prvým ´$´ a 

<CR><LF>. Kontrolný súčet je vytvorený operáciou XOR všetkých znakov za ‚$ 

‘a pred ‚*‘ .  GPS zariadenie môže pracovať v aktívnom alebo pasívnom móde. 

V pasívnom móde je nutné vyžiadať dáta pomocou QUERY správy. V aktívnom 

móde sa odosielajú správy automaticky. S akou frekvenciou, a ktoré správy sa majú 

automaticky odosielať je možné nastaviť pomocou príkazov NMEA protokolu. Pre 

konfiguráciu GPS prijímačov je možné použiť program SiRFDEMO. Na priloženom 

DVD v adresári [.:\Install\Software\SiRFDemo\]. 

 

Pre GPS zariadenia je definovaných 9 rôznych typov správ. Kompletný 

zoznam je v tabuľke Príloha 8. Prijímač BU-353  podporuje sedem z nich : GGA, 

GLL, GSA, GSV, RMC, VTG, MSS. Pre moju aplikáciu sú podstatné údaje o 2D 

pozícii, nadmorskej výške, rýchlosti a smere vzhľadom k povrchu Zeme. Tieto údaje 

obsahujú správy  GGA = Global Positioning System Fixed Data a VTG = Course 

Over Ground and Ground Speed.  

 

Príklad príchodzej správy GGA : 

 

$GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M, , , ,0000*18 
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Tabuľka 3.3 – význam a štruktúra GGA správy [6] 

 

Príklad príchodzej správy VTG : 

 

$GPVTG,309.62,T, ,M,0.13,N,0.2,K,A*23 

 

Tabuľka 3.4 – význam a štruktúra VTG správy [6] 
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Zo správy GGA budem získavať informácie : 

• zemepisná šírka - Latitude, 

• N/S indikátor – severná/ južná, 

• zemepisná dĺžka - Longitude, 

• E/W indikátor – východná / západná. 

• Nadmorská výška – Altitude. 

 

Zo správy VTG budem získavať informácie : 

• rýchlosť k zemskému povrchu, 

• kurz (smer jazdy, 0° sever, 90° východ) - Course. 

 

3.2 VÝSTUP SYSTÉMU 

Pre umožnenie ďalšej práce s kolekciou zhromaždených dát je treba tieto 

uschovať v štandardizovanej pevnej podobe. 

 

Požadované výstupy nazbieraných dát : 

•  do operačnej pamäte, 

•  binárny súbor, 

•  DB. 

 

 Predpokladám, že z časových dôvodov bude nutný čo najrýchlejší spôsob 

záznamu tj. do operačnej pamäte a prípadne na pevný disk. Po ukončení záznamu 

a uvoľnení systémových prostriedkov počítača môže prebehnúť záznam do DB – 

postprocesing. Zápis na disk môže byť vykonaný tiež až v tejto fáze.  

 

Záznam CAN správ bude do dátového poľa ako nový riadok. Stĺpce budú 

tvoriť jednotlivé údaje. Dátový typ každého stĺpca odpovedá charakteru a rozsahu 

údaju. Dátové typy musia byť dostatočného rozsahu, ale nie predimenzované kvôli 

úspore celkového objemu. 
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Názov poľa Zdroj 

inform

ácie 

Rozsah 

nadobúdaných 

hodnôt 

Počet 

desatinn

ých miest 

Jednotka Dátový 

typ v C#  

ID CAN 0 – 536.870.911 0 - uint 

Typ ID CAN 0 / 1 0 - bool 

dáta CAN 8x 0-256 0 - 8 x byte 

Počet dátových bajtov CAN 0 - 8 0 - byte 

Čas (Timestamp) CAN 0 – 4.294.967.295 0 x 100 sµ  uint 

zemepisná šírka GPS 0 - 9000 4 ° a ´ float 

N/S indikátor GPS 0 / 1 0 - bool 

zemepisná dĺžka GPS 0 - 18000 4 ° a ´ float 

E/W indikátor GPS 0 / 1 0 - bool 

Nadmorská výška GPS - 1000 - 18000 1 m float 

rýchlosť GPS 0-515 1 km/h float 

kurz GPS 0 - 360 2 ° float 

Tabuľka 3.5 – dátové typy záznamu 

Dátový 

typ C# 

Dátový typ 

DB MySQL 

Rozsah dátového typu Počet 

použitých 

bajtov .NET  

Počet v 

štruktúr

e 

bool BOOL 0 - 1 1 3 

byte unsigned 

TINYINT 

0 - 255 1 9 

uint unsigned INT 0 – 4.294.967.295 4 2 

float FLOAT ±1.5 × 10−45  -  ±3.4 × 1038 

Presnosť 7 miest za čiarkou 

4 5 

Tabuľka 3.6 – kalkulácia veľkosti dátovej štruktúry 

 

Spočítaním všetkých bajtov dostávame celkovú veľkosť štruktúry: 

405*42*49*13*1 =+++  bajtov .   (3) 

 

Priestor veľký 1 GB obsiahne 

25.000.00040:000.000.000.1 =BB  záznamov.  (4) 

 

Pri príchode správ v 400 sµ  intervaloch vystačí na dobu záznamu 

ss 000.104.000,0*000.000.25 =  =&  778.2 hod  (5) 
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3.3 VNÚTORNÉ FUNKCIE SYSTÉMU 

Hlavná výkonná časť programu vytvára kolekciu vstupných dát a zapisuje do 

zvoleného úložiska ako výstup. Vytvoril som viac vláknový algoritmus zberu dát. 

Princíp zachycuje nasledovné ideové schémy na Obrázok 3.4 a Obrázok 3.5. 

 

 

Obrázok 3.4 – hlavné vlákno programu pre spustenie zberu 
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Hlavná časť programu čaká na spustenie užívateľom. Ak príde žiadosť na 

spustenie záznamu postupne vytvorí a spustí procesy „Logging“, „Collecting“ 

v oddelených paralelných vláknach. Ak je požadované tak i súčasné ukladanie 

nazbieraných dát vo vlákne „Saving“. Na ďalšom obrázku je vidieť princíp 

vytváranie kolekcie do pamäti a ukladanie do permanentného úložiska. 

 

 

Obrázok 3.5 – Ideové schéma zberu dát zo zbernice vozidla 
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Okrem hlavnej činnosti zberu a záznamu dát musí systém zabezpečiť aj iné 

dôležité funkcie pre správny chod. Sú to procedúry pre : 

 

• manažment CAN prevodníku, 

o  nastavenie zariadenia, 

o  filtrovanie rámcov, 

• manažment prijímača GPS signálu, 

o  nastavenie, 

o  príjem informácie o polohe, 

• spracovanie CAN správ a GPS, 

o  pridanie časovej značky, 

• správa pripojenia k DB. 

 

3.3.1 Manažment CAN prevodníku 

Pred začatím práce s prevodníkom je nutné nadviazať sním spojenie a uviesť 

ho do stavu pre správne prijímanie - naparametrovať. Táto inicializačná procedúra 

bude obsahovať : 

 

• detekcia prítomnosti zariadenia na COM porte, 

o  identifikácia typu zariadenia, 

• reset zariadenia, 

• nastavenie komunikačnej rýchlosti zbernice CAN, 

• nastavenie pridania časovej značky TimeStamp = Absolut. 

 

Reset zariadenia zabezpečí vymazanie chybového registra a uvedenie 

nastavení prevodníku do východzieho stavu. Parametrizácia je v dokumentácii ku 

CANview [5]. Uskutočňuje sa odoslaním pola bajtov na port prevodníku 

s definovaným významom a štruktúrou. 
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Príklad komunikácie – vyžiadanie identifikácie zariadenia : 

 

Dáta Hodnota Poznámka 

Štartovací byte 0x43  ASCII znak ‚C‘ 

DLC 0x01 Data Lenght Code - Počet príkazových + dátový bajtov 

Command 0x40 Príkaz vyžiadania identifikácie 

Data - žiadne 

CRC 0x02 Cyklická redundantná kontrola 

End 0x0D Ukončovací znak <LF> 

Tabuľka 3.7 – zostavovane príkazovej správy pre CANview® [7] 

 

CRC je hodnota vzniknutá operáciou XOR cez všetky bajty správy od prvého 

po posledný byte dát. 

 

020400010430 xxXORxXORxCRC ==   (4) 

 

 Po odoslaní tohto poľa , ak je pripojený, USB CAN prevodník odpovie 

reťazcom, v ktorom je jeho obchodný názov a softvérová verzia firmvéru. Napríklad: 

„CANview – USB Config. monitor V1.10“. 

 

3.3.2 Manažment GPS prijímača 

Taktiež prijímač signálu GPS pred použitím je dobré nastaviť : 

 

• nastaviť rýchlosť komunikácie, 

• nastaviť použitie NMEA protokolu, 

• povoliť posielanie správ GGA a VTG, 

• nastaviť aktívny mód = cyklické nevyžiadane odosielanie. 

 

Príkazy a spôsob komunikácie som čerpal z manuálu NMEA Commands  [8] . 
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4. NÁVRH HARDVÉRU 

Cieľ: vytvorenie návrhu schémy a plošného spoju odbočky z CAN zbernice, 

výroba. 

 

Pre správnu a nenarušenú funkciu automobilu je nutné aby sa všetky signály 

dostávali na pôvodné miesto určenia aj po vložení T odbočky do obvodu (pozri 

Obrázok 2.5). Podľa elektrickej schémy Octavie II [3] je dvadsať pinový konektor 

GATEWAY obsadený následne : 

 
Pin č. Označenie 

 

Poznámka / 

Význam 

Pin č. Označenie 

 

Poznámka / 

Význam 

1 30 +12V= permanent 11 31 GND automobilu 

2 30 +12V= permanent 12 31 GND automobilu 

3 - nezapojené 13 WAKE UP  

4 - nezapojené 14 15 +12V= ak je kľúč 

a otočený v polohe 1  

5 CANL-K Linka K signál L 15 CANH-K Linka K signál H 

6 CANL Linka CAN signál L 16 CANH Linka CAN signál H 

7 - nezapojené 17 - nezapojené 

8 CANL-KI Linka KI signál L 18 CANH-KI Linka KI signál H 

9 CANL OUT Linka OUT signál L 19 CANH OUT Linka OUT signál H 

10 CANL-INF Linka INF signál L 20 CANH-INF Linka INF signál H 

Tabuľka 4.1 – obsadenie a význam pinov v konektore GATEWAY [5] 

 

4.1 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 

Schéma zapojenia T odbočky je na nasledujúcom obrázku. Odbočka 

premosťuje všetkých 20 kontaktov vrátane nepoužitých  pre prípad, že by boli neskôr 

výrobcom v GATEWAY využité. Schému a PCB som nakreslil v programe EAGLE 

5.4. Celý projekt na priloženom DVD [.:\HW\GatewayBridge\]. Inštalačný súbor 

programu EAGLE je na DVD [.:\\Install\Software\EAGLE\]. 
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Obrázok 4.1 – schéma zapojenia T odbočky z CAN zbernice 

 

Nakoľko sa zbieha do riadiacej jednotky GATEWAY päť zberníc CAN je 

nutné použiť mechanizmus prepínania 1 z n. K tomuto slúžia prepojky JP1 a JP2. 

Nastavením podľa tabuľky je možný výber žiadanej zbernice. 

 
Vybraný 

CAN BUS 
Pozícia jumperu 

v JP1 
Pozícia jumperu 

v JP2 
Poznámka 

CAN-K 1-2 1-2 * 
CAN 3-4 3-4 * 

CAN-KI 5-6 5-6 * 
CAN OUT 7-8 7-8 * 
CAN-INF 9-10 9-10 * 
* - v prepojovacíh lištách JP1 a JP2 môže byť aktívny vždy len jeden prepoj !!! 

Tabuľka 4.2 – voľba zbernice CAN prepojkami v JP1, JP2 
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4.2 NÁVRH DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOV 

Návrh dosky plošných spojov je jednoduchý vzhľadom k počtu prvkov 

a funkcii, ktorú plní. Volil som jednostranné prevedenie drôtovými prepojmi. 

Rozmery Š x V : 100mm x 70mm.  

 

 

Obrázok 4.2 – pohľad na PCB T odbočky, strana spojov 

 

 

Obrázok 4.3 – pohľad na osadený PCB T odbočky, strana súčiastok 
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obrázok 4.4 – osadený PCB T odbočky 

4.3 KOMPLETÁCIA 

Pre dobrú mechanickú odolnosť zariadenia som volil kovový - hliníkový box 

zo sortimentu firmy Hammond Manufacturing. Vonkajšie rozmery  Š x V x D : 

80mm x 45 x 105 mm. Detailný výkres nájdete ako Príloha 5. 

 

 

Obrázok 4.5 – T odbočka, konektory TYCO ku GATEWAY (modrý F) 
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Obrázok 4.6 – T odbočka, zadný konektor CAN9 k prevodníku CAN<=>USB 

 

RJ Gateway používa špeciálne konektory od firmy TYCO. Nie sú bežne 

dostupné. Typ F s originálnou kabelážou som získal z výrobného závodu DELPHI 

Senica. Typ M som vypájkoval z RJ Gateway, ktorú mi zabezpečil vedúci práce. 

Výkres konektoru F je v Príloha 6. V káblovom zväzku sú všetky páry CAN zberníc 

krútene takže by T odbočka mala minimálne zvyšovať náchylnosť na rušenie. 

Celková dĺžka pridanej trasy pre všetky signály je v odbočke cca 40 mm. 

Prepojovací kábel k CAN prevodníku by mal maximálne 250 mm.  

 

 

Obrázok 4.7 – konektor TYCO, typ F (samica) 
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5. VYTVORENIE SOFTVÉRU 

Cieľ: Navrhnúť softvér pre obsluhu systému zberu dát, správu zariadení 

a výstupných dát. Realizácia viacvláknového algoritmu pre zber, spracovanie, 

uloženie dát.  

 

Pred programovaním obslužnej aplikácie som stanovil aké funkcie chcem aby 

program poskytoval : 

 

• nastavenie a kontrola prevodníku CANview USB, 

• nastavenie a kontrola prijímačov GPS s NEMA 0183, 

• záznam správ na CAN zbernici spolu s informáciou o polohe, 

o záznam do DB / súboru, 

o filtrovanie CAN správ. 

 

Softvérovú výbavu pre systém som realizoval v prostredí Microsoft Visual 

Studio Express 2008 a jazyku C#. Zdrojový kód celého programu je na priloženom 

DVD [.:\SW\CarCAN_Monitor\].  Názov celého riešenia (solution) je „CarCAN 

Monitor“. Pre prehľadnosť a lepšiu organizovanosť kódu som celé riešenie rozdelil 

do 4 podprojektov.  

 

 

Obrázok 5.1 – Softvérové riešenie CarCAN Monitor 
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5.1 CARCAN – WINDOWS APPLICATION 

Jedná sa o jadro celej aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním, ktorá je 

zavedená po spustení aplikácie.   

 

 
Obrázok 5.2 – hlavné okno aplikácie CarCAN Monitor 

 

 Popis tried v projekte CarCAN: 

 

• frmMain – hlavný formulár aplikácie, funkcie pre ovládacie prvky, 

základná logika, spúšťanie / zastavovanie všetkých procesov, 

• allData – obsahuje kolekciu nazbieraných dát GPS a CAN, dátové 

úložisko v pamäti, 
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• SplashScreen – zobrazí vodný informatívny obrázok v čase než sa 

inicializujú všetky objekty hlavnej aplikácie, 

• Program – obsahuje len vstupný bod – main() tzv. Startup Object 

• AboutBox – Informačný panel, verzia, názov, .., 

• cMain – obsahuje konštanty a univerzálne funkcie. 

 

Popis obsluhy aplikácie je na konci tejto kapitoly 5.5 Práca s programom. 

 

5.1.1 Záznam dát 

Táto trieda vytvára všetky výstupy aplikácie. Zápis do súboru na pevnom 

disku počítača tak i do DB. Štruktúra binárneho súboru je vytvorená pri ukladaní. 

Začiatok súboru obsahuje hlavičku a jednotlivé záznamy sú ukladané za sebou 

v presnom poradí polí. Pri čítaní zo súboru je treba postupovať v totožnom slede. 

 

Hlavička súboru: 
 
                w.Write((Int64)(Počet_Zaznamov));  // Int64                 

    w.Write(DateTime.Now.ToString());    // string 
    w.Write(txtDescription.Text);        // string 

 
 

Zápis záznamom v slučke : 
 
                w.Write(CAN_tmp.ID);        // uint 
                w.Write(CAN_tmp.Standard);  // bool 
                w.Write(CAN_tmp.Lenght);    // byte 
                w.Write(CAN_tmp.Data);      // byte[8] 
                w.Write(CAN_tmp.TimeStamp); // uint 
                w.Write(GPS_tmp.Longitude); // float 
                w.Write(GPS_tmp.E_W);       // bool 
                w.Write(GPS_tmp.Latitude);  // float 
                w.Write(GPS_tmp.N_S);       // bool 
                w.Write(GPS_tmp.Altitude);  // float 
                w.Write(GPS_tmp.Speed);     // float 
                w.Write(GPS_tmp.Course);    // float 
 

 

Výhodou záznamu do binárneho súboru je jeho menšia veľkosť ako zápis 

v textovej forme napríklad CSV štandardu. CSV formát však podporujú viaceré 
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aplikácie, do ktorých je takto možný import dát. CSV súbor s jedným záznamom 

vyzerá napríklad takto : 

 

"Index";"ID";"Standard";"DLC";"DataByte0";"DataByte1";"DataByte2";"DataByte3

";"DataByte4";"DataByte5";"DataByte6";"DataByte7";"TimeStamp";"Longitude";"E_W";"L

atitude";"N_S";"Altitude";"Speed";"Course" 

"985481";"976";"1";"6";"4";"0";"0";"0";"200";"0";"0";"0";"7153958";"7.2273097";"

1";"48.8457391";"1";"168.3";"35.7";"40.29" 

 

Prvý riadok (zobrazený ako odstavec) obsahuje názvy stĺpcov 

a v nasledujúcich riadkoch sú hodnoty. CSV súbor sa používa ako jednoduchý 

textový formát pre export / import dát medzi rôznymi aplikáciami. Softvér 

v momentálne aktuálnej verzii CSV formát nepodporuje. Existuje ale možnosť 

exportu z DB pomocou administračného klienta DB MySQL - phpMyAdmin. 

 

Pred zápisom dát do DB je vytvorená nová tabuľka v DB. Štruktúra tabuľky 

je vytvorená SQL príkazom : 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `MenoTabulky` (`Index` INT UNSIGNED NOT 

NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `ID` INT UNSIGNED NOT NULL, 

`Standard` BOOL NOT NULL DEFAULT '1', `DLC` TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

`DataByte0` TINYINT UNSIGNED NOT NULL, `DataByte1` TINYINT UNSIGNED NOT 

NULL, `DataByte2` TINYINT UNSIGNED NOT NULL, `DataByte3` TINYINT 

UNSIGNED NOT NULL, `DataByte4` TINYINT UNSIGNED NOT NULL, `DataByte5` 

TINYINT UNSIGNED NOT NULL, `DataByte6` TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 

`DataByte7` TINYINT UNSIGNED NOT NULL, `TimeStamp` INT UNSIGNED NOT 

NULL, `Longitude` FLOAT (10,7) NOT NULL, `E_W` BOOL NOT NULL, `Latitude` 

FLOAT (10,7) NOT NULL, `N_S` BOOL NOT NULL, `Altitude` FLOAT (6,1) NOT 

NULL, `Speed` FLOAT (5,1) NOT NULL, `Course` FLOAT (5,2) NOT NULL) ENGINE = 

MYISAM COMMENT = 'Poznamka - 19.05.2009 12:38:34' 
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Následne pomocou príkazu SQL INSERT vložené všetky záznamy z pamäte. 

Príklad vloženia do DB môže vyzerať takto : 

 

INSERT INTO Tabulka1 (`Index` ,`ID` ,`Standard` ,`DLC` ,`DataByte0` 

,`DataByte1` ,`DataByte2` ,`DataByte3` ,`DataByte4` ,`DataByte5` ,`DataByte6` 

,`DataByte7` ,`TimeStamp` ,`Longitude` ,`E_W` ,`Latitude` ,`N_S` ,`Altitude` ,`Speed` 

,`Course`) VALUES (NULL , '906', '1', '4', '221', '1', '220', '0', '0', '0', '0', '0', '455620', 

'18.4267789', '1', '48.5263544', '1', '199.5', '75.6', '30.2'") 

 

5.2 CAN - CLASS LIBRARY 

Je oddelený projekt knižnice pre prácu s CAN prevodníkom CANview® 

USB. Po kompilácii je výstupom tohto projektu súbor dynamickej knižnice CAN.dll. 

Táto trieda zabezpečuje ovládanie, nastavenie a uchovanie CAN správ z prevodníku 

CANview®. Tiež obsahuje definície dátových štruktúr pre prácu s CAN 

prevodníkom. 

 

Popis tried v projekte CAN : 

 

• CANview – obsahuje, konštruktor a deštruktor triedy, konštanty, 

metódy, vlastnosti (property), udalosti (events), všetok kód pre 

prácu s prevodníkom 

• CANStruct – definície dátových štruktúr použitých pri komunikácii 

s prevodníkom CANview 

• DATA – buffer správ zachytených na CAN zbernici 
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Obrázok 5.3 – verejný členovia triedy CANview 

 

Popis metód triedy CANview : 

 

public void AddFilter(CANFilter Filt) – pridanie filtru CAN správ do 

zoznamu 

public CANview() – konštruktor triedy 

public byte[] ClearErrorStatus() – vymazanie chybového registru 

prevodníku, návratová hodnota registra 

public void DiscardBuffer() – vymazanie bufferu CAN správ 

public void DiscardFilters() – vymazanie celého zoznamu filtrov CAN 

public void Dispose() – deštrukcia triedy 
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public byte[] GetErrorStatus() – vyčítanie chybového registra 

public CANMessage GetFirstMsg() – vyčítanie prvej CAN správy zo zoznamu 

zaznamenaných správ 

public void Logging() – spustenie procesu zaznamenávania sprav 

public void RemoveFirstMsg() – vymazanie najstaršej CAN správy  

public byte[] ResetDevice() – teplý reset prevodníku, návratová hodnota je 

identifikácia zariadenia 
public int StopListening() – zastavenie procesu záznamu správ 
  

Popis vlastností (PRPERTIES) triedy CANview : 

 

public BaudRateCAN CANbaudRate – R/W, komunikačná rýchlosť na CAN 

zbernici 

public string COMPort – R, meno portu, na ktorom bol nájdený prevodník 

public bool Connected – R, stav pripojenia prevodníku 

public int CountMsgList – R, počet CAN správ v buffery 

public bool Listening – R, stav behu procesu „Logging“ 

public bool SerialOutput – R/W, zapnutie a vypnutie vysielania správ 

z prevodníku do PC 
public Timestamp TimeStampCAN - R/W, nastavenie pridávania časovej značky ku 

CAN správe 
public DeviceVersionID Version_ID – R, verzia hardvéru, softvéru a 

bootloaderu prevodníka 

 

Popis udalostí (EVENTS) triedy CANview : 

 
public delegate void DeviceChangedHandler(bool Connected, string 
Port); 
public event DeviceChangedHandler DeviceConnectionChange – udalosť pri 

zmene spojenia s CAN prevodníkom, Connected: stav spojenia, Port: meno portu, 

na ktorom je zariadene detekované 
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Popis verejných premenných triedy CANview : 

 

public static string[] BR_CAN_CAR – pole podporovaných rýchlostí na CAN 

zbernici 

public uint TotalMessages – počet všetkých zaznamenaných CAN správ 

 

 

Obrázok 5.4 – členovia triedy DATA, buffer CAN správ a zoznam filtrov 

 

Trieda DATA obsahuje len dva objekty. Jedná sa o dynamické zoznamy 

CANMsgList a FilterList. 
 
public LinkedList<CAN.CANMessage> CANMsgList – buffer pre CAN správy 

public List<CAN.CANFilter> FilterList – zoznam filtrovaných identifikátorov 

ID CAN rámcov 

 

Buffer CAN správ CANMsgList je zoznam typu LinkedList. Prvky 

zoznamu sú štruktúry CANMessage (pozri Obrázok 5.6).  

 

Jedná sa o zreťazený zoznam. Každý prvok obsahuje referenciu na prvok 

pred a za ním. Prvky neležia v pamäti za sebou, ale rôzne tam kde bolo miesto v čase 

jeho vytvorenia. Prvky uprostred zoznamu sú prístupné sekvenčne metódami 

Next() a Previous() od začiatku alebo konca kolekcie. Prístup je pomalší čím 

ďalej leží od začiatku pripadne konca zoznamu . R/W operácie s prvým a posledným 

prvkom sú vždy rovnako rýchle bez ohľadu na celkovú veľkosť zoznamu. Preto je 

možné dobre využívať zásobník ako FIFO aj LIFO. Výhodou a dôvodom prečo som 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 52 

volil tento typ záznamu je  rýchle zväčšovanie poľa pri pridávaní nových prvkov. Pri 

použití kolekcie List dôjde po naplnení zoznamu k vytvorenie zoznamu 

dvojnásobnej veľkosti a presunu prvkov pôvodného do nového zoznamu čo je pri 

veľkých počtoch záznamov časovo veľmi náročne. 

 

 

Obrázok 5.5 – organizácia prvkov v triede LinkedList 

 

Každá nová CAN správa je programom pridaná na koniec zoznamu. Tak 

vzniká zásobník, v ktorom sú najstaršie správy na najnižších pozíciách. K odoberanie 

správ procesom „Collecting“ dochádza z najnižšej, prvej pozície => FIFO. 

 

FilterList je zoznam všetkých identifikátorov CAN rámcov, ktoré sa 

majú uchovávať v zásobníku. Ak sa ID správy pri porovnávaní v zozname 

nevyskytuje je príchodzia správa ignorovaná. Ak je zoznam prázdny uchovávajú sa 

všetky CAN správy. Jedná sa o softvérovú filtráciu rámcov. CAN transceivery 

podporujú filtráciu na hardvérovej úrovni. Táto je síce oveľa výkonnejšia, ale 

obmedzená počtom filtrov. CANview podporuje 8 filtrov a masiek, čo sa javí ako 

nedostačujúce. Počet záznamov vo FilterList je obmedzený len výpočtovým 

výkonom PC. 
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Obrázok 5.6 – dátové štruktúry CANMessage, CANFilter 

 

Úplný výpis dátových štruktúr triedy CANStruct je zaradený ako Príloha 9. 

Príklad spracovanie príchodu CAN správy v procese „Logging“: 
 
while (Listening)   // Pokial je požiadavka na logovanie 
{ 

if (SerPort.BytesToRead == 0)  // Neprislo nič na sériový?  
      { 
        Thread.Sleep(10);   // pockaj 10 ms         
      } 
      Else // Nieco prislo 
      {      
      if (SerPort.ReadByte() == START_BYTE)   // Je prvy znak 0x43 ? 
       {  
             Msg.Lenght = (byte)SerPort.ReadByte(); // Data Lenght Code 
  // Počkaj až prídu všetky data 

while (SerPort.BytesToRead < Msg.Lenght) Thread.Sleep(1); 
             Msg.Command = (byte)SerPort.ReadByte(); 
             switch (Msg.Command) // Aká prisla sprava ?? 
             {    

case 0x01: // 11bit ID + 32bit timestamp                                             
Msg.Standard = true; 

                         Msg.Lenght = (byte)(Msg.Lenght - 7); 
                         Msg.Data = new byte[8]; 
                         Msg.ID = ReadID(false); 
                         SerPort.Read(Msg.Data, 0, Msg.Lenght); 
                         Msg.TimeStamp = ReadTimeStamp(); 
                         break; 

case 0x03:  // 29bit ID + 32bit timestamp 
Msg.Standard = false; 

                        Msg.Lenght = (byte)(Msg.Lenght - 9); 
                       Msg.Data = new byte[8]; 
                     Msg.ID = ReadID(false); 
                     SerPort.Read(Msg.Data, 0, Msg.Lenght); 
                        Msg.TimeStamp = ReadTimeStamp(); 
                       break; 

case 0x02:  // 29bit ID + no timestamp 
                   Msg.Standard = false; 

                       Msg.Lenght = (byte)(Msg.Lenght - 5); 
                       Msg.Data = new byte[8]; 
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                        Msg.ID = ReadID(true); 
                      SerPort.Read(Msg.Data, 0, Msg.Lenght); 
                      break; 

default: // 0x00 // 11bit ID + no timestamp 
                    Msg.Standard = true; 
                      DataRead = new byte[2]; 
                        Msg.Standard = true; 
                        Msg.Lenght = (byte)(Msg.Lenght - 3); 
                     Msg.Data = new byte[8]; 
                     Msg.ID = ReadID(false); 
                     SerPort.Read(Msg.Data, 0, Msg.Lenght); 
                   break; 
              } 
              Msg.CS = (byte)SerPort.ReadByte(); 
              if (ValidMessage(Msg) & FilterID(Msg.ID)) // Ak CS a Filter OK 
              {  
            rw.EnterWriteLock();         // zamok pre zapis 

DATA.CANMsgList.AddLast(Msg); // zapis do Bufferu                      
rw.ExitWriteLock();   // zamok odomknut                  
++TotalMessages;      // inkrementovanie pocitadla správ 

              } 
      // Nacitanie ukovcovacieho znaku 0x0D 

             SerPort.ReadByte(); 
} 

       else ++bad; // pocitadlo cybnych správ 
} 

} 
 

5.3 NMEA - CLASS LIBRARY 

Je oddelený projekt knižnice pre prácu s GPS prijímačmi podporujúcich 

protokol NMEA 0183 a pripojených na fyzický alebo virtuálny sériový port. Po 

kompilácii je tiež výstupom tohto projektu súbor dynamickej knižnice NMEA.dll. 

Táto trieda zabezpečuje nastavenie prijímača GPS signálu, dekódovanie informácie 

o polohe, rýchlosti a smere pohybu automobilu resp. prijímača. 

  

Popis tried v projekte NMEA: 

 

• NMEAGPS – obsahuje verejnú premennú typu GPSData s údajmi 

aktuálnej pozície, všetok kód pre prácu s GPS prijímačom 

• GPSStruct – definíciu dátovej štruktúry GPSData 
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Obrázok 5.7 – verejný členovia triedy NMEAGPS 

 

Popis metód triedy NMEAGPS : 

 

public void Dispose() – deštrukcia triedy 

public NMEAGPS(string SP, int BR) – konštruktor triedy, SP: meno portu, BR: 

komunikačná rýchlosť 

public void SetNMEABaudRate(int BR) – zmena komunikačnej rýchlosti, BR: 

nová rýchlosť (57600) 
public void SetNMEAMsgRate(byte GGA, byte GLL, byte GSA, byte GSV, 

byte RMC, byte VTG) – zmena času medzi odosielaním vymenovaných správ 

(GGA = 1, bude každú 1 sekundu odoslaná) 
public bool Start(bool Silent) – otvorenie sériového portu 

public bool Stop(bool Silent) – zatvorenie sériového portu 
 

Popis vlastností (PRPERTIES) triedy NMEAGPS : 

 

public GPSData GetGPSActual – R, vrátia štruktúru s aktuálnymi GPS 

informáciami 
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public bool IsOpen – R, stav otvorenia portu 

public string Port – R/W, meno portu 

public bool ValidData – R, platnosť GPS dát 
 

 

Obrázok 5.8 – dátové štruktúra GPSData 

 

Príklad postup pri spracovaní správy GGA NMEA.  

 
void ProcessGPGGA(string[] fields) 
{   // Spracovanie GGA  

try 
{ 

       //Latitude 
GPSActual.Latitude = ConvertToDeg((float)Convert.ToDouble(fields[2]) / 100); 
GPSActual.N_S = (fields[3] == "N"); 
      //Longitude 
GPSActual.Longitude = ConvertToDeg((float)Convert.ToDouble(fields[4]) / 
100); 

GPSActual.E_W = (fields[5] == "E"); 
       //Altitude 
     GPSActual.Altitude = (float)Convert.ToDouble(fields[9]); 
      // Platna GGA cast dat 
       ValidGGA = true; 
      // Reset WATCH DOG nad platnostou dat 
     Reset_ValidationTimer(); 
     } 
     catch (Exception e) 
      { 
        System.Diagnostics.Trace.WriteLine("Chaos in Process GPGGA! " 
+ e.ToString()); 
      } 
} 
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5.4 ODBC - CLASS LIBRARY 

Samostatný jednoduchý projekt knižnice pre prácu s dátovými zdrojmi 

ODBC a možnosťou pripojenia k DB pomocou natívnych ovládačov k MySQL. 

Otvára spojenie s DB, vytvára a maže tabuľky, vkladá záznamy. 

 

 

Obrázok 5.9 – verejný členovia triedy MySQL 

 

Popis metód triedy NMEAGPS : 

 

public void Close() – zatvorenie aktuálneho spojenia s DB 

public bool Connect() – vytvorenie spojenia s DB 
public bool Create_Table(string tab, string Struct, string Coment) – 

vytvorenie tabuľky v DB, tab: meno tabuľky, Struct:SQL reťazec s definovanou 

štruktúrou, Coment: komentár k tabuľke 

public bool Delete_Table(string tab) – zmazanie tabuľky v DB, tab: meno 

tabuľky 

public void Dispose() – zrušenie inštancie triedy, vyvolanie deštruktora 

public string[] Get_Tables(string DB) – vráti mená všetkých tabuliek v DB, 

DB: meno databázy 
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public bool Insert_Record(string tab, string Fields, string Data) – 

zápis záznamu do DB, tab: meno tabuľky, Fields: názvy polí, Data: hodnoty polí 
public MySQL(string DSN, string User, string Pass, TextBox txt) – 

konštruktor 1, spojenie s dátovým zdrojom ODBC, DNS: meno zdroju, User: 

užívateľské meno, Pass: heslo, txt: textové pole pre vkladanie hlásení 
public MySQL(string Server, string Port, string DB, string User, 

string Pass, TextBox txt) – preťažený konštruktor 2, spojenie s DB 

pomocou natívnych ovládačov, Server: meno servera/IP adresa, Port: číslo portu 

služby, DB: meno databázy, User: užívateľské meno, Pass: heslo, txt: textové 

pole pre vkladanie hlásení 

public bool Test_Conection() test spojenia s DB/OBDC, návratová hodnota 
 

Popis vlastností (PROPERTIES) triedy NMEAGPS : 

 

public bool SuccesAfterTest – R, vráti výsledok posledného pokusu o spojenie 

s DB/OBDC 

 

 

5.5 PRÁCA S PROGRAMOM 

Program sa ovláda pomocou tlačidiel v lište umiestnenej v hornej časti.   

 

Obrázok 5.10 – ovládacie tlačidlá programu 
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 Spustenie vyhľadávanie + reset + nastavenie parametrov CAN prevodníku. 

 Otvorenie portu pre GPS prijímač. 

 Otvorenie a test spojenia s DB / ODBC. 

 Vypnutý / zapnutý ID filter správ. 

  Spustenie / zastavenie logovania. 

 Vymazanie nazberaných dát z pamäti PC. 

 Export dát zo súboru do DB – rozpracované. 

 Uloženie dát do súboru. 

 Uloženie dát do DB. 

 

 

Obrázok 5.11 – informačná lišta 

 

Na oddelovacích záložkách sa vykonáva nastavovanie.  

 

„Monitor“ nastavenie samotného záznamu. Význam jednotlivých položiek je: 

 

•  „Applying Message Filter“ – zapne/vypne filtrovanie CAN správ. Použije sa 

zoznam definovaný v poli  vedľa (na Obrázok 5.2 „MOTOR“), 

• „Clear Buffer before Start“ – vymazanie aktuálnej kolekcie v pamäti pred 

spustením ďalšieho logovania, ak nie je zaškrtnuté zastavenie logovania funguje 

ako pozastavenie (PAUSE), 

• „Simultaneously Saving to“ – súčasné logovanie a zapisovania dát do úložiska, 
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• „Start when Speed Over“ – štart logovania prekročením zadanej hodnoty rýchlosti 

z GPS prijímača, 

• „Suspend When Speed“ – pozastavenie logovania ak aktuálna rýchlosť z GPS 

prijímača nie je z definovaného intervalu, 

• „Data Managment“ bližšie definuje parametre pre ukladanie dát, meno tabuľky, 

umiestnenie súboru a voliteľnú poznámku pre spresnenie, 

• „Actual Position, Movement“ – zobrazuje súčasnú pozíciu a pohyb, 

• „Data Statistic“ – počet záznamov v pamäti, v buffere A, počet správ na CAN 

zbernici za jednotku času, počet uložených záznamov do DB / súboru, trvanie 

logovania, 

• „System“ – veľkosť dostupnej systémovej pamäte, využitie procesoru a jeho 

maximum počas logovania. 

 

 

Obrázok 5.12 – záložka „Monitor“ 

.  
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Záložka „CAN Obj.“ je určená k tvorbe filtrovacích zoznamov. Ľavá strana 

obsahuje tabuľku, kde sú všetky dostupné objekty. Pravá strana obsahuje zoznam ID 

rámcov, ktoré sa budú zaznamenávať. Pre prácu so zoznamami sú tlačidlá pod nimi. 

 

 

Obrázok 5.13 – záložka „CAN Obj.“, definovanie filtrov  

 

 Na záložke CAN sú informácie o pripojenom prevodníku a jeho nastavení. 

 

Obrázok 5.14 – správa prevodníku CANview 
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„GPS“ záložka slúži k nastaveniu komunikácie s prijímačom GPS signálu 

a nastavenie frekvencie odosielania jednotlivých NMEA správ (VTG, GGA, ... pozri 

Príloha 8) 

 

Obrázok 5.15 – správa GPS prijímača 

 

Na „DBase“ záložke zvolíme typ prístupu k DB (Native / ODBC) a ďalšie 

nutné parametre k prístupu. Tlačidlo „Test“ preverí nastavenie spojenia. V pravej 

časti môžeme mazať a vytvárať tabuľky v DB. 

 

 

Obrázok 5.16 – parametre pripojenia k DB 
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6. UVEDENIE DO PRAXE 

Cieľ: Inštalácia odbočky na zbernicu vozidla, overenie funkčnosti T 

odbočky,  skúšobná jazda a záznam dát z CAN zbernice. 

6.1 INŠTALÁCIA PRÍPOJKY NA CAN ZBERNICU 

Pripojenie na zbernicu vozidla vyžaduje demontáž plastových krytov spodnej 

časti palubnej dosky. K demontovaniu postačuje skrutkovač TORX T20. 

 

 

Obrázok 6.1 – demontované spodné plastové diely, Škoda Octavia II 

 

Riadiaca jednotka Gateway, RJ533 je lokalizovaná nad plynovým pedálom 

pripevnená na plasty stredovej konzoly a mechanizme vzduchotechniky . Na 

nasledujúcom obrázku je RJ označená. Zreteľne je vidieť modrý konektor TYCO. 
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Obrázok 6.2 – umiestnenie Gateway RJ533 nad plynovým pedálom 

 

Odpojenie RJ533 od kabeláže som robil pri odpojenej batérii aby nedošlo 

k chybovému stavu na zbernici a zapísanie chýb do pamätí ostatných RJ. Na 

Obrázok 6.3 je pripojená T odbočka.  

 

Pripojenie na dátovú zbernicu sprostredkováva T odbočka. Po rozpojení 

konektorov kabeláže auta a RJ GATEWAY sa T odbočka pripojí konektormi ku 

kabeláži a GATEWAY. Tým vznikne premostenie CAN zberníc. T odbočka má 15 

cm káblový vývod a je nutné ju umiestniť v tesnej blízkosti GATEWAY.  Z odbočky 

je tak možné na konektore X1 – typu CANON9 sledovať komunikáciu na vybranej 

(pozri Tabuľka 4.2) CAN zbernici. Dáta z konektoru X1 T odbočky sú privedené na 

CAN rozhranie prevodníku. Prevodník je pripojený USB káblom k PC. K portu USB 

notebooku je tiež pripojený GPS modul. CAN prevodník a notebook sú napájané 

z palubného napätia 12V= pomocou meniča napätia. 
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Obrázok 6.3 – pripojenie T odbočky ku zbernici CAN A: RJ 533 Gateway, B: 

pôvodný káblový zväzok do RJ533, C: kabeláž T odbočky, D: T odbočka 

 

Po opätovnom pripojení batérie sa permanentne rozsvietili kontrolne svetlá na 

prístrojovej doske : SERVO, ESP, KONTROLA TLAKU V PNEU.  

 

 

Obrázok 6.4 – kontrolné svetla na prístrojovom panely po pripojení T odbočky 
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Vozidlo sa po štarte chovalo normálne. Kontrolné svetlo PNEU po nastavení 

tlaku zhaslo.  SERVO a ESP po prejdení cca 200m tiež prestali svietiť. Diagnostický 

systém VAG-COM  nezistil žiadne záznamy v pamäti závad RJ. Z toho je možné 

usudzovať že pripojenie nespôsobuje problémy komunikácie medzi RJ. T odbočka je 

na zbernici transparentná a automobil ju nedetekuje ako závadu. 

6.2 SKÚŠOBNÁ JAZDA 

Parametre PC použitého na testy : 

 

• OS Windows Vista Home Basic, 

• CPU Core 2 Duo T7400@2.16GHz, 

• DDR2@667MHz, 4GB, 

• HDD 250GB, 7200 rpm. 

 

Špecifikácia automobilu: 

• Škoda Octavia II Combi, 

• rok výroby 2/2007, 

• motorizácia : 1.9TDI PD 77kW, 

• prevodovka 5° manuálna, 

• stupeň výbavy: ELEGANCE. 

 

Funkčnosť celého systému som overoval počas skúšobných jázd. Zistené 

komunikačné rýchlosti na jednotlivých zberniciach som zaznamenal do tabuľky. 

 
Piny č. Označenie 

 

Poznámka / Význam Rýchlosť na 

zbernici [bps] 

Približný počet 

rámcov / sek. 

5 - 15 CAN-K Komfort 100k 360 

6 - 16 CAN Pohon 500 k 1.500 

8 - 18 CAN-KI Panel prístrojov 100 k 800 

9 - 19 CAN OUT Diagnostická zásuvka nezistené - 

10 - 20 CAN-INF Infotainment 100 k 230 

Obrázok 6.5 – rýchlosti CAN zbernici v Škoda Octavia II 
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 Prvé testy programu odhalili mierne nedostatky, ktoré som odstránil. Jednalo 

sa napríklad o nutnosť vyprázdňovanie bufferu CAN prevodníku v čase kedy nie je 

spustený záznam „Logging“. Po pretečení vnútorného zásobníku prevodník 

prechádza do chybového stavu.  Systém sa choval podľa predpokladov. Všetky 

funkcie : 

• softvérové filtrovanie správ, 

• simultánne ukladanie do DB / súboru, 

• štart logovania pri prekročení rýchlosti, 

• pozastavenie logovania mimo intervalu rýchlostí, 

 

pracujú korektne. Taktiež spracovanie informácie z GPS prijímača. 

V nasledujúcej tabuľke je výňatok z MySQL DB záznamov zo skúšobnej jazdy.    

 

 
p.č. Údaj Význam 

1 Index automatické poradové číslo 

2 Standard 1 / 0, štandardne / rozšírene ID 

3 DLC 0 - 8, počet dátových  bajtov 

4 DataByteX 0 - 7, dátové bajty 

5 TimeStamp časová značka, [ sµ ] 

6 Longitude zemepisná dĺžka, [°] 

7 E_W východná / západná pologuľa 

8 Latitude zemepisná šírka, [°] 

9 N_S severná / južná pologuľa 

10 Altitude nadmorská výška, [m] 

11 Speed rýchlosť [km/h] 

12 Course smer jazdy, [°] 

Tabuľka 6.1 – význam stĺpcov v Tabuľka 6.2 
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Tabuľka 6.2 – výpis časti zaznamenaných dát z MySQL databázy 
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Na zbernici CAN – POHON sa u testovacieho automobilu vyskytovali CAN 

rámce s 35 rôznymi ID. Výskyt závisí od stupňa výbavy vozu. Výpis zistených ID na 

ostatných zberniciach je v Príloha 10, Príloha 11 a Príloha 12 

 
p.č. ID 

dekadicky 

ID 

hexadecimálne 

p. č. ID 

dekadicky 

ID 

hexadecimálne 

1 80 050 19 1152 480 

2 174 0EA 20 1160 488 

3 194 0C2 21 1184 4A0 

4 208 0D0 22 1192 4A8 

5 416 1A0 23 1306 51A 

6 428 1AC 24 1312 520 

7 640 280 25 1360 550 

8 648 288 26 1392 570 

9 672 2A0 27 1394 572 

10 800 230 28 1408 580 

11 896 380 29 1416 588 

12 906 38A 30 1440 5A0 

13 912 392 31 1488 5D0 

14 914 392 32 1490 5D2 

15 928 3A0 33 1500 5DC 

16 976 3D0 34 1504 5E0 

17 978 3D2 35 2000 7D0 

18 1056 420    

Tabuľka 6.3 – zoznam ID na zbernici CAN POHON 
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7. ZÁVER 

V diplomovej práci je návrh systému zberu dát zo zbernice CAN vozidla. 

Obsahuje všetky podklady pre výrobu PCB, softvéru a postup akým bol systém 

realizovaný. Pri testovaní hardvéru a ladení softvéru sa nevyskytli závažnejšie 

problémy.  

 

Predpoklad, že súčasný zápis do DB s logovaním možný  nebude sa 

nenaplnil. Použitý počítačom zapisoval do lokálnej DB približne 3000 záznamov za 

jednu sekundu, čo je asi dvojnásobok počtu CAN rámcov na najvyťaženejšej zbernici 

vozidla za rovnaký čas. Ukladanie do DB je mierne neefektívne kvôli redundantnosti 

záznamu GPS informácie s každým CAN rámcom. GPS informácia je totiž 

aktualizovaná maximálne jeden krát za sekundu. Bolo vy vhodnejšie ukladať GPS do 

osobitnej tabuľky a vytvoriť databázový pohľad. 

 

 Využitie systému je možné pre testovanie elektroniky vozidiel. Dlhodobejšie 

testy spoľahlivosti vozov, odhalenie sporadických porúch a pod.  Analyzované dáta 

môžu napomôcť vývoju nových technológii pre zvýšenie bezpečnosti. Napríklad 

zdokonalenie interakcie medzi vodičom a vozidlom, či sledovanie reakcií vodiča. 

Systém je možné ďalej vylepšovať pridávaním nových funkcií, ako priame 

zobrazovanie prevádzkových hodnôt a stavov v reálnom čase, ich časové priebehy 

a pod. Tiež je možné rozšíriť aplikáciu o možnosť vysielania vlastných CAN rámcov 

na zbernicu. 
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9. POUŽITÉ SKRATKY A SYMBOLY 

API (Application Programming Interface) rozhranie pre programovanie 
aplikácií 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Americký 
štandardný kód pre výmenu informácií  

B (Byte) bajt 
BPS (Bit Per Second) bit za sekundu 
BT (Blue Tooth) bezdrôtová komunikačná technológia 
CAN (Controller Area Network) sériová dátová zbernica 
CPU (Central Processing Unit) procesor 
CR (Carriage Return) návrat vozíku – ASCII kód 
CRC (Cyclic Redundancy Check) cyklická redundantná kontrola 
CS (Control Sum) kontrolný súčet 
CSV (Comma Separated Values) hodnoty oddelené čiarkou 
DDR (Double Data Rate) 
ESP Elektronický Stabilizačný Program 
F  (Female) označenie konektoru typ samica 
FIFO (First In First Out) prvý do prvý von 
GHz (Giga Hertz) hertz -hlavná jednotka frekvencie 
HDD (Hard Disk Device) pevný disk 
I/O (Input / Output) vstup / výstup 
ISO/OSI  (International Organization for Standardization/Open Systems 

Interconnection) - abstraktný model 
IT Informačná Technológia 
LF (Line Feed) nový riadok – ASCII kód 
LIFO (Last In First Out) - posledný do prvý von 
M  (Male) označenie konektoru typ samec 
MB (Mega Byte) - milión bajtov 
MR04  modelový rok 2004 
NEMA 0183 (National Marine Electronics Association) špecifikácia pre 

komunikáciu medzi námornými elektronickými prístrojmi  
OBDC (Open Data Base Connectivity) štandardizované softwarové API pre 

prístup k databázovým systémom 
OS Operačný Systém 
PCB (Printed Circuit Board) doska plošných spojov 
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PD (Pumpe Düse) Pumpa Dýza 
PDA (Personal Digital Assistant) - osobný digitálny pomocník 
R (Read) čítanie 
R/W (Read / Write) čítanie a zápis 
RAM (Random Access Memory) pamäť používaná v IT 
RJ  Riadiaca Jednotka 
RPM (Rotate Per Minute) otáčka za sekundu 
RS232  sériová linka / sériový port 
SQL (Structured Query Language) štruktúrovaný dotazovací jazyk 
USB (Universal Serial Bus) univerzálna sériová zbernica 
VAG softvérový nastroj na diagnostiku a nastavovanie pre vozidlá VW, 

Audi, Skoda, Seat 
Wifi (Wireless fidelity) slovná hračka na Hi-Fi, štandard pre lokálnu 

bezdrôtovú sieť 
XOR Exkluzívna disjunkcia, logická operácia 
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;   Start time: 8.11.2007 19:04:19.1911 
;   PCAN-Net: TestNet 
; 
;   Columns description: 
;   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
;   +-Message Number 
;   |         +Time offset (ms) 
;   |         |        +Type 
;   |         |        |        +ID (hex) 
;   |         |        |        |     +Data Length Code 
;   |         |        |        |     |   +Data bytes (hex) 
;   |         |        |        |     |   | 
;---+--   ----+----  --+--  ----+---  +  -+ -- -- -- -- -- -- -- 
     1)         0.3  Rx         04A0  8  00 00 00 00 00 00 00 00  
     2)         0.6  Rx         04A8  8  00 00 06 00 00 00 00 06  
     3)         0.8  Rx         00C2  8  BC 81 00 00 80 10 00 B2  
     4)         1.0  Rx         05A0  8  7E 00 00 7A 6D 00 00 AB  
     5)         1.3  Rx         0448  5  83 00 00 01 70  
     6)         2.5  Rx         03D0  6  01 00 00 00 C8 00  
     7)         2.8  Rx         0280  8  01 12 F4 0C 12 00 19 12  
     8)         3.0  Rx         03D2  7  07 0C 01 30 00 07 64  
     9)         3.7  Rx         05E0  8  30 7C 24 0A 27 4B 00 00  
    10)         4.5  Rx         0440  8  00 80 00 FE 7F 00 30 02  
    11)         4.8  Rx         0540  8  60 00 FF 00 FF 00 10 0F  
    12)         4.9  Rx         0548  3  84 FF 02  
    13)         5.2  Rx         0640  8  3D 03 00 00 00 00 00 00  
    14)         5.4  Rx         0641  8  13 00 1D 00 B3 AF 01 00  
    15)         5.6  Rx         0642  8  2D 2D 00 00 FA A3 FB A1  
    16)         5.9  Rx         0643  8  00 00 8F 8B FA 18 27 27  
    17)         6.1  Rx         0644  8  06 02 00 F0 1F 00 08 80  
    18)         6.4  Rx         0645  8  06 00 00 00 00 00 00 00  
    19)         6.8  Rx         0588  8  E0 EF 7C 82 64 00 00 93  
    20)         8.7  Rx         0320  8  24 00 34 01 00 00 00 00  
    21)         8.9  Rx         0288  8  40 B3 18 00 00 53 4F 00  
    22)         9.8  Rx         01A0  8  00 40 00 00 FE FE 00 11  
    23)        10.0  Rx         02A0  8  00 00 00 00 00 00 10 10  
    24)        10.3  Rx         04A0  8  00 00 00 00 00 00 00 00  
    25)        10.7  Rx         00C2  8  BC 81 00 00 80 20 00 A2  
    26)        10.9  Rx         0488  8  66 12 12 7C A5 FF 00 40  
    27)        11.2  Rx         0448  5  83 00 31 12 70  
    28)        12.8  Rx         0380  8  00 68 00 5A 10 00 00 00  
    29)        13.8  Rx         038A  4  8D 01 8C 00  
    30)        14.6  Rx         0440  8  00 80 00 FE 7F 00 38 02  
    31)        14.8  Rx         0540  8  70 00 FF 00 FF 00 10 0F  
    32)        14.9  Rx         0548  3  80 00 00  
    33)        15.2  Rx         0640  8  3D 03 00 00 00 00 00 00  
    34)        15.4  Rx         0641  8  13 00 1D 00 B3 AF 01 00  
    35)        15.7  Rx         0642  8  2D 2D 00 00 FA A3 FB A1  
    36)        15.9  Rx         0643  8  00 00 8F 8B FA 18 27 27  
    37)        16.1  Rx         0050  4  00 20 58 78  
 

Príloha 1 – ukážka dát zo zbernice CAN, Škoda Octavia II 

 zdroj: ŠKODA AUTO a.s.
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Príloha 2 – GATEWAY, El. schéma vozu Škoda Octavia II MR04 1/3 [3] 
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Príloha 3 – GATEWAY, El. schéma vozu Škoda Octavia II MR04 2/3 [3] 
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Príloha 4 – GATEWAY, El. schéma vozu Škoda Octavia II MR04 3/3 [3] 
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Príloha 5 – výkres inštalačnej krabičky T odbočky [9] 
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Príloha 6 – výrez z výkresu konektoru TYCO art.: 8E0 972 420 A 
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Príloha 7 – štandardný rámec (vľavo) a rozšírený dátový rámec (vpravo) [12] 
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p.č. typ Popis 

1. GGA Time, position and fix type data. 

2. GLL Latitude, longitude, UTC time of position fix and status. 

3. GSA 

GPS receiver operating mode, satellites used in the position solution and DOP 

values. 

4. GSV 

The number of GPS satellites in view satellite ID numbers, elevation, azimuth, 

and SNR values. 

5. MSS 

Signal-to-noise ratio, signal strength, frequency, and bit rate from a radio-

beacon receiver. 

6. RMC Time, date, position, course and speed data. 

7. VTG Course and speed information relative to the ground. 

8. ZDA PPS timing message (synchronized to PPS). 

9. 150 OK to send message.  
Príloha 8 – typy správ GPS prístrojov podľa NMEA 0183 [6] 

 

 

Príloha 9 – dátové štruktúry triedy CANStructs 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 84 

p.č. ID 

hexadecimálne  

ID dekadicky p. č. ID 

hexadecimálne 

ID dekadicky 

1 030 48 14 60E 1550 

2 2C3 707 15 621 1569 

3 320 800 16 62E 1582 

4 35F 863 17 62F 1583 

5 3E3 995 18 635 1589 

6 420 1056 19 651 1617 

7 470 1136 20 655 1621 

8 51A 1306 21 657 1623 

9 520 1312 22 65D 1629 

10 531 1329 23 65F 1631 

11 557 1367 24 661 1633 

12 575 1397 25 680 1664 

13 5D0 1488 26 681 1665 

Príloha 10 – zoznam ID na zbernici CAN Panel Prístrojov 

 
p.č. ID 

hexadecimálne  

ID dekadicky p. č. ID 

hexadecimálne 

ID dekadicky 

1 030 48 19 555 1365 

2 050 80 20 557 1367 

3 151 337 21 571 1393 

4 2C1 705 22 575 1397 

5 2C3 707 23 5E3 1507 

6 351 849 24 60E 1550 

7 359 857 25 621 1569 

8 35B 859 26 62F 1583 

9 3C3 963 27 635 1589 

10 3E3 995 28 651 1617 

11 42B 1067 29 653 1619 

12 439 1081 30 655 1621 

13 470 1136 31 65D 1629 

14 523 1315 32 65F 1631 

15 527 1319 33 661 1633 

16 531 1329 34 680 1664 

17 545 1349 35 681 1665 

18 551 1361    

Príloha 11 – zoznam ID na zbernici CAN INFOTAINMENT 
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p.č. ID 

hexadecimálne  

ID dekadicky p. č. ID 

hexadecimálne 

ID dekadicky 

1 030 48 25 4B9 1209 

2 050 80 26 4BD 1213 

3 151 337 27 527 1319 

4 289 649 28 531 1329 

5 2C1 705 29 545 1349 

6 2C3 707 30 551 1361 

7 359 857 31 555 1365 

8 35B 859 32 571 1393 

9 381 897 33 575 1397 

10 383 899 34 591 1425 

11 3B5 949 35 5D1 1489 

12 3C1 961 36 5DD 1501 

13 3C3 963 37 5E3 1507 

14 3E3 995 38 601 1537 

15 400 1024 39 60E 1550 

16 401 1025 40 621 1569 

17 402 1026 41 62F 1583 

18 403 1027 42 635 1589 

19 40A 1034 43 651 1617 

20 40B 1035 44 653 1619 

21 40C 1036 45 655 1621 

22 40D 1037 46 65D 1629 

23 457 1111 47 65F 1631 

24 470 1136 48 661 1633 

Príloha 12 – zoznam ID na zbernici CAN KOMFORT 

 


