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Abstrakt: 
Diplomová práce se zabývá hardwarovým a softwarovým řešení periferii pro řídící 

modul klimatizační jednotky pro spolčenost THERMO KING. Je zde uveden popis pro 

přístup periferie na sběrnici I2C, CAN a zobrazovací jednotku pomocí řadiče Hitachi. Řídící 

jednotka je použita jako kontrolní a zobrazovací jednotka pro autobusové klimatizace a je 

připojena pomocí sběrnice k dalším vstupně výstupním blokům, které výkonově ovládají 

prvky klimatizace, jako například výparník, ventilátory, kompresor. Vstupně výstupní 

jednotky nejen ovládájí prvky  klimatizací, ale také měří signály o stavu výkonových prvku a 

okolní teplotě. Všechna data jsou posílaný do řídící jednotky, kde jsou následně zpracována.  

Abstract:  
This graduation theses is focus on hardware and software description for control 

module, which is part of air-condition unit made be company THERMO KING. All circuit 

connected thought buses like I2C,CAN and display are explain in detail. Control unit is used 

like interface with display and keyboard, which can send the order to another I/O module 

thought Can bus. I/0 module are populated with power switches  to operate with air-condition 

part like evaporator, fans, compressor, etc. Other task for I/o model is to collect inputs like 

temperatures and status of the power element for control unit. All data are send to control 

unit, where all the tasks are procese. 

Klíčová slova:  
IIC, CAN, řídící jednotka, kontrolní jednotka, zobrazovací jednotka, klimatizace 
 

Keywords:  
IIC, CAN, control unit, keyboard, display, air-condition 
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1 Úvod 
Během 20 století došlo k velkému rozvoji dopravy a to nejen v oblasti automobilů,                

ale i prostředků hromadné a nákladní dopravy. S přibývající modernizací vozidel  se začala 
v půlce osmdesátých let sériově montovat klimatizace do automobilů, autobusů a vlaků. Nejedná 
se pouze o nadstandardní příplatkovou výbavu, jak si mnozí lidé myslí, ale jde také o velmi 
důležitou část pasivní bezpečnosti vozidla. Při velmi vysoké okolní teplotě se snižuje rychlost 
reakce řidiče a tím se zvyšuje riziko nehody. Klimatizace také již není zdaleka tak nedostupná, 
jako tomu bylo před lety. Mnohé automobilky nabízejí klimatizaci zdarma nebo ve výhodných 
balíčcích slev, také doplnění klimatizační náplně už dávno není tak drahé, jako tomu bylo někdy 
před pěti lety. 

V dnešní době si již nedokážeme představit vozidlo střední třídy bez klimatizace. S rostoucí 
produkcí začal být větší nárok na funkčnost, ovladatelnost a také na nižší cenu. Ze všech tří 
jmenovaných hledisek je autobusová klimatizace náročnější než v osobním automobilu. 
V osobním automobilu je kompresor klimatizace stále poháněn  motorem vozidla. To už ale 100% 
neplatí o moderních autobusových klimatizací. Zde jsou požadovány velké chladící výkony. Tyto 
výkony v nízkých otáčkách autobusu je velmi těžké dosáhnout a proto se během posledních dvou 
let do klimatizačních jednotek začali zabudovávat měniče napětí a klimatizační jednotky jsou 
napájeny pomocí napětí 220 V nebo 3 x  400 V. S velkým technickým rozvojem se nerozvíjely jen 
principy a metody pohonu, ale hlavně řízení. Proto jednotky obsahují mikrokotroléry, které jsou 
neustále zlepšovány. Spolupráce na  návrhu jednoho konkrétního kontroléru bude obsahovat i tato 
diplomová práce. Obsahem mé diplomové práce bude komplexní popis systému, návrh napájecího 
zdroje, struční popis CAN struktury a detailní popis I/O modulu. 
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2 Formulace problému 
2.1 Seznámení s problematikou 

Firma ThermoKing, která je finálním zákazníkem chce přepracovat a změnit současnou 
filozofiie ovládání klimatizace pro užitková vozidla a autobusy. Nové  kontroléry bude možno 
modifikací pouze změnovou softwaru. Tento cíle se týká  všech sériově vyráběných jednotek. 
K dnešnímu datu se v konstrukci Ingersoll Rand používá asi 13 různých kontroléru a pouze jeden 
využívá rozhraní CAN-BUS. Ostatní obsahují pouze jednu jednotku, tedy kontrolér 
s integrovanými výkonovými prvky. S takovéhoto běžného kontrolérů je vyvedeno přes konektor 
od 10 do 30 vodičů. Tyto vodiče jsou jak vstupy tak výstupy pro kontrolér a je nutné délky vodičů 
dimenzovat na rozměry autobusů. Běžná jednotka má délku vodičů mezi ovládacím panelem a 
klimatizací cca 25 metrů. Pokud se použije řízení po sběrnici minimalizuje se tento počet na pouze 
4 vodiče. Dva vodiče pro CAN-BUS a dva vodiče pro napájení jednotek. Redukce na 4 vodiče 
nese velmi velkou ekonomickou úsporu. Jak z hlediska samotné úspory vodičů dále tak náklady 
spojené s pracnou instalací širokého svazku vodičů. Je nutné také brát v potaz, že nejvíce poruch 
je na vodičích a tím se zvýší spolehlivost zařízení. Již jsem se zmínil o jednom funkční kontroléru 
na bázi CAN BUS. Tento systém byl vyvinut v USA, ale nesplňuje představy anglických, českých 
a ani čínských konstruktérů. Systém s názvem Inteliger je velice drahý a původní koncepce 
amerických zadavatelů nebyla správná. Inteliger vyvinula pro THERMO King firma Phoenix 
International v roce 1997 a od té doby se požadavky značně změnily. Jak na funkci tak na cenu. 
Hlavní řídící algoritmus je v inteligeru, který je umístěn na střeše autobusu a obsahuje i výkonové 
části. Inteliger může pracovat sám nebo je pomocí  CAN-BUS  připojen na ovládací panel nebo 
rozšířené vstupně-výstupní jednotce. Inteliger je po technické stránce velmi dobře zpracovaný, ale 
jsou potíže s aplikací do nových jednotek. Hlavní nevýhoda je v myšlence integrovat řídící 
algoritmus s výkonovými  prvky. 

Proto konstruktéři THERMO King  oslovili svého dodavatele firmu ELKOMP Kroměříž, aby 
se podílel na přebudování kontroléru, který by splňoval dané požadavky.  
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2.2 Popis soupravy 
Autobusová klimatizace může obsahovat několik modulů, které jsou většinou ovládané 

samostatně. Všechny modly by měly být propojeny pomocí sběrnice CAN, popřípadě LIN. 
Použitím univerlních harwarových modulů se sníží vstupní náklady na celý systém. Řídící modul 
se stará o vstupní informace, které jsou předávány pomocí klávesnice. Ta je umístněna na panelu 
řidiče, který je doplněn znakovým displejem. Znakové displeje jsou mnohem levnější než grafické 
a v daném množství jsou velmi neekonomické. Řídící modul neobsahuje žádné ovládací výkonové 
prvky. Ty jsou osazené na I/O modulem, které jsou ovládané přes CAN sběrnici.  

 
Obr.1 rozmístění modulu propojených po CAN bus 

 
Obr.2 komponenty střešní jednotky 
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Obr.3 Blokove schéma klimatizační jednotky 

 
Obr.4 blokové schéma střešní jendotky 
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2.2.1 Řídící jednotka - Kontrolér 

Kontrolér je interface, přes který řidič zadává požadavky na žádanou teplotu, ventilaci a 
ostatní podpůrné parametry. Kontrolér může mít funkci pouze zobrazování dat  a čtení požadavků 
s klávesnice popřípadě potenciometrů. V případě projektu Inteliger III, kontrolér také přebírá 
pozici řídící jednotky, kdy ze zadaných parametrů určí výstupy a ty pošle po CAN sběrnici. 
Zprávu zachytí vždy patřičný I/O modul a nastaví výstup daného relé popřípadě jiného 
výkonového prvku. Tímto technickým řešením se získá platforma, která se dá použít pro všechny 
klimatizační jednotky a pouze změnou parametru programu se upraví funkce kontroléru, dle 
požadavku zákazníka (jiné OS numer). 

Hlavní požadavky na kontrolér: 

- rozměry: 180 x 45 x ..(cca) mm (rozměr ISO autorádia) 

- mechanické provedení: plastová krabička, kovový čelní panel s nalepenou folií. 

- konektory: Molex 

- 4 pinů  (+24 V, GND, CAN_H, CAN_L, otočení klíčků v zapalování, zapnutí světel) 

- CANON 9 – FEMALE – zapojení RS232 popřípadě USB A – FEMALE   

Čelní panel, interface řidiče: 

- 14 x podsvětlené tlačítko pomocí SMD LED zelené 

- grafický display podsvětlený 160 x 32 mm ekvivalent 2 x 20 znakový LCD 

- možnost regulace podsvětlených tlačítek i displeje. 

- znakový nebo grafický displej 2 x 20 znaků  

- cca 14 ovládacích tlačítek 

- rozhraní pro komunikaci s PC a možnost modifikace firmwarů  

- uchování nastavených a naměřených dat v pamětí EEPROM 

- obvod reálného času 

- 2 x CAN připojení pro možnost vytvoření bridže 

 
Obr. 5 Řídící panel realizovaný pomoc 2xDPS 
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Obr. 6 Rozmístění ovládacích tlačítek 

 

Deska plošného spoje je navržena jako dvouvrstvá a je osazena z převážné většiny 
součástkami SMD.a obsahuje jednotlivé bloky 

- procesor Infineon C164 CR – LM 

- paměť  ROM flash 256 kBytů 

- paměť RAM 64 kBytů 

- EEPROM pamět 256 Bytů 

- Záložní paměť flash 8MBytů 

- Obvod reálného času  DS 1307 

- RS 232 – (pouze TX, RX, GND) 

- CAN – komunikace  

- 15x vstup pro klávesnici y pro AD  převodník 

- 4bitové připojení na displej s řadičem Hitachi  

Schéma zapojení procesoru a jeho periferií je v příloze. Osazená deska je zobrazena na 
obrázku 7 a 8. Jedná se o dvouvrstvý plošný spoj, který je upraven pro součástky v pouzdru SMD. 
Tato deska je pouze řídící a bude připojena k výkonové části přes piny, které jsou z obou stran 
zapájeny.  
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Obr.7 Přední strana 

 
Obr.8 Zadní strana 
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Samotný procesor je připojen na krystal 5 MHz a softwarově nastaven na vnitřní frekvenci 20 
MHz. Tato frekvence postačuje pro celé vozidlo při řízení v “reálném čase”. Pro vývoj softwaru 
byl použit program od společnosti Keil s názvem Vision. Ten umožňuje nastavení řízení 
v reálném čase -RTX51.  

RTX51 je  real-time jádro určené pro procesory s jádrem 8051 a C166. Tento produkt je určen 
pro řešení dvou problémů, které většina programů obsahuje   .  

Multitasking: Více operací musí být prováděno současně    

Real-time control: operace musí být prováděny během definované periody času   

 

 

                                                                          

 

                                                                             

 

 

 

Obr.9 Real-time jádro RTX51 

 

Paměťový prostor má “Von Neumannovu ” architekturu, která umožňuje celkově  adresovat 
do prostoru 16 MBytes. Procesor není vybaven žádnou vnitřní pamětí, vše je připojeno vně přes 8-
bitovou sběrnici, která je schopna adresovat do prostoru 220 tedy 1048576 bytů.  

Program se do paměti flash nahrává pomocí sériové linky RS 232, která není zapojena 
kompletně. Připojení k procesoru je realizováno přes obvod ST 232 a na vstupně/výstupní 
konektor jsou zapojeny pouze piny 2(TX), 3(RX), 9(GND). Toto rozhraní slouží i pro komunikaci 
s PC.  
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Obr.10 Schéma zapojení obvodu ST 232 

 

 Při nahrávání je procesor přepnut do režimu The Bootstrap Loader, který nejlépe vystihuje 
obr.11 a  ukazuje jednotlivé sekvence nahrávání.  

Bootstrap Loader je implementovaný mechanizmus do procesu C167CR, který po resetu 
procesoru umožňuje nahrát přes sériové rozhraní RS 232 program do vnější paměti ROM. Nejprve 
automaticky přemístí nahrávaný kód do pamětí RAM a následně do pamětí ROM. K samotnému 
nahrávání je nutno připojit pin P0L.4 na napětí 5V. Toto připojení se provádí pomocí jumperu, 
který je umístěn na desce plošného spoje. Po nahrání programu se tento jumper vytáhne, tím je pin 
uzemněný a provede reset jednotky. Po resetu procesor začne pracovat. Takto konfigurovaná 
jednotka umožňuje kdykoliv a kdekoliv přehrát program a provést aktualizaci daného firewaru.  
Tyto samozřejmě může provádět  pouze oprávněná osoba , která zná přístupové heslo a má k tomu 
patřičné hardwarové vybavení.  
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Obr.11 Bootstrap Loader  procedura pro nahrávání do Flash paměti  
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2.2.2 Organizace paměti 

Mikrokontrolér C167CR má architekturu Von Neumann, tj. adresový prostor je společný pro 
data, program, registry a I/O porty. Celková velikost adresového prostoru je 16MB. Tento 
adresový prostor je uspořádaný jako 256 segmentů po 64 kB a každý segment je opět dále 
rozdělen do čtyř datových stránek po16 kB.  Na čipu je dále obsažena 2kB paměť RAM (IRAM), 
ve které může uživatel definovat svoje proměnné, je zde prostor pro systém zásobníků a pro banku 
registrů GPRs (General Purpose Registers).1024 bytů (2x 512bytů) adresového prostoru je 
vyhrazeno pro registr speciálních funkcí (SFR). Registry SFR jsou využívány pro kontrolu a 
dohled nad odlišnými bloky na čipu. Nevyužité adresy v bloku SFR jsou rezervovány pro 
rozšiřující varianty obvodů rodiny C166. 

 

Segment 0 

Segment 1 

Segment 2 

Segment 255 
RAM/SFR oblast 

XRAM/CAN 

Externí 
Paměť 

Vnitřní 
   pole 
  ROM 
 

00´0000h 

00´4000h 

00´8000h 

00´C000h 

00´E000h 

00´F000h 

00´FFFFh 

00´0000h 

01´0000h 

02´0000h 

03´0000h 

FF´0000h 

FF´FFFFh 

Stránka 1 

Stránka 2 

Stránka 3 

64kB Segment 16MB adresovatelný prostor 

Stránka 0 

 
Obr.12 Organizace paměti u C167 
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Obr.13 8-bitové  zapojení  externí paměti Flash a RAM 
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2.2.3 I/O modul 

I/O modul je založen na procesoru Infineon C515 CA s externí 64 kB pamětí.Ve finální verzi 
bude paměť odstavena a program bude přímo v procesoru. Bohužel zvolený procesor nemá 
flashovací paměť a je nutné pro odladění použít externí pamětí EPROM. Pro měření teploty je 
použito operačního zesilovače, kde bude připojeny termistory a s odpovídající nelineární 
charakteristikou.  Výstupní obvody jsou popsány jednotlivě a tvoří je výkonové výstupy na 24 V 
(200 mA) a 24 V (1 A). Nedílnou součástí je i zapojení CAN sběrnice pomocí  CAN Transceiveru 
TLE6201.  

Hlavní požadavky na I/O modul: 

- 12 digitálně ovládaných výstupů 24 V, 0,5 A pro spínání relé 

- digitálně ovládaných výstupů 24 V, 2 A pro spínání ventilů  

- 8 digitálních vstupů 24 V 

- 8 analogových vstupů upravených pro termistory PTC 086 

- 4 x PWM výstup 24 V, 1 kHz 

 

 

Obr. 14 Schéma zapojení vstupních pinů  - digitální 

vstupy 

 
Obr. 15 Schéma zapojení AD převodníku s operačním 

zesilovačem pro NTC - analogové vstupy 

 
 

Obr. 16 Schéma zapojení obvodu TLE 6208 

 

Obr. 17 Schéma zapojení obvodu BTS 723 
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2.2.4 Nápájení jenodtek  

Pro tuto I/O moduly i kontrolér bylo nutno navrhnout zdroj. Tato problematika byla řešena 
v minulosti a diplomová práce se dále touto problematikou nezabývá.  

Zadání pro návrh napájecího spínaného zdroje: 

- vstupní napětí: 10 až 60 V DC 

- proudové zatížení: cca 1 A 

- přesnost výstupního napětí: 5 % 

- provozní teplota: - 40 do 125 °C  

- výstupní napětí: 5 V – pro napájení obvodů 

- výstupní napětí: 5 V – pro AD převodník  

 

 

 
Obr.18 napájení pro řídící modul 
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3 IIC sběrnice 
3.1 Úvod do problematiky 

 Pro tuto IIC bus je zkratka která vznikla z IIC bus, tedy Internal-Integrated-Circuit Bus. Jak 
již název napovídá, jedná se o interní datovou sběrnici sloužící pro komunikaci a přenos dat mezi 
jednotlivými integrovanými obvody většinou v rámci jednoho zařízení. Vyvinula ji firma Philips 
přibližně před 20 lety a od té doby prošla několika vylepšeními, ale o tom až později. V dnešní 
době tento způsob "komunikace" podporuje řada integrovaných obvodů nejen firmy Philips. Jedná 
se především o mikrokontroléry, sériové paměti, inteligentní LCD, audio a video obvody, A/D a 
D/A převodníky a některé další digitálně řízené obvody. Hlavní výhodou je, že obousměrný 
přenos probíhá pouze po dvou vodičích - "data SDA (serial data)" a "hodiny SCL (serial clock)". 
To především u mikrokontrolérů výrazně optimalizuje nároky na počet vstupně-výstupních pinů a 
celkově zjednodušuje výsledné zapojení. Na jednu sběrnici může být připojeno více integrovaných 
obvodů. V základní verzi jsou obvody adresovány 7bitově a v rozšířené verzi 10bitově. To 
umožňuje připojení 128 respektive 1024 čipů s různou adresou na jednu společnou sběrnici. V 
praxi jsou tato čísla však podstatně nižší, protože adresa čipu většinou nelze určit plnými 7 (10) 
bity ale třeba jen třemi. Někdy nelze určit vůbec a je dána na pevno pro daný typ čipu - takových 
čipů tedy na jedné sběrnici nemůže být více než jeden. Přenosová rychlost sběrnice je pro většinu 
aplikací dostatečná i v základní verzi, kde je frekvence hodin 100kHz. Ve vylepšených verzích to 
může být 400kHz nebo 1MHz, ale ne všechny intergované obvody tuto verzi podporují. Rychlost 
přenosu pak musí být přizpůsobena pochopitelně "nejpomalejšímu" čipu na sběrnici. Oba vodiče 
musí být implicitně v logické jedničce a to je zajištěno pull-up rezistory. Jejich odpory mají 
hodnotu v řádech jednotek kilo ohmů. Čím je vyšší komunikační frekvence, tím musí být nižší 
hodnoty těchto odporů. Pro 100kHz postačuje 4k7.  

Možné propojení jednotlivých integrovaných obvodů ukazuje následující obrázek.  
 

 
Obr.19 zapojení sběrnice IIC 
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3.2 Princip přenosu 
Jeden z integrovaných obvodů (většinou mikrokontrolér) je nastaven jako MASTER a 

všechny ostatní obvody jsou SLAVE. Obvody se dají zapojit i jako tzv. multi-master, kdy je čipů 
master několik. V tomto článku se však omezím pouze na zapojení s jedním Master čipem a 7 
bitovou adresací.  

Master při jakémkoli přenosu generuje hodinový signál na vodiči SCL. Když jeden čip vysílá, 
přijímají všechny ostatní a pouze podle adresy určují, zda jsou data určena jim. Čip, který chce 
vyslat/přijmout data musí nejprve definovat adresu čipu, s kterým chce komunikovat a zda půjde o 
příjem nebo vysílání - tedy o čtení nebo zápis. To určuje R/W (read/write) bit, který je součástí 
adresy.  

 

Přenos probíhá kombinováním následujících celků: 

- stav klidu - Je zajištěn logickými jedničkami na obou vodičích, master tedy 
negeneruje hodinový signál a neprobíhá žádný přenos. Logické jedničky jsou na 
obou vodičích zajištěny pull-up rezistory (rezistory mezi vodičem a napájecím 
napětím), takže klidový stav nastane i pokud jsou výstupy obvodu master ve stavu 
vysoké impedance (tedy odpojeny). 

- start bit - Zahajuje přenos nebo jeho další část. Je vygenerován tak, že se změní 
úroveň SDA z 1 na 0 zatímco je SCL v logické 1. 

- stop bit - Ukončuje přenos. Je vygenerován podobně jako start bit. Logická úroveň 
SDA se změní z 0 na 1 zatímco je SCL v logické 1. Stop bit může být generován 
pouze po "nepotvrzení přenosu", tedy pouze po přijmutí Ack v logické 1. (viz níže) 

- přenos dat - Data jsou přenášena po 1Byte tedy 8 po sobě jdoucích bitů od nejvyššího 
po nejnižší. Při přenosu dat se může logická úroveň na SDA měnit pouze pokud je 
SCL v logické 0. Při každém pulzu na SCL je přenesen jeden bit. 

- potvrzující bit Ack (acknowledge) - Tento bit slouží k potvrzení správného přijmutí 
dat. Ack bit se odesílá stejným způsobem jako by se odesílal devátý bit dat, ale s tím 
rozdílem, že ho generuje čip, který přijímal (přijímač) a nikoliv ten který data 
odesílal. Pokud přenos proběhl v pořádku tak odešle logickou 0. Logická 0 
potvrzujícího bitu znamená rovněž to, že je přijímač připraven na příjem dalšího 
byte, který následuje okamžitě po něm při dalším pulzu na SCL. Pokud přenos selhal 
odešle logickou 1. Nebo pokud má dojít k ukončení přenosu, tak "neodešle nic". 
Pull-up rezistor pak zajistí, že bude na SDA logická 1 a Ack bit (v logické 0) odešle 
vysílač. 
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Obr.20 Časový průběh logických úrovní na vodičích SDA a SCL 
 

3.2 Sériové Epprom 24LC256  
Posloupnost těchto celků je různá pro různé integrované obvody a je třeba přečíst si v 

katalogovém listu pro konkrétní obvod, jak má přesně komunikace probíhat. Přenos popíši pro 
konkrétní případ a to čtení 1Byte dat z externí eeprom 24LC256 z adresy 0 (0000000 00000000 - 
adresa v této eeprom je určena 15-ti bity).  

Zahájení přenosu, poslání adresy čipu včetně R/W bitu a nastavení adresy v eeprom 

Zápis i čtení z eeprom začíná následujícími kroky:  

- stav klidu 

- odeslání start bitu 

- odeslání adresy čipu - odesílá se podobně jako kdyby se odesílala data. 

 Prvních sedm bitů definuje adresu a poslední (nejnižší) bit slouží k určení R/W 
(čtení/zápisu). Logická 0 znamená zápis a logická 1 čtení. I když se jedná o čtení z eeprom, tak 
paradoxně nejprve musí být nastaven zápis, aby se do ní zapsala adresa dat (nikoliv čipu), ze které 
se bude následně číst. Adresa čipu této konkrétní paměti může být 1010000 až 1010111. První 4 
bity určují, že jde o tento typ paměti a nelze je měnit, další tři pak o jakou konkrétní paměť se 
jedná. Tyto tři bity adresy čipu lze nastavit hardwarově připojením tří vstupů eeprom k logické 0 
nebo 1. Těchto pamětí může být na jedné sběrnici tedy maximálně osm. Poslední bit má být 
nastaven na zápis, takže celá adresa včetně R/W bitu bude: 10100000. 

- kontrola (přijmutí) ack - kontroluje, zda eeprom odeslala ack bit. 

- přenos (zápis) dat do eeprom - Nyní je do eeprom zapsána horní část adresy z jaké se 
má číst (neplést z adresou čipu, zde už se z hlediska IIC jedná o odesílaná data).       
V našem případě to bude: x0000000 (kde "x" může být logická 1 nebo 0. Tento bit je 
nevyužitý). 
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- kontrola (přijmutí) ack 

- přenos (zápis) dat do eeprom - Odeslání drhé (spodní) části adresy z jaké se má číst. 
Pro náš případ: 00000000. 

- kontrola (přijmutí) ack 

Dále program pokračuje různě podle toho, zda se jedná o čtení nebo zápis eeprom. 

 

Zápis do eeprom 

Program pro zápis pokračuje takto:  

- přenos (zápis) dat do eeprom - Tento 1Byte dat se zapíše do eeprom na požadovanou 
adresu v eeprom. 

- odeslání stop bitu 

- stav klidu 

 

Čtení z eeprom 

Program pro čtení pokračuje takto:  

- odeslání start bitu - opakuje odeslání start bitu. 

- odeslání adresy čipu - znova musí odeslat adresu čipu. Adresa je shodná jako 
předtím, ale změnil se R/W bit, protože teď již požadujeme příjem (čtení). Adrsa 
včetně R/W bitu bude tedy: 10100001 

- kontrola (přijmutí) ack 

- přijmutí dat - přijme 1byte dat z eeprom 

- odeslání ack 

- odeslání stop bitu 

- stav klidu 

-  

3.2.1 Spolehlivost, konstrukční řešení 

Především při vyšších přenosových rychlostech respektive hodinových frekvencích (400kHz a 
1MHz) a delších vodičích SCL a SDA by mohlo při nesprávném návrhu plošného spoje nebo celé 
konstrukce docházet k rušení a chybám v přenosu. Kromě potvrzujícího bitu Ack není přenos 
nijak kontrolován. Bit Ack potvrzuje pouze přenesení každého Byte dat, ale ne to, zda byla data 
přenesena správně. Proto je vhodné aby byly vodiče SDA a SCL co nejkratší a aby se v jejich 
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blízkosti nevyskytovaly výkonné nebo vysokofrekvenční obvody. Také doporučuji vyvarovat se 
vzniku zemních smyček. V praxi jsem se zatím s chybami při přenosu nesetkal ani u několika 
metrového nestíněného tří žílového kabelu (SCL, SDA, GND), ale pro jistotu je lepší (pokud je to 
možné) s tímto při návrhu počítat. 

 
Obr.21 zapojení EEPROM paměti 

3.3 Obvod reálné času  
Obvod DS 1307 obsahuje 7 bytů pro čas a datum, dále 1 byt pro zakázání zápisu, 1 byt řízení 

nabíjení záložní baterie a 31 bytů paměti. 

Komunikace s obvodem se provádí pomocí třech bitů - RST, SCLK, I/O. Komunikace je 
odlišná od komunikace IIC. Provádí se po jednom bytu, nebo všechny byty najednou (BURST 
mód). 

Při komunikaci po jednom bytu nejdříve vyšleme řídící byt a potom provádíme čtení nebo 
zápis dat. Řídící byt obsahuje bit R/W – čtení/zápis, pět bitů adresy, R/C – paměť/hodiny a log. 
jedničku. 

 

Čtení:  

Nejdříve uvedeme bit RST do stavu log. 1, potom na bit I/O přivádíme řídící byt a po každém 
bitu provedeme nástupnou a sestupnou hranu na SCLK. Po posledním bitu řídícího bytu ( log. 1), 
se po každé sestupné hraně na SCLK bude na bitu I/O jeden bit dat. Po osmém bitu dat uvedeme 
RST do log. 0. 
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Zápis:  

Nejdříve uvedeme bit RST do stavu log. 1, potom na bit I/O přivádíme řídící byt a po každém 
bitu provedeme nástupnou a sestupnou hranu na SCLK. Stejným způsobem vysíláme osm bitů dat. 
Po osmém bitu dat uvedeme RST do log. 0. 

 
Obr.22 Časový průběh logických úrovní na vodičích SDA a SCL 

 
Obr.23 Časový průběh logických úrovní na vodičích SDA a SCL 

 

Burst mód:  

Čtení nebo zápis v burst módu se provádí stejným způsobem, pouze adresa je nahrazena 
číslem pro burst mód ( 11111 ), RST zůstává v log. 1 a provádí se čtení nebo zápis všech bytů dat 
najednou. 
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Tab.1 Tabulka registrů pro hodiny: 

 
 

Bit CH =1 zastaví oscilátor a uvede obvod do režimu nízké spotřeby ( nižší než 100 nA ). 

CH =0 oscilátor běží ( po připojení k napájení není definován ) . 

Bit 12/24 = 0 – režim 24h ( bit 10/AP – desítky hodin ). 

12/24 = 1 - režim 12h ( bit 10/AP – AM/PM ). 

Bit WP = 0 zápis povolen 

WP = 1 zápis zakázán 

Byt DEN V.T. je den v týdnu ( 1 ÷ 7 ). 

Byt NABÍJENÍ umožňuje zvolit nabíjecí proud, případě nabíjení vypnout. 

Po vyslání řídícího slova pro BURST mód je možno přečíst postupně byty SEC ÷ NABÍJENÍ. 

Tab.2 Tabulka registrů pro paměť: 
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Po vyslání řídícího slova pro BURST mód je možno přečíst postupně byty RAM 0 - RAM 30. 

Program pro zápis do registrů hodin: 

- do proměnné ADR zapíšeme číslo adresy, do které chceme zapisovat 

- do proměnné DAT zapíšeme data, která chceme zapisovat 

- zavoláme podprogram WRBYTC a tím data zapíšeme 

 

Program pro čtení z registrů hodin: 

- do proměnné ADR zapíšeme číslo adresy, ze které chceme číst 

- zavoláme podprogram RDBYTC a tím přečteme data z registru do proměnné DAT 

 

Program pro čtení BURST hodin: 

- zavoláme podprogram BURSTC 

- data se ukládají postupně na adresy 30 ÷ 39 ( 30 – SEC,….39 – NABÍJENÍ ) 

- adresy 30 ÷ 39 je možno v programu BURSTC změnit 

 

Program pro zápis do registrů paměti: 

- do proměnné ADR zapíšeme číslo adresy, do které chceme zapisovat 

- do proměnné DAT zapíšeme data, která chceme zapisovat 

- zavoláme podprogram WRBYTR a tím data zapíšeme 

 

Program pro čtení z registrů paměti: 

- do proměnné ADR zapíšeme číslo adresy, ze které chceme číst 

- zavoláme podprogram RDBYTR a tím přečteme data z registru do proměnné DAT 

 

Program pro čtení BURST paměti: 

- zavoláme podprogram BURSTR 

- data se ukládají postupně na adresy 50 ÷ 80 ( 50 – RAMDATA 0…                               

   80 – RAMDATA 30 ) 

- adresy 50 ÷ 80 je možno v programu BURSTC změnit 
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Obr.24 zapojení odvodu reálného času DS 1307 
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4 Displej 
Řídicí jednotka bude obsahovat displej který používá řadiče HD44780 a jejich čtyřbitové a 

osmibitové připojení k mikrocontroleru. Deska controleru má výstup na 4bitové připojení avšak 
8bitové připojení bylo realizováno jako první. Výpočetní čas je výrazně rychlejší výhledem 
k jednoduššímu softwaru a času potřebného pro přístup na jednotlivé piny displeje.     

4.1 Stručná charakteristika 
LC displeje se vyskytují ve velkém množství aplikací. Obecně, jejich výhodou je malý odběr 

zobrazovací matice (řádově desítky mikroampérů), malé rozměry a nízká hmotnost ve srovnání s 
klasickou elektronovou obrazovkou, lepší geometrie a ostrost zobrazení, delší životnost, stálost 
obrazu (LC displeje mají mnohem vyšší kmitočet obnovení informace a jejich fyzikální princip 
umožňuje mnohem delší "dosvit", takže odpadá klasické blikání, nešvar to elektronových 
obrazovek a displejů) atd. 

Nevýhodou, která je však již u některých displejů odstraněna (na úkor ceny), je teplotní 
závislost, kdy kapalné krystaly při záporných a vysokých kladných teplotách ztrácejí své fyzikální 
vlastnosti a displej přestává dočasně pracovat. 

Bavme se však nyní o řadě displejů s řadičem HD44780 a kompatibilními. Výhodou těchto 
displejů je rozšířenost mezi konstruktéry, relativně snadné ovládání, možnost definice až osmi 
uživatelských znaků (např. čeština), různorodost ve výběru velikosti (1x16 až 4x40 znaků) při 
zachování jednotného ovládání a v neposlední řadě se jejich specifikace zavádí jako průmyslový 
standard, včetně zapojení vývodů. To usnadňuje ladění na HW i SW úrovni a případnou výměnu 
displeje (např. za větší, podsvětlený apod.) Za cenu mírného zkomplikování protokolu lze s 
displejem komunikovat buď osmi- nebo čtyřbitově.  

4.2  Nastavení displeje 
Prvních osm znaků ve znakové sadě lze nastavit, což umožní na displeji tvořit různé efekty, 

grafické symboly, češtinu nebo animace. Pro češtinu však mnohdy osm znaků nepostačuje, což si 
vynucuje měnit dynamicky generátor znaků podle konkrétní potřeby grafických znaků.  
Použitá zobrazovací matice displeje a nastavený režim určují, zda k zobrazení uživatelsky 
definovaných znaků bude použit rastr 5x7 nebo 5x10 pixelů. Velikost znaku, které nahráváte je 
logicky 8x8 pixelů, takže v rozlišení 5 šířka x 7 výška se osmé slovo v generátoru znaků ignoruje 
a sedmé se používá i jako podtržení znaku. V módu 5x10 je k definici znaku použito 8 řádků, 
devátý se nepoužívá a desátý slouží k zobrazení kurzoru. 

Displej lze nastavit (pokud to umožňuje hardware) do módu jednořádkového, dvou- nebo 
čtyřřádkového. Bohužel organizace paměti rozložení znaků neumožňuje i přes automatickou 
inkrementaci čítače přímý přechod mezi řádky, protože řádky na sebe přímo nenavazují. Díky 
tomu je scrollování textu po displeji nutno vždy obsluhovat softwarově.  
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4.3 Význam jednotlivých vývodů displeje 

Tab.3 zapojení pinu displeje 

Číslo  
vývodu Označení V/V Význam 

1  Vss  -  0V (napájení)  

2  Vcc  -  +5V (napájení)  

3  Vee  -  Nastavení kontrastu  

4  RS  Vstup  0 = vstup je instrukce  
1 = vstup jsou data  

5  R/W  Vstup  0 = zápis dat do LCD  
1 = čtení dat z LCD  

6  E  Vstup  Aktivace displeje  

7  DB0  V/V  Data, bit 0 (nejnižší)  

8  DB1  V/V  Data, bit 1  

9  DB2  V/V  Data, bit 2  

10  DB3  V/V  Data, bit 3  

11  DB4  V/V  Data, bit 4  

12  DB5  V/V  Data, bit 5  

13  DB6  V/V  Data, bit 6  

14  DB7  V/V  Data, bit 7 (nejvyšší)  

15 (**)  -  Napájení podsvětlení, anoda  

16 (**)  -  Napájení podsvětlení, katoda  

 

 

 

 

Obr.25 Osmibitové zapojení řadiče displeje 
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4.4  Komunikační protokoly: 

 
Obr.26 Komunikace řídicího systému s displejem po osmibitové sběrnici 

 

 
Obr.27 Čtyřbitová komunikace 

 
Obr.28 Posloupnost posílaných slabik při čtyřbitové komunikaci 
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Pozn. Po zapnutí se displej nachází v režimu osmibitové komunikace. Aby bylo možné s ním 
komunikovat čtyřbitově, je nutné poslat mu nejdříve řídicí sekvenci (0100 xxxx) "jakoby 
osmibitově" a pak s ním lze komunikovat čtyřbitově. 

4.5 Organizace paměti řadiče: 
Paměť displeje pro uložení pozice znaků na zobrazovacím médiu se označuje jako DDRAM 

(Display Data Random Acces Memory). Níže jsou uvedeny pozice, na kterých jsou uloženy znaky 
pro zobrazení na řádcích (nižší adresa odpovídá znaku více vlevo).  

Tab.4 Jednořádkové displeje 

 Počet znaků   Pozice v 
DDRAM  

1 x 8 00h..07h 
1 x 16 00h..0Fh 
1 x 20 00h..13h 
1 x 24 00h..17h 
1 x 32 00h..1Fh 
1 x 40 00h..27h 

 

Pozn. Některé jednořádkové displeje se musí inicializovat jako dvouřádkové. Pak i pozice 
jednotlivých znaků se liší od klasického rozložení. Bližší informace najdete v datasheetu každého 
displeje.  

Tab.5 Dvouřádkové displeje 

 Počet znaků   Pozice v DDRAM 
(po řádcích)  

00h..0Fh 2 x 16 
40h..4Fh 
00h..13h 

2 x 20 
40h..53h 
00h..17h 

 2 x 20 
40h..57h 
00h..1Fh 

2 x 32 
40h..5Fh 
00h..27h 

2 x 32 
40h..67h 
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Tab.6 Čtyřřádkové displeje 

 Počet znaků   Pozice v DDRAM 
(po řádcích) 

00h..0Fh 
40h..4Fh 
14h..23h 

4 x 16 
  

54h..63h 
00h..13h 
40h..53h 
14h..27h 

4 x 20 

54h..67h 

 

4.6 Znakový generátor 
Většina displejů používá zde uvedenou znakovou sadu, odlišují se mutace pro nejrůznější 

abecedy příliš odlišné od latinky (azbuka..), podrobné informace potom najdete v datasheetu ke 
konkrétnímu typu.  

Tab.7 ASIC tabluka znaku pro zobrazení na displey 
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4.7  Příkazy řadiče displeje 

Tab.8 Příkazy řadiče displeje 

Kód 
Příkaz 

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
Popis 

Délka 
vykonání 
příkazu** 

Smaže displej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Smaže displej a 
nastaví kurzor 

na pozici 0. 
1.64mS 

Nastaví kurzor 
na začátek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 

Nastaví kurzor 
na pozici 0 a 

vynuluje posun 
displeje a  

1.64mS 

Nastaví vstupní 
režim 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 

Určí směr 
pohybu kurzoru 

(I/D) a posun 
displeje (S). 

Tyto operace se 
provádějí 

během 
čtení/zápisu. 

40uS 

Zapne/vypne 
displej, kurzor a 

jeho blikání 
0 0 0 0 0 0 1 D C B 

Zapíná/vypíná 
displej (D), 
kurzor (C) a 

jeho blikání (B). 

40uS 

Nasatvií pojyb 
kurzoru/displeje 0 0 0 0 0 1 S/C R/L * * 

Nastaví pohyb 
kurzoru nebo 

displeje (S/C) a 
směr pohybu 
(R/L). Obsah 

DDRAM 
zůstane beze 

změny. 

40uS 

Nastavení 
interface 0 0 0 0 1 DL N F * * 

Nastaví délku 
interface (DL), 

počet řádků 
displeje (N) a 
znakový font 

(F). 

40uS 

Nastaví pozici v 
CGRAM 0 0 0 1 

Adresa v CGRAM Po tomto 
příkazu jsou 

data ze vstupu 
zaznamenávána 

do CGRAM 
namísto 

DDRAM. 

40uS 

Nastaví pozici v 
DDRAM 0 0 1 

Adresa v DDRAM Po tomto 
příkazu jsou 

data ze vstupu 
zapisována do a 

čtena z 
DDRAM. 

 

40uS 
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Čte příznak 
BUSY a 
hodnotu 

adresového 
čítače 

0 1 BF DDRAM address 

Čte příznak 
BUSY (BF) 
indikující, že 
displej ještě 

prování 
některou 

operaci, a pozici 
ukazatele adresy 

0uS 

Zapíše do 
DDRAM nebo 

CGRAM. 
1 0 data 

Zapíše data ze 
vstupu DDRAM 

nebo do 
CGRAM. 

40uS 

Čte data z 
DDRAM nebo 

z CGRAM. 
1 1 data 

Čte data z 
aktuální adresy 
DDRAM nebo 

CGRAM. 

40uS 

 

Tab.9 popis stavových bitů 

Název bitu Význam nastavení 
I/D 0 = Pohyb kurzoru zpět 1 = Pohyb kurzoru dopředu 
S 0 = Posun displeje se neprovádí 1 = Displej se posouvá 
D 0 = Vypnutí displeje 1 = Zapnutí displeje 
C 0 = Vypnutí kurzoru 1 = Zapnutí kurzoru 
B 0 = Vypnutí blikání kurzoru 1 = Zapnutí blikání kurzoru 

S/C 0 = Pohyb kurzoru 1 = Pohyb displeje 
R/L 0 = Posun doleva 1 = Posun doprava 
DL 0 = 4-bit interface 1 = 8-bit interface 

N 0 = střída 1/8 nebo 1/11 
(jednořádkový displej) 

1 = střída 1/16 (dvouřádkový 
displej) 

F 0 = 5x7 bodů 1 = 5x10 bodů 

BF 0 = Řadič přijímá instrukce 1 = Řadič je zaneprázdněn 
vykonáváním předchozí operace 
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5  Controller Area Network (CAN) 
5.1 Úvod 

Controller Area Network (CAN) je sériový komunikační protokol, který byl původně vyvinut 
firmou Bosch pro nasazení v automobilech. Vzhledem k tomu, že přední výrobci integrovaných 
obvodů implementovali podporu protokolu CAN do svých produktů, dochází k stále častějšímu 
využívání tohoto protokolu i v různých průmyslových aplikacích. Důvodem je především nízká 
cena, snadné nasazení, spolehlivost, vysoká přenosová rychlost, snadná rozšiřitelnost a dostupnost 
potřebné součástkové základny.  

V současné době má protokol CAN své pevné místo mezi ostatními fieldbusy a je definován 
normou ISO 11898. Ta popisuje fyzickou vrstvu protokolu a specifikaci CAN 2.0A. Později byla 
ještě vytvořena specifikace CAN 2.0B, která zavádí dva pojmy - standardní a rozšířený formát 
zprávy (lišící se v délce identifikátoru zprávy). Tyto dokumenty definují pouze fyzickou a 
linkovou vrstvu protokolu podle referenčního modelu ISO/OSI. Aplikační vrstva protokolu CAN 
je definována několika vzájemně nekompatibilními standardy (CAL/CANopen, DeviceNet, ...). 

5.2 Základní vlastnosti protokolu CAN 
CAN byl navržen tak, aby umožnil provádět distribuované řízení systémů v reálném čase 

s přenosovou rychlostí do 1Mbit/s a vysokým stupněm zabezpečení přenosu proti chybám. Jedná 
se o protokol typu multi-master, kde každý uzel sběrnice může být master a řídit tak chování 
jiných uzlů. Není tedy nutné řídit celou síť z jednoho "nadřazeného" uzlu, což přináší 
zjednodušení řízení a zvyšuje spolehlivost (při poruše jednoho uzlu může zbytek sítě pracovat 
dál). Pro řízení přístupu k médiu je použita sběrnice s náhodným přístupem, která řeší kolize na 
základě prioritního rozhodování. Po sběrnici probíhá komunikace mezi dvěma uzly pomocí zpráv 
(datová zpráva a žádost o data), a management sítě (signalizace chyb, pozastavení komunikace) je 
zajištěn pomocí dvou speciálních zpráv (chybové zprávy a zprávy o přetížení). 

Zprávy vysílané po sběrnici protokolem CAN neobsahují žádnou informaci o cílovém uzlu, 
kterému jsou určeny, a jsou přijímány všemi ostatními uzly připojenými ke sběrnici. Každá zpráva 
je uvozena identifikátorem, který udává význam přenášené zprávy a její prioritu, nejvyšší prioritu 
má zpráva s identifikátorem 0. Protokol CAN zajišťuje, aby zpráva s vyšší prioritou byla v případě 
kolize dvou zpráv doručena přednostně a dále je možné na základě identifikátoru zajistit, aby uzel 
přijímal pouze ty zprávy, které se ho týkají (Acceptance Filtering). 
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5.3 Fyzické přenosové médium 
Základním požadavkem na fyzické přenosové médium protokolu CAN je, aby realizovalo 

funkci logického součinu. Standard protokolu CAN definuje dvě vzájemně komplementární 
hodnoty bitů na sběrnici - dominant a recessive. Jedná se v podstatě o jakýsi zobecnělý ekvivalent 
logických úrovní, jejichž hodnoty nejsou určeny a skutečná reprezentace záleží na konkrétní 
realizaci fyzické vrstvy. Pravidla pro stav na sběrnici jsou jednoduchá a jednoznačná. Vysílají-li 
všechny uzly sběrnice recessive bit, pak na sběrnici je úroveň recessive. Vysílá-li alespoň jeden 
uzel dominant bit, je na sběrnici úroveň dominant. Příkladem může být optické vlákno, kde stavu 
dominant bude odpovídat stav "svítí" a recessive stav "nesvítí". Dalším příkladem může být 
sběrnice buzená hradly s otevřeným kolektorem (obr. 29), kde stavu dominant bude odpovídat 
logická nula na sběrnici a stavu recessive logická jednička. Pak, je-li jeden tranzistor sepnut, je na 
sběrnici úroveň logické nuly (dominant) a nezáleží již na tom, zda je či není sepnutý i nějaký jiný 
tranzistor. Pokud není sepnut žádný tranzistor, je na sběrnici úroveň logické jedničky (recessive). 

 
Obr. 29 Příklad realizace fyzické vrstvy protokolu CAN 

 Pro realizaci fyzického přenosového média se nejčastěji používá diferenciální sběrnice 
definovaná podle normy ISO 11898. Tato norma definuje jednak elektrické vlastnosti vysílacího 
budiče a přijímače a zároveň principy časování, synchronizace a kódování jednotlivých bitů. 
Sběrnici tvoří dva vodiče (označované CAN_H a CAN_L), kde dominant či recessive úroveň na 
sběrnici je definována rozdílovým napětím těchto dvou vodičů. Dle nominálních úrovní 
uvedených v normě je pro úroveň recessive velikost rozdílového napětí Vdiff = 0V a pro úroveň 
dominant Vdiff =2V. Pro eliminaci odrazů na vedení je sběrnice na obou koncích přizpůsobena 
zakončovacími odpory o velikosti 120 Ohmů. Jednotlivá zařízení jsou na sběrnici připojena 
pomocí konektorů, nejčastěji jsou používány konektory D-SUB.  
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Obr. 30 Principiální struktura sítě CAN podle ISO 11898 

 Přesné elektrické charakteristiky sběrnice jsou detailně popsány v normě ISO 11898, zde se 
omezíme na pouhé shrnutí několika nejdůležitějších a pro praktické využití užitečných faktů 
týkajících se fyzické vrstvy protokolu CAN. Přehled některých parametrů uvádí tab. 10. 

Na sběrnici může být čistě teoreticky připojeno neomezené množství uzlů, avšak s ohledem 
na zatížení sběrnice a zajištění správných statických i dynamických parametrů sběrnice norma 
uvádí jako maximum 30 uzlů připojených na sběrnici. Maximální délka sběrnice je pro 
přenosovou rychlost 1Mbit/s udána normou 40m. Pro jiné přenosové rychlosti délku sběrnice 
norma neudává, avšak lze logickým úsudkem dojít k závěru, že pro nižší přenosové frekvence 
bude maximální délka sběrnice větší. Maximální délky sběrnice pro jinou přenosovou rychlost než 
1Mbit/s uvedené v tab. 10 jsou pouze informativní a závisí na mnoha parametrech (např. typu 
použitého kabelu). 

                         Tab. 10 Přehled některých parametrů 

Přenosová rychlost 125 kBit/s až 1 Mbit/s 
Počet uzlů v síti max 30 

Maximální délka sběrnice - 1 Mbit/s 40 m 
500 kbit/s 112 m 
300 kbit/s 200 m  
100 kbit/s 640 m 
50 kbit/s 1340 m 
20 kbit/s 2600 m 
10 kbit/s 5200 m 

Typická impedance vedení 120 Ohmů  
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5.4 Linková vrstva protokolu CAN 
Linková vrstva protokolu CAN je tvořena dvěma podvrstvami - MAC a LLC: 

První z nich má na starosti přístup k médiu MAC (Medium Access Control) a jejím úkolem je 
provádět kódování dat, vkládat doplňkové bity do komunikace (Stuffing/Destuffing), řídit přístup 
všech uzlů k médiu s rozlišením priorit zpráv, detekce chyb a jejich hlášení a potvrzování správně 
přijatých zpráv.  

Druhou podvrstvou linkové vrstvy je LLC (Logical Link Contol), která má za úkol provádět 
filtrování přijatých zpráv (Acceptance Filtering) a hlášení o přetížení (Overload Notification). 

5.4.1 Řízení přístupu k médiu a řešení kolizí 

Je-li sběrnice volná (ve stavu Bus free), může libovolný uzel zahájit vysílání. Zahájí-li některý 
uzel vysílání dříve než ostatní, získává sběrnici pro sebe a ostatní uzly mohou zahájit vysílání až 
po vyslání kompletní zprávy. Jedinou výjimku zde tvoří chybové rámce, které může vyslat 
libovolný uzel, detekuje-li chybu v právě přenášené zprávě. 

Zahájí-li vysílání současně několik uzlů, pak přístup na sběrnici získá ten, který přenáší 
zprávu s vyšší prioritou (nižším identifikátorem). Identifikátor je uveden na začátku zprávy. 
Každý vysílač porovnává hodnotu právě vysílaného bitu s hodnotou na sběrnici a zjistí-li, že na 
sběrnici je jiná hodnota než vysílá (jedinou možností je, že vysílač vysílá recessive bit a na 
sběrnici je úroveň dominant), okamžitě přeruší další vysílání. Tím je zajištěno, že zpráva s vyšší 
prioritou bude odeslána přednostně a že nedojde k jejímu poškození, což by mělo za následek 
opakování zprávy a zbytečné prodloužení doby potřebné k přenosu zprávy. Uzel, který nezískal 
při kolizi přístup na sběrnici musí vyčkat až bude sběrnice opět ve stavu Bus free, a pak zprávu 
vyslat znovu. 

5.4.2 Zabezpečení přenášených dat a detekce chyb 

Zprávy přenášené pomocí protokolu CAN jsou zabezpečeny několika mechanizmy, které jsou 
v činnosti současně.  

Monitoring - již zmiňovaná metoda, kdy vysílač porovnává hodnotu právě vysílaného bitu s 
úrovní detekovanou na sběrnici. Jsou-li obě hodnoty stejné, vysílač pokračuje ve vysílání. Pokud 
je na sběrnici detekována jiná úroveň než odpovídá vysílanému bitu, a probíhá-li právě řízení 
přístupu na sběrnici (vysílá se Arbitration Field), přeruší se vysílání a přístup k médiu získá uzel 
vysílající zprávu s vyšší prioritou. Pokud je rozdílnost vysílané a detekované úrovně zjištěna jinde 
než v Arbitration Field a v potvrzení přijetí zprávy (ACK Slot), je vygenerována chyba bitu. 

CRC kód (Cyclic Redundancy Check) - na konci každé zprávy je uveden 15-ti bitový CRC 
kód, který je generován ze všech předcházejících bitů příslušné zprávy podle polynomu: x15 + x14 

+ x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1. Je-li detekována chyba CRC libovolným uzlem na sběrnici, je 
vygenerována chyba CRC. 
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Vkládání bitů (Bit stuffing) - vysílá-li se na sběrnici pět po sobě jdoucích bitů jedné úrovně, je 
do zprávy navíc vložen bit opačné úrovně. Toto opatření slouží jednak k detekci chyb ale také ke 
správnému časovému sesynchronizování přijímačů jednotlivých uzlů. Je-li detekována chyba 
vládání bitů, je vygenerována chyba vkládání bitů. 

Kontrola zprávy (Message Frame Check) - zpráva se kontroluje podle formátu udaného ve 
specifikaci a pokud je na nějaké pozici bitu zprávy detekována nepovolená hodnota, je 
vygenerována chyba rámce (formátu zprávy). 

Potvrzení přijetí zprávy (Acknowlege) - je-li zpráva v pořádku přijata libovolným uzlem, je 
toto potvrzeno změnou hodnoty jednoho bitu zprávy (ACK). Vysílač vždy na tomto bitu vysílá 
úroveň recessive a detekuje-li úroveň dominant, pak je vše v pořádku. Potvrzování přijetí zprávy 
je prováděno všemi uzly připojenými ke sběrnici bez ohledu na zapnuté či vypnuté filtrování 
zpráv (Acceptance Filtering). 

5.4.3 Signalizace chyb 

Každý uzel má zabudována dvě interní počítadla chyb udávající počet chyb při příjmu a při 
vysílání. Podle obsahů počítadel může uzel přecházet, co se týká hlášení chyb a jeho aktivity na 
sběrnici, mezi třemi stavy (aktivní, pasivní, odpojený). Pokud uzel generuje příliš velké množství 
chyb, je automaticky odpojen (přepnut do stavu Bus-off) Z hlediska hlášení chyb tedy rozdělujeme 
uzly do následujících tří skupin: 

Aktivní (Error Active) - tyto uzly se mohou aktivně podílet na komunikaci po sběrnici a v 
případě, že detekují libovolnou chybu v právě přenášené zprávě (chyba bitu, chyba CRC, chyba 
vkládání bitů, chyba rámce), vysílají na sběrnici aktivní příznak chyby (Active Error Flag). 
Aktivní příznak chyby je tvořen šesti po sobě jdoucími bity dominant, čímž dojde k poškození 
přenášené zprávy (poruší se pravidlo vkládání bitů).  

Pasivní (Error Passive) - tyto uzly se také podílejí na komunikaci po sběrnici, ale z hlediska 
hlášení chyb, vysílají pouze pasivní příznak chyby (Passive Error Flag). Ten je tvořen šesti po 
sobě jdoucími bity recessive, čímž nedojde k destrukci právě vysílané zprávy.  

Odpojené (Bus-off) - tyto uzly nemají žádný vliv na sběrnici, jejich výstupní budiče jsou 
vypnuty 
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5.5 Základní typy zpráv 
Specifikace protokolu CAN definuje čtyři typy zpráv.  

První dvě se týkají datové komunikace po sběrnici. Je to jednak datová zpráva, která 
představuje základní prvek komunikace uzlů po sběrnici, a dále pak zpráva na vyžádání dat, kdy 
uzel žádá ostatní účastníky na sběrnici o zaslání požadovaných dat. Datová zpráva umožňuje 
vyslat na sběrnici 0 až 8 datových bajtů. Pro jednoduché příkazy uzlům (např. příkazy typu 
vypni/zapni) není nutné přenášet žádné datové bajty (význam příkazu je dán identifikátorem 
zprávy), což zkracuje dobu potřebnou k přenosu zprávy a zároveň zvětšuje propustnost sběrnice, 
zvláště pak při silném zatížení. Zpráva na vyžádání dat je vyslána uzlem, který požaduje zaslání 
určitých dat. Odpovědí na tento požadavek je odeslání požadovaných dat uzlem, který tato data 
má k dispozici. 

Poslední dvě zprávy (chybová zpráva a zpráva o přetížení) slouží k managementu 
komunikace po sběrnici, konkrétně k signalizaci detekovaných chyb, eliminaci chybných zpráv a 
vyžádání prodlevy v komunikaci. 

5.5.1 Datová zpráva (Data Frame) 

Protokol CAN používá dva typy datových zpráv. První typ je definován specifikací 2.0A a je 
v literatuře označován jako standardní formát zprávy (Standard Frame), zatímco specifikace 2.0B 
definuje navíc tzv. rozšířený formát zprávy (Extended Frame). Jediný podstatný rozdíl mezi 
oběma formáty je v délce identifikátoru zprávy, která je 11 bitů pro standardní formát a 29 bitů 
pro rozšířený formát. Oba dva typy zpráv mohou být používány na jedné sběrnici, pokud je 
použitým řadičem podporován protokol 2.0B. 

Vyslání datové zprávy je možné pouze tehdy, je-li sběrnice volná (stav Bus Free). Jakmile 
uzel, který má připravenu zprávu k vyslání, detekuje volnou sběrnici, začíná vysílat. Zda získá 
přístup na sběrnici či nikoliv, záleží na již popsaném mechanizmu řízení přístupu k médiu. 
Strukturu datové zprávy podle specifikace 2.0A ilustruje „(obr. 31)“.  

 

 
 Obr. 31 Datová zpráva podle specifikace CAN 2.0A 
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Význam jednotlivých částí datové zprávy podle specifikace 2.0A je následující: 

Začátek zprávy (SOF = Start Of Frame)- začátek zprávy, 1 bit dominant 

Řízení přístupu na sběrnici (Arbitration Field) - určení priority zprávy 

- Identifikátor zprávy - 11 bitů, udává význam přenášené zprávy 

- RTR bit (Remote Request) - 1 bit, příznak udává, zda se jedná o datovou zprávu 
nebo o žádost o vyslání dat. V datové zprávě musí být tento bit dominant, 
v žádosti o data recessive. 

Řídící informace (Control Field) 

- R0, R1 - rezervované bity 

- Délka dat - 4 bity, počet přenášených datových bajtů ve zprávě. Povolené hodnoty 
jsou 0 až 8. 

Datová oblast (Data Field) - datové bajty zprávy. Maximálně 8 bajtů je vysláno od MSB 

CRC (CRC Field) - 16 bitů, zabezpečovací CRC kód 

- CRC kód - 15 bitů 

- ERC (CRC oddělovač) - 1 bit recessive 

Potvrzení (ACK Field) - 2 bity 

ACK (bit potvrzení) - 1 bit 

ACD (oddělovač potvrzení) - 1 bit recessive 

Konec zprávy (End Of Frame) - 7 bitů recessive 

Mezera mezi zprávami (Interframe Space) - 3 bity recessive, odděluje dvě zprávy 

Specifikace CAN 2.0B definuje dva formáty datového zprávy - standardní a rozšířený. 

Standardní zpráva (Standard Frame) je převzat ze specifikace 2.0A, má délku identifikátoru 
zprávy 11 bitů. Jediným rozdílem je zde využití bitu R1 na indikaci, zda se jedná o rámec 
standardní nebo rozšířený. Zde se podle CAN 2.0B tento bit označuje IDE (Identifier Extended) a 
je dominant pro standardní formát a recessive pro rozšířený formát zprávy. Z „(obr. 32)“, který 
zobrazuje začátek rámce je vidět, že řízení přístupu na sběrnici (priorita zprávy) je dána opět 11-ti 
bity identifikátoru a hodnotou bitu RTR (Remote Request). 
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Obr. 32 Začátek datové zprávy (standardní formát) podle specifikace 2.0B 

 Rozšířený rámec (Extended Frame) používá celkem 29 bitový identifikátor zprávy. Ten je 
rozdělen do dvou částí o délkách 11 (stejný identifikátor je použit ve standardním formátu) a 18 
bitů „(obr. 33)“. Bit RTR (Remote Request) je zde nahrazen bitem SRR (Substitute Remote 
Request), který má v rozšířeném formátu vždy hodnotu recessive. To zajišťuje, aby při vzájemné 
kolizi standardního a rozšířeného formátu zprávy na jedné sběrnici se stejným 11-ti bitovým 
identifikátorem, získal přednost standardní rámec. Bit IDE (Identifier Extended) má vždy 
recessive hodnotu. Bit (RTR) udávající, zda se jedná o datovou zprávu nebo žádost o data je 
přesunut za konec druhé části identifikátoru. Pro řízení přístupu k médiu jsou použity ID (11 bit), 
SRR, IDE, ID (18 bit), RTR. V tomto pořadí je určena priorita datové zprávy. 

 

 
Obr. 33 Začátek datové zprávy (rozšířený formát) podle specifikace 2.0B 

5.5.2 Žádost o data (Remote Frame) 

Formát žádosti o data je podobný jako formát datové zprávy. Pouze je zde RTR bit (pole 
řízení přístupu na sběrnici) nastaven do úrovně recessive a chybí datová oblast. Pokud nějaký uzel 
žádá o zaslání dat, nastaví takový identifikátor zprávy, jako má datová zpráva, jejíž zaslání 
požaduje Tím je zajištěno, že pokud ve stejném okamžiku jeden uzel žádá o zaslání dat a jiný data 
se stejným identifikátorem vysílá, přednost v přístupu na sběrnici získá uzel vysílající datovou 
zprávu, neboť úroveň RTR bitu datové zprávy je dominant a tudíž má tato zpráva vyšší prioritu. 

5.5.3 Chybová zpráva (Error Frame) 

Chybová zpráva slouží k signalizaci chyb na sběrnici CAN. Jakmile libovolný uzel na 
sběrnici detekuje v přenášené zprávě chybu (chyba bitu, chyba CRC, chyba vkládání bitů, chyba 
rámce), vygeneruje ihned na sběrnici chybový rámec. Podle toho, v jakém stavu pro hlášení chyb 
se uzel, který zjistil chybu, právě nachází, generuje na sběrnici buď aktivní (šest bitů dominant) 
nebo pasivní (šest bitů recessive) příznak chyby. Při generování aktivního příznaku chyby je 
přenášená zpráva poškozena (vzhledem k porušení pravidla na vkládání bitů), a tedy i ostatní uzly 

- 43 - 



začnou vysílat chybové zprávy. Hlášení chyb je pak indikováno superpozicí všech chybových 
příznaků, které vysílají jednotlivé uzly. Délka tohoto úseku může být minimálně 6 a maximálně 12 
bitů. 

 

 
Obr. 34 Chybová zpráva protokolu CAN 

Po vyslání chybového příznaku vysílá každá stanice na sběrnici bity recessive. Zároveň 
detekuje stav sběrnice a jakmile najde první bit na sběrnici ve stavu recessive, vysílá se dalších 
sedm bitů recessive, které plní funkci oddělovače chyb (ukončení chybové zprávy).  

5.5.4 Zpráva o přetížení (Overload Frame) 

Zpráva o přetížení slouží k oddálení vyslání další datové zprávy nebo žádosti o data. 
Zpravidla tento způsob využívají zařízení, která nejsou schopna kvůli svému vytížení přijímat a 
zpracovávat další zprávy. Struktura zprávy je podobná zprávě o chybě, ale její vysílání může být 
zahájeno po konci zprávy (End of Frame), oddělovače chyb nebo předcházejícího oddělovače 
zpráv přetížení.  

  

 
Obr. 35 Zpráva o přetížení 

 Zpráva o přetížení je složena z příznaku přetížení (šest bitů dominant) a případné superpozice 
všech příznaků přetížení, pokud jsou generovány více uzly současně. Za příznaky přetížení 
následuje dalších sedm bitů recessive, které tvoří oddělovač zprávy o přetížení. 
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6 Závěr 
Cílem tento práce bylo navrhnout a otestovat schéma pro řídící modul klimatizační jednotky. 

V příloze diplomové práce jsou podklady pro výrobu DPS a program napsaný pro překladač Keil. 
Hlavní soubor obsahuje konfiguraci pro nahrávání do externí pamětí flash a použití přídavné 
pamětí ROM pro náročné výpočty. V dílčích podprogramech jsou zdrojové kódy pro komunikaci 
na sběrnici I2C. Pomocí této sběrnice je ovládán obvod reálného času a paměť eeprom. Veškeré 
podklady je možno modulárně použít a jednoduše integrovat  během následujícího vývoje.  
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