
 



 



ABSTRAKT 

Cieľom tejto práce je vytvorenie evaluačnej platformy pre komunikáciu na CAN FD 

zbernici, ako aplikačná podpora pre transceiver NCV7344 na poskytnutom module. 

Hlavnou časťou práce je naprogramovanie obslužného firmvéru pre mikrokontrolér  

SAM V71 a ovládacej aplikácie pre počítač, pomocou ktorej bude možné nastaviť 

parametre komunikácie, prijímať a odosielať dáta a riadiť komunikáciu v testovacom 

modeli siete. Ďalej je pozornosť venovaná problematike obvodov signal improvement, 

ich návrhu, testovaniu účinnosti a vplyvu na chybovosť komunikácie v reálnych 

podmienkach na navrhovanej  evaluačnej sieti. 
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ABSTRACT 

The aim of the work is to develop an evaluation platform for comunnication on CAN 

FD bus. This evaluation platform is  mainly intended to be used for  the application 

support of the NCV7344 CAN transceiver on given module. The main part of the work 

is to develop firmware for SAM V71 microcontroller and a control application software 

for computer. This control application will serve to setup the communication 

parameters, send and receive data and control communication in the testing network. 

Attention is also paid to develop and test effectiveness of signal improvement circuits 

and their impact on bit error rate in real conditions on designed evaluation network. 

KEYWORDS 

CAN FD, NCV7344, ON Semiconductor, Flexible Data-Rate, SAM V71, RSC, signal 

integrity 
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ÚVOD 

Sériový komunikačný protokol CAN predstavený firmou Bosch v roku 1986  je dodnes 

veľmi populárny aj napriek novším a rýchlejším protokolom, ako napríklad FlexRay 

alebo Ethernet. Jeho výhodou je predovšetkým nízka cena implementácie, spoľahlivosť 

a odolnosť. Môžeme ho nájsť predovšetkým v automobilovom priemysle, v leteckom 

vybavení, priemyselnom riadení alebo aj v domácej automatizácií. V nových 

automobiloch stále pribúda počet elektronických modulov a rôznych snímačov, ktoré 

potrebujú medzi sebou komunikovať a šírka pásma začala byť nedostačujúca. [1] 

Preto začala firma Bosch pracovať na jeho vylepšení a v roku 2012 predstavila  

protokol s názvom „CAN with Flexible Data-Rate“, skrátene CAN FD s flexibilnou 

dátovou rýchlosťou. Zväčšenie šírky pásma je dosiahnuté zväčšením dátového rámca 

z maximálnych 8 na 64 bajtov, ktorý je zároveň odoslaný s vyššou rýchlosťou, pričom 

rýchlosť arbitrácie a potvrdenia príjmu zostáva pomalšia kvôli zachovaniu spoľahlivosti 

a maximálnej dĺžky zbernice. Protokol CAN FD je medzinárodne štandardizovaný pod 

normou ISO 11898-1:2015 a jeho uplatnenie v praxi stále narastá. [2] 

Cieľom tejto práce je navrhnutie evaluačnej platformy pre transceiver NCV7344 od 

spoločnosti ON Semiconductor, ktorá bude slúžiť nielen ako pomôcka pri testovaní 

a vývoji nových verzií, ale aj ako aplikačná podpora pre daný produkt a demonštračná 

platforma pre zákazníkov. Hlavnou úlohou je naprogramovanie poskytnutého modulu 

CANFD_CTRL_V1, ktorý bude realizovať komunikáciu buď samostatne, alebo po 

zapojení viacerých modulov v modelovej sieti a vytvorenie ovládacej aplikácie pre 

počítač, kde bude možné nastavovať parametre komunikácie a sledovať jej priebeh. 

Ďalším významným cieľom práce je návrh a testovanie vlastného obvodového riešenia 

signal improvement problematiky a jej testovanie na navrhovanej evaluačnej platforme 

v podmienkach reálnej komunikácie. 

Práca sa spočiatku venuje popisu protokolu CAN FD, konkrétne fyzickej a linkovej 

vrstve z pohľadu modelu OSI, popisuje vývojový modul a špecifikuje požiadavky na 

evaluačnú platformu. Podľa nich navrhuje riešenie danej problematiky, popisuje 

možnosti a fungovanie používateľského softvéru a firmvéru pre riadiaci mikrokontrolér 

SAM V71. Práca ďalej popisuje niektoré princípy obvodov zlepšujúcich signálovú 

integritu, následne navrhuje, testuje a vyhodnocuje vlastné obvodové riešenia. V závere 

je vykonané testovanie modelovej siete pri rôznych rýchlostných nastaveniach a vplyvu 

signal improvement obvodov na chybovosť v reálnej sieťovej komunikácií. 
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1 CAN FD PROTOKOL 

Táto kapitola podrobne popisuje protokol CAN FD od najnižšej fyzickej vrstvy, teda 

kabeláž, typy zberníc, prenos jedného bitu až po linkovú vrstvu, ktorú tvorí štruktúra 

dátového rámca a jeho kódovanie, detekcia a signalizácia chýb, arbitrácia, potvrdenie 

príjmu a pod. Podrobnému popisu oboch vrstiev modelu OSI sa venujú medzinárodné 

normy ISO 11898-1:2015 a ISO 11898-2:2016. [3][4] 

1.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva je zodpovedná za príjem a odosielanie jednotlivých bitov, definuje 

napäťové úrovne na zbernici, prenosové médium a jeho impedanciu, časovanie a pod. 

Okrem časovania bitu v dátovej fáze je fyzická vrstva pre protokol CAN FD zhodná 

s vysokorýchlostným CAN protokolom. 

1.1.1 Napäťové úrovne 

Zbernicu tvorí podľa normy diferenciálny pár, preto sú dva riadiace signály, CANH 

(high) a CANL (low). Na zbernici sú definované dva stavy – recesívny a dominantný. 

Ich napäťové úrovne sú vyobrazené na obr. 1.1. Ak nevysiela žiadne zariadenie alebo 

ľubovoľný počet modulov vysiela recesívnu úroveň, nachádza sa zbernica v recesívnom 

stave a signály CANH a CANL sú na rovnakom potenciály, teda ich diferenciálne 

napätie je nulové. Bitová reprezentácia recesívneho stavu je logická 1. [1] 

Ak začne vysielať aspoň jedno zariadenie dominantnú úroveň, zbernica prechádza 

do dominantného stavu. Potenciál signálu CANH sa zvýši a priblíži sa bližšie 

k napájaciemu napätiu, naopak signál CANL sa priblíži bližšie k zemnému potenciálu. 

Na zbernici vzniká diferenciálne napätie, ktoré reprezentuje logickú úroveň 0. [1] 

 

 

Obr. 1.1 Napäťové úrovne na zbernici 
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1.1.2 Časovanie bitov 

Čas, kedy je bit prítomný na zbernici sa značí tb (bit time). Skladá sa z časových 

jednotiek alebo dielov tq nazývaných časové kvantum, ktoré sú odvodené od deličky 

a frekvencie oscilátora. Logicky je bit rozdelený na 4 časti, viď. obr. 1.2: [2] 

Synchronizačný segment - vždy má dĺžku jedného časového kvanta a slúži na 

synchronizáciu rôznych uzlov na zbernici. 

Propagačný segment – jeho úlohou je kompenzovať oneskorenie signálu a jeho 

dĺžka by mala minimálne odpovedať času, za ktorý prejde signál k najvzdialenejšiemu 

bodu na zbernici tam a späť. Rýchlosť šírenia signálu káblovým vedením je približne 

5 ns/m, čím je možné stanoviť maximálnu dĺžku zbernice. 

Fázové segmenty 1 a 2 – slúžia na kompenzáciu odchýlok alebo zmien vo fáze 

signálu a pozícií hrán. Medzi týmito segmentami leží vzorkovací bod, ktorého správna 

poloha je dôležitá pre spoľahlivosť komunikácie. Ak by nastal príliš skoro, prechodné 

deje na zbernici by sa ešte nemuseli ustáliť, naopak pri neskorom vzorkovaní by mohlo 

dôjsť k navzorkovaniu nasledujúceho bitu. 

 

Obr. 1.2 Časovanie jedného bitu [2] 

Protokol CAN FD umožňuje použitie odlišných rýchlostí v arbitračnej a dátovej 

fáze, preto je potrebné nastaviť tieto parametre pre oba rýchlosti a kvôli zníženiu 

kvantizačnej chyby by malo byť nastavené časové kvantum na čo najnižšiu možnú 

hodnotu. Navyše kvôli vyšším rýchlostiam prenosu je nutné nastaviť parameter TDC 

(transceiver delay compensation), pretože kvôli detekcií chýb vysielač kontroluje, či sa 

na zbernici nachádza logická úroveň, ktorú vysiela. Dáta sa ale objavia na prijímacom 

pine transceivra (RxD) s oneskorením, ktoré udáva tzv. loop alebo propagation delay. 

Pre transceiver NCV7344 je to čas typicky 100 – 120 ns. [2][5] 

1.1.3 Zbernica 

Štandardne zbernicu tvorí krútená dvojlinka (tzv. twisted pair) s impedanciou 120 Ω 

a dvoma ukončovacími rezistormi rovnako o hodnote 120 Ω, kvôli zamedzeniu 

odrazom signálu na konci vedenia. Používa sa aj terminácia typu split, viď. obr. 1.3, kde 

sa terminačné rezistory rozdelia na sériové zapojenie dvoch rezistorov o polovičnej 

hodnote a stred sa uzemní cez kondenzátor. Vzniká tým filter typu dolná priepusť, čo 

zlepšuje odolnosť zbernice voči rušeniu. Kábel môže byť tienený pre elimináciu 

rušenia, no jeho koniec musí byť pripojený na zemný potenciál. Pri dlhých zberniciach 

ale tienenie zvyčajne spôsobuje viac problémov ako benefitov a aj z cenového hľadiska 

sa tento variant často nepoužíva. [1] 
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Obr. 1.3 Terminácia CAN zbernice typu split [5] 

CAN protokol využíva najčastejšie sieťové topológie typu line, hviezda alebo ich 

kombinácia. Pre CAN FD sa odporúča použiť topológia line, kde najvzdialenejšie konce 

sú ukončené terminačnými rezistormi a zvyšné moduly by mali byť pripojené k zbernici 

čo najkratšou dráhou. Maximálna dĺžka zbernice závisí od použitej arbitračnej rýchlosti. 

Norma udáva napríklad pre rýchlosť arbitrácie 1 Mbit/s maximálnu vzdialenosť dvoch 

uzlov zbernice 40 m, v praxi sa ale kvôli robustnosti necháva rezerva. [1]  

Štandard SAE J2284-4 pre protokol CAN FD s arbitračnou rýchlosťou 500 kbps 

a dátovou rýchlosťou 2 Mbps odporúča zapojenie zbernice, ako je možné vidieť na  

obr. 1.4. Pritom má platiť, že vzdialenosť káblu d medzi dvoma ľubovoľnými modulmi  

je typicky do 33 metrov, dĺžka prípojného vodiča L1 medzi modulom a zbernicou má 

byť maximálne 1,7 metra, ideálne čo najmenej až nulová (vtedy hovoríme o tzv. daisy 

chain, alebo reťazovej topológií). Maximálny počet modulov na zbernici by nemal 

prekročiť číslo 24, pretože každý pripojený modul zvyšuje celkovú kapacitu zbernice. 

Kábel, konkrétne krútená dvojlinka s minimálnym počtom 33 zatočení na jeden meter, 

môže byť použitý s tienením alebo bez, s charakteristickou impedanciou typicky 115 Ω 

a maximálnym merným odporom 120 mΩ/m. [1][6] 

 

Obr. 1.4 Topológia zbernice typu line [6] 
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1.2 Linková vrstva 

Linková vrstva sa zaoberá štruktúrou jednotlivých správ, arbitráciou, potvrdzovaním 

prijatia správy, filtrovaním žiaducich alebo nežiaducich správ, zabezpečením, kontrolou 

a signalizáciou chýb v komunikácií a signalizáciou príznaku preťaženia. V princípe je 

zhodná ako v prípade protokolu CAN, rozdiel je predovšetkým v štruktúre dátového 

rámca a v absencií žiadosti o dáta tzv. remote frame. V protokole CAN FD teda 

poznáme len 3 druhy rámcov: [3] 

 Data frame – dátový rámec, ktorý obsahuje 0 až 64 bajtov dát 

 Error frame – chybový rámec signalizuje, že niektorý modul detekoval chybu 

 Overload frame – informuje o preťažení a vynúti si oddialenie ďalšieho 

vysielania na zbernici 

1.2.1 Štruktúra FD dátového rámca 

Normou sú definované dva formáty, štandardný alebo inak nazývaný aj základný 

s označením CAN 2.0A a rozšírený s označením CAN 2.0B. Líšia sa medzi sebou 

dĺžkou identifikátora správy, ktorá je 11 bitov pre základný a 29 bitov pre rozšírený 

formát. Ich štruktúru je možné vidieť na obr. 1.5. [3] 

 

Obr. 1.5 Štruktúra základného a rozšíreného dátového rámca [7] 

Podrobný popis jednotlivých častí: [3][8] 

 SOF (Start Of Frame) – označuje začiatok rámca a pozostáva z jedného 

dominantného bitu 

 Základný identifikátor – má dĺžku 11 bitov a v prípade rozšíreného formátu 

obsahuje vrchnú časť adresy (bity 28 – 18) 

 Rozšírený identifikátor – zvyšných 18 bitov adresy 

 RRS (Remote Request Substitution) – vysiela sa ako 1 dominantný bit na 

pozícií RTR bitu v klasickom CAN rámci 

 SRR (Substitute Remote Request) – zastupuje bit RTR v rozšírenom formáte 

a má recesívnu úroveň 
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 IDE (Identifier Extension) – rozlišuje medzi základným formátom 

(dominantná úroveň) a rozšíreným formátom (recesívna úroveň) 

 FDF (Flexible Data-rate Format) – rozlišuje medzi klasickým CAN 

(dominantný bit) a CAN FD rámcom (recesívny bit) 

 r0 – rezervovaný bit pre prípadné budúce rozšírenie protokolu, dominantná 

úroveň 

 BRS (Baudrate Switch) – v prípade recesívnej úrovne sa prepne arbitračná 

rýchlosť na prednastavenú dátovú, ktorá je zvyčajne 2 alebo 5 Mbit/s 

 ESI (Error State Indicator) – dominantná úroveň, v prípade že sa transceiver  

nachádza v stave error active, recesívna ak je v stave error passive 

 DLC (Data Length Code) – označuje počet bajtov v dátovej oblasti, 4 bitové 

číslo predstavuje hodnoty 0 až 8, 12, 16, 20, 24, 32, 48 a 64 

 Data – pole pre prenos informácií 

 CRC (Cyclic Redundancy Check) – kontrolný súčet rámca, ktorý obsahuje aj 

počet vkladaných tzv. stuff bitov a slúži na detekciu chýb v komunikácií 

 CRC oddeľovač – jeden alebo dva recesívne bity 

 ACK (Acknowledge) – vysielač vyšle recesívnu úroveň a každý prijímač, ktorý 

príjme a skontroluje konzistenciu správy vyšle dominantnú úroveň v prípade, ak 

je správa v poriadku 

 ACK oddeľovač – recesívny bit 

 EOF (End Of Frame) – sekvencia 7 recesívnych bitov, ktoré ukončujú dátový 

rámec 

1.2.2 Metóda arbitrácie 

Klasický CAN aj CAN FD je protokol typu multi-master, to znamená, že pokiaľ je 

zbernica voľná, môže začať vysielať ľubovoľný uzol. Preto môže nastať situácia, že 

začnú vysielať súčasne viaceré uzly naraz. Vtedy nastáva arbitrácia alebo inak povedané 

súťaženie o prístup k zbernici, kde vyhráva správa s najvyššou prioritou. Čím menšie je 

ID správy, tým väčšia je jej priorita a väčšia pravdepodobnosť, že vyhrá arbitráciu. [2] 

Každý vysielajúci uzol zároveň kontroluje, aká úroveň sa nachádza na zbernici. Ak 

zistí, že pri vysielaní recesívneho bitu je na zbernici dominantná úroveň, prestáva 

vysielať a prechádza do načúvacieho módu. Je dôležité, aby každá správa mala unikátne 

ID, aby na konci arbitrácie vždy ostal len jeden vysielajúci uzol. Príklad arbitrácie 

dvoch uzlov môžeme vidieť na obr. 1.6. [2] 

Protokol CAN obsahuje ešte jeden typ rámca, tzv. remote frame alebo inak žiadosť 

o dáta. Štruktúrou je podobný dátovému rámcu, môže mať rovnaké ID, ale neobsahuje 

dáta. V tomto prípade rozhoduje bit RTR, ktorý ešte patrí do arbitráčného poľa 

a uprednostní dátový rámec. Remote frame nie je v protokole CAN FD podporovaný 

a bit RTR je nahradený bitom RRS s dominantnou úrovňou. [2] 
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Obr. 1.6 Príklad arbitrácie dvoch modulov 

1.2.3 Detekcia a signalizácia chýb 

Protokol CAN FD je obľúbený pre jeho spoľahlivosť, pretože dokáže detekovať všetky 

jednobitové chyby a viacbitové chyby rozpozná s vysokou pravdepodobnosťou. 

Linková vrstva obsahuje celkovo 5 mechanizmov na detekciu chýb. [2] 

Zabezpečenie na bitovej úrovni: [2][3] 

 Monitorovanie bitov – vysielač monitoruje, či sa úrovne signálu na zbernici 

zhodujú s tými, ktoré vysiela. Ak zistí rozdiel, je to považované za bitovú chybu. 

Výnimka je v prípade arbitračnej časti rámca, kde sa pri vysielaní recesívnej 

úrovne detekuje dominantná, vtedy nejde o chybu, ale o stratu prístupu 

k zbernici. 

 Bit stuffing (vkladanie bitov) – nakoľko protokol využíva kódovanie typu 

NRZ, ktoré zaručuje maximálnu efektivitu, je kvôli synchronizácií po 

5 následných bitoch rovnakej úrovne vložený tzv. stuff bit opačnej úrovne. Ten 

je potom prijímačom odstránený. V CRC časti rámca sú tzv. fixné stuff bity, kde 

po ľubovoľných 4 bitoch nasleduje stuff bit opačnej úrovne ako predchádzajúci. 

Zabezpečenie na úrovni správy: [2][3] 

 CRC (kontrolný súčet) – vysielač spočíta podľa dĺžky správy 15, 17 alebo 21 

bitový kontrolný súčet a odošle ho v dátovom rámci ako súčasť správy. Prijímač 

vykoná rovnaký výpočet po prijatí správy a v prípade, že sa nezhodujú považuje 

správu za chybnú. Oproti protokolu CAN obsahuje verzia FD aj počet stuff bitov 

modulo 8 zakódovaných 3 bitovým grayovým kódom a parity bitom. Rozdiel 

medzi počtom stuff bitov je rovnako považovaný za CRC chybu. 

 Kontrola rámca – prijímač kontroluje štruktúru prijatého dátového rámca na 

základe fixného formátu a jeho veľkosti. V prípade odlišnosti sa jedná o chybu 

formátu. 

 ACK chyba – každý prijímač, ktorý príjme správu a vyhodnotí ju ako správnu, 

vyšle ACK bit na konci dátového rámca. Jeho absencia je považovaná za chybu 

a je možné, že nie sú prítomné žiadne aktívne prijímače. 
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Uzol, ktorý detekuje chybu okamžite vyšle chybový rámec, ktorý pozostáva 

zo 6 dominantných bitov a 8 recesívnych bitov fungujúcich ako oddeľovač, čím 

znehodnotí vysielanú správu a tým upovedomí ostatné uzly o chybe, ak ju nedetekovali 

tiež. Tento spôsob zabezpečuje konzistenciu dát naprieč celou sieťou. [2] 

Každý vysielací uzol sa môže nachádzať v 3 pracovných stavoch - error active, 

error passive a bus off. Aktuálny stav závisí od hodnoty registrov počítadla chýb, 

konkrétne REC pre chyby príjmu a TEC pre chyby odosielania. Ich inkrementovanie 

a dekrementovanie sa riadi presnými pravidlami, ktoré popisuje norma ISO 11898-1 [3]. 

Ich úlohou je zabrániť, aby častá alebo trvalá chyba na niektorom uzle znemožnila 

komunikáciu na zbernici neustálymi chybovými rámcami. Prechod medzi jednotlivými 

stavmi je zobrazený na obr. 1.7. [2][9] 

 

Obr. 1.7 Stavový diagram vysielača [3] 

Vysielač v stave error active môže po zistení chyby vyslať štandardný chybový 

rámec so šiestimi dominantnými bitmi. Ak jedno z počítadiel REC alebo TEC prekročí 

hodnotu 127, vysielač prejde do stavu error passive, v ktorom vysiela pasívny chybový 

rámec obsahujúci 6 recesívnych bitov. To znamená, že nemôže informovať o chybe 

ostatné uzly v sieti a ani neovplyvní komunikáciu. V prípade, že uzol stále vysiela 

chybové rámce, dôjde k pretečeniu počítadla TEC a vysielač prejde do stavu bus off, 

v ktorom nemôže vysielať, aby neblokoval komunikáciu na zbernici. Pre návrat do 

stavu error active musí prísť požiadavka na re-inicializáciu a na zbernici musí byť 

zaznamenaný 128-násobný výskyt 11 po sebe idúcich recesívnych bitov (čo je 

minimálna medzera medzi dvoma rámcami), inak povedané zvyšné uzly si vymenia 

aspoň 128 dátových rámcov než sa chybový uzol začne opäť podieľať na komunikácií. 

[2][9] 

1.3 Problém s odrazmi signálov 

K odrazom signálu dochádza pri prechode signálu z dominantnej úrovne do recesívnej. 

Vysielací uzol prechádza zo stavu nízkej impedancie pár desiatok ohmov, kedy sú 

zapnuté MOS budiče na bránach CANH a CANL, na impedanciu 25 – 75 kΩ. [5] 

Energia do dodaná zbernici počas vysielania dominantnej úrovne je uložená 
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v indukčnosti a kapacite vedenia zbernice a jednotlivých uzlov. Prelievaním energie z L 

do C a naopak môžu vzniknúť tlmené kmity alebo rázy, v praxi nazývané ringing. 

Veľkosť prekmitov je daná vzorcom 1.1, kde je možné vidieť, že amplitúda u narastá 

hlavne s indukčnosťou vedenia L, prípadne rozdielovou indukčnosťou CM (Common 

Mode) cievok potlačujúcich súhlasné rušivé signály na jednotlivých uzloch, pretože 

∆𝑖/∆𝑡 sú zhruba rovnaké pre všetky transceivery a vychádzajú z požiadaviek normy 

ISO 11898-2. [10] 

𝑢 = 𝐿 ∗
∆𝑖

∆𝑡
      (1.1) 

Pokiaľ zbernicu tvoria len 2 uzly, ktoré sú oba korektne terminované 120 Ω rezistorom 

a prepojené káblom s rovnakou impedanciou, nedochádza k významným odrazom 

signálu, ktoré by narúšali signálovú integritu a nie je problém dosiahnuť komunikačnú 

rýchlosť 5 Mbps. Problém nastáva pri väčšom počte uzlov s dlhšími odbočkami od 

zbernice. Najhoršia situácia nastáva, ak vysielajú aj prijímajú neterminované uzly 

ďaleko od lokálnej terminácie 120 Ω. Na týchto uzloch dochádza aj k odrazom signálu, 

keďže sú impedančne neprispôsobené a odrazená vlna sa potom pričíta alebo odčíta od 

pôvodnej. Signál potom môže vyzerať ako napríklad na obr. 1.8, kde je vidieť veľkú 

nespoľahlivosť signálu na pine RxD a záleží na polohe vzorkovacieho bodu, či 

recesívnu úroveň vyhodnotí mikrokontrolér správne ako logickú 1, alebo chybne ako 

logickú 0. [10][11] 

 

 

Obr. 1.8 Ukážka problematických kmitov na impedančne neprispôsobenom uzle 

K rovnakým tlmeným kmitom dochádzalo aj pri klasickom CAN protokole. 

Nakoľko komunikačné rýchlosti sú v ňom len do 1 Mbps, kde je dĺžka bitu rovná 1 µs, 

zvyčajne došlo k utlmeniu kmitov ešte pred vzorkovacím bodom a tak nespôsobovali 

problémy. V protokole CAN FD môže byť dĺžka bitu v dátovej fáze 500 ns pri 

komunikačnej rýchlosti 2 Mbps alebo 200 ns pri rýchlosti 5 Mbps. Táto doba často 

nestačí na utlmenie kmitov a dochádza k chybám. 
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2 EVALUAČNÁ DOSKA 

Testovacia sieť je realizovaná na evaluačných doskách CANFD_CTRL_V1, ktorú je 

možné vidieť na obr. 2.1. Obsahuje riadiaci mikrokontrolér SAM V71, ktorý disponuje 

dvomi samostatnými CAN FD kontrolérmi, ktoré pomocou transceiverov NCV7344 od 

spoločnosti ON Semiconductor komunikujú po zbernici.  Pomocou dvoch adresných 

DIP spínačov je možné nastaviť 4 bitovú adresu pre každý modul a spínačmi SW1_1 až 

SW1_6 sa nastavuje modul v režime „standalone“, teda bez pripojenia k počítaču. 

Komunikácia s riadiacou aplikáciou je zabezpečená pomocou sériovej linky 

s prevodníkom FTDI na rozhranie USB alebo po prepojení J_RxD a J_TxD prepojok je 

možné komunikovať pomocou optického prijímača a vysielača. 

Doska ďalej obsahuje 6 signalizačných LED diód pre zobrazovanie stavu modulu 

a komunikácie, tlačidlá pre resetovanie signalizácie chyby alebo celého modulu, 

programovací konektor JTAG, napájací filter s LDO regulátormi a SMB konektory 

s vyvedenými signálmi pre pripojenie k meracím prístrojom.  

 

Obr. 2.1 Poskytnutý modul pre realizáciu evaluačnej platformy 

2.1 Mikrokontrolér 

Hlavnou časťou modulu je riadiaci mikrokontrolér SAM V71N19 od spoločnosti Atmel, 

ktorého základ tvorí 32 bitový ARM Cortex M7 RISC procesor. Vyvinutý bol pre 

automotive aplikácie na základe najprísnejších požiadaviek medzinárodného štandardu 

ISO/TS 16949, ktorý špecifikuje požiadavky na systém manažmentu kvality 

v automobilovom priemysle. [12] 
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Medzi jeho hlavné parametre paria: [12] 

 Maximálna pracovná frekvencia do 300 MHz 

 Veľkosť programovej flash pamäte 512 kB 

 Veľkosť SRAM pamäte 256 kB a medzipamäť cache 2x16 kB 

 Matematický koprocesor pre výpočty typu float 

 12 bitový A/D a D/A prevodník 

 Štyri 3-kanálové 16 bitové časovače a dva 4-kanálové 16 bitové moduly PWM 

 Komunikačné periférie Ethernet 10/100, dvojitý CAN FD, vysokorýchlostné 

USB, I2C, USART, SPI a ďalšie 

 Kvalifikácia pre automotive AEC-Q100 stupeň 2 (teplota okolia -40 až 105 °C) 

 Puzdro LQFP100, rozmer 14x14 mm, 75 vstupno-výstupných brán 

2.1.1 MCAN kontrolér 

Modul v mikrokontroléri riadiaci komunikáciu v modelovej sieti sa nazýva MCAN 

kontrolér a je licencovaný ako IP modul od firmy Bosch, ktorá vyvíjala ako pôvodný, 

tak aj CAN FD protokol. Bloková schéma je vyobrazená na obr. 2.2. Rx handler rieši 

filtráciu príjmu, prevod správ od CAN jadra a poskytuje informácie o statuse prijatých 

správ. Tx handler sa stará o uprednostňovanie správ, prenos správ do CAN jadra 

a rovnako poskytuje informácie o statuse odosielania. Modul podporuje príjem 

a odosielanie správ pomocou zásobníkov FIFO a vyrovnávacích bufferov. Jadro 

kontroléru by podľa odporúčaní normy malo byť taktované frekvenciami 20, 40 alebo 

80 MHz kvôli eliminácií kvantizačnej chyby, zvyšok periférie môže byť taktovaný 

ľubovoľnou frekvenciou. Vhodný hodinový kmitočet je možné nastaviť deličkami 

v periférií PMC. [12] 

 

Obr. 2.2 Bloková schéma CAN kontroléru [12] 
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2.2 Budič zbernice 

Jeho úlohou je prepojiť fyzickú vrstvu, teda zbernicu s linkovou vrstvou 

v mikrokontroléri. Schéma zapojenia budiča je vyobrazená na obr. 2.3. Konektor je  

9-pinový typu D-sub zapojený podľa odporúčaní organizácie CiA (CAN in 

Automation), ktorý dodnes používa mnoho firiem. K nemu je čo najbližšie umiestnená 

ESD ochrana ZD40. Rezistory R46, R47 a kondenzátor C44 tvoria splitovú termináciu, 

ktorá je osadená iba na dvoch najvzdialenejších moduloch v sieti podľa jej konfigurácie. 

Common mode cievka L40 potlačuje súhlasné rušenie, ktoré sa môže v sieti vyskytovať 

a kondenzátory C45 a C46 minimalizujú prienik rušenia na dosku, preto sa nachádzajú 

blízko konektora. V prípade potreby je možné CM cievku odstrániť a osadiť 

prepojovacie rezistory R400 a R401. Transceiver je použitý NCV7344, kde jeden 

z dvojice modulov je osadený verziou v puzdre SOIC – 8 a druhý v puzdre DFN8. 

V prípade potreby testov je možné použiť aj iné transceivre, nakoľko väčšina výrobcov 

používa kompatibilné rozloženie vstupno-výstupných brán.   

 

Obr. 2.3 Schéma zapojenia CAN budiča 

2.3 Emulácia obvodu signal improvement 

Jedna z prvých myšlienok na obvod, ktorý by zlepšoval signálovú integritu pochádza od 

spoločnosti Denso. Ich principiálny návrh riešenia a implementačnú schému je možné 

vidieť na obr. 2.4. Hlavná myšlienka spočíva v detekovaní hrany prechodu 

z dominantnej úrovne do recesívnej na vodičoch CANH, CANL a následnom pripojení 

nízkej impedancie v ráde desiatok Ω k zbernici. [13] 

 

Obr. 2.4 Princíp a schéma RSC obvodu navrhnutá spoločnosťou Denso [13] 
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Nevýhodou tohto typu riešenia je, že obvod sa môže aktivovať aj rušivými 

signálmi na zbernici. V prípade, žeby takýchto uzlov na zbernici bolo viac, mohlo by to 

spôsobovať ďalšie problémy. Preto bol navrhnutý podobný obvod, ktorý je vyobrazený 

na obr. 2.5, kde je možné zvoliť zdroj signálu prepojkou. Ak je vstupný signál braný od 

prijímača, spúšťanie je riadené signálom od zbernice podobne ako pri predchádzajúcom 

obvode. Pri zvolení vstupného signálu od vysielača bude dochádzať k spínaní 

impedancie iba v prípade vysielania, preto nemôže dôjsť k nežiaducemu zopnutiu 

rušením na zbernici.   

 

Obr. 2.5 Schéma emulácie obvodu signal improvement na evaluačnej doske 

Funkcia spočíva v úmyselnom zavedení hazardného stavu pre hradlo U45 pomocou 

invertora a oneskorovacieho RC člena Rp8 a Cp5, ktorý nastane len pri prechode 

z logickej úrovne 0 do logickej 1, teda z dominantnej do recesívnej. Dióda Dp1 bola do 

obvodu doplnená až vo fáze testovania kvôli rýchlemu nabitiu kondenzátora Cp5, 

pretože ak bola nastavená dĺžka pulzu napríklad 400 ns, pri kratšie trvajúcej 

dominantnej úrovni nedošlo k jeho dostatočnému nabitiu, čo malo za následok 

vynechanie pulzu pri nasledujúcom prechode z dominantnej do recesívnej úrovne. 

Súčiastkami Rp9, Rp10, Dp2 a Cp6 je možné nastaviť rozdielnu rýchlosť zapínania 

a vypínania tranzistoru Qp2, ktorý pripája k zbernici blízko vývodom transceivera 

impedanciu Rp11 a Rp12. Trimrom Rp7 sa nastavuje oneskorenie zopnutia tranzistora, 

Rp8 nastavuje dobu počas ktorej je zopnutý tranzistor a trimrom Rp11 je možné upraviť 

hodnotu pripojenej impedancie. 
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3 POPIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA 

Táto kapitola opisuje požiadavky kladené na používateľský softvér a firmvér, obsahuje 

ukážky grafického rozhrania programu a stručne popisuje fungovanie programového 

kódu a jeho možnosti. 

3.1 Riadiaca aplikácia 

Aplikácia by mala byť prehľadná, jednoduchá na používanie a umožňovať nastavenie 

parametrov komunikácie pre oba CAN moduly samostatne. Priorita je komunikácia 

s protokolom CAN FD, no keďže fyzická vrstva je rovnaká a modul podporuje aj 

klasický CAN protokol, je možné používať oba. Používateľ má mať možnosť nastaviť 

dáta, ktoré chce odoslať a vysielanie by malo fungovať buď v režime samostatných 

správ, alebo periodicky za účelom meraní a testovania. Prijaté správy, ktoré majú byť 

zobrazené v okne aplikácie sa nastavia pomocou akceptačného filtra. Pre účely 

testovania siete alebo EMC meraní odolnosti (elektromagnetická susceptibilita) je nutné 

zaznamenávať a zobrazovať počítadlo chýb v komunikácií. Výhodou je konkrétne 

rozlíšenie jednotlivých druhov chýb, ktoré sú spolu s mechanizmami ich detekcie 

popísané v kapitole 1.2.3. 

Z pohľadu kompatibility s firemnou platformou bola kladená požiadavka, aby bola 

používateľská aplikácia postavená na platforme Qt s využitím jazyka C a C++. 

3.1.1 Používateľské rozhranie 

Na obr. 3.1 je možné vidieť úvodnú kartu programu, ktorá slúži na pripojenie dosky 

k aplikácií a poskytuje informácie o verzii softvéru a CAN transceivery.  

 

Obr. 3.1 Grafické rozhranie aplikácie – karta pripojenia 
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Pomocou tlačidla auto scan aplikácia prehľadá dostupné COM porty a tie, kde zistí 

pripojenú dosku vypíše do boxu pod ním. S týmito doskami je možné nadviazať 

spojenie tlačidlom connect, prípadne ich odpojiť tlačidlom disconnect. Po úspešnom 

pripojení sa zobrazí verzia firmvéru a dole v stavovom riadku sa vypíše hláška 

o pripojení dosky na príslušnom porte. Kontrolky Tx a Rx signalizujú prebiehajúcu 

komunikáciu a tlačidlom reset je možné reštartovať firmvér v mikrokontroléri. 

Ďalšie 2 karty programu slúžia na nastavenie transceiverov a ich rozloženie je 

vyobrazené na obr. 3.2. Je možné zvoliť protokol CAN alebo CAN FD, 

rýchlosť arbitračnej časti rámca a v prípade druhej možnosti aj rýchlosť dátovej časti. 

Na základe zvoleného protokolu je možné nastaviť príslušnú dĺžku správy. 

Generátor správ, umožňuje nastaviť základný alebo rozšírený formát správy 

a podľa toho buď 11, alebo 29 bitový identifikátor. Dáta v hexadecimálnom tvare je 

možné zadať troma spôsobmi: ručne, tlačidlami pre vyplnenie hodnotami 0, 0x55 alebo 

náhodnými číslami a načítaním zo súboru tlačidlom load, kde sú dáta vzájomne 

separované tabulátormi alebo riadkami. Správy je možné odosielať samostatne alebo 

opakovane s nastavenou periódou. 

 

Obr. 3.2 Grafické rozhranie aplikácie – karta ovládania transceiveru 

Pre príjem a zobrazovanie správ je potrebné nastaviť vstupný filter, ktorý môže 

pracovať v režimoch ID1 a ID2, rozsah od ID1 po ID2 alebo ID1 a bitová maska 

(0 znamená, že na hodnote daného bitu nezáleží). Prijaté správy, ktoré prejdú filtrom sú 

zobrazované v okne správ podľa zvoleného formátu v hexadecimálnom tvare alebo 

v kódovaní ascii. Zároveň sú ukladané aj do logovacieho súboru v adresári programu. Je 

možné nastaviť, aby boli správy z oboch transceiverov zobrazované v jednom okne. 

Tlačidlom clr sa vymažú prijaté správy z okna programu. Ak došlo počas komunikácie 

k chybe, v časti status je zobrazené upozornenie a počet jednotlivých druhov chýb. 

Vyresetovať je možné samostatne príznak chyby alebo celé počítadlo. 
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Posledná karta programu vyobrazená na obr. 3.3 slúži na ovládanie testovacej siete. 

Tlačidlom enable network mode je doska prepnutá do sieťového režimu, následne 

preskenuje identifikátory od hodnoty 0x10 do 0x1F a na informačnej grafike v spodnej 

časti aplikácie sa rozsvietia pripojené uzly s danými ID, ktoré poslali odpoveď na 

skenovací príkaz. V prípade potreby je možné manuálne aktualizovať pripojené uzly 

tlačidlom scan network. V časti nastavení je možné zvoliť medzi náhodnou 

komunikáciou alebo režimom master/slaves so zvoleným počtom bajtov, kedy vysielací 

uzol posiela postupne správy zvyšným uzlom a tie obratom odpovedajú rovnakou 

správou. Posuvným ovládacím prvkom je možné nastaviť približnú hustotu 

komunikácie v sieti od 0 do 100 %. Tlačidlom arbitration test je odoslaný príkaz, aby sa 

všetky pripojené uzly pokúsili o prístup k zbernici v rovnaký čas a došlo k arbitrácií. 

 

Obr. 3.3 Grafické rozhranie aplikácie – karta ovládania siete 

V časti status je možné zvoliť uzol pripojený v sieti, z ktorého sa po stlačení 

tlačidla read vyčítajú a zobrazia jednotlivé počítadlá chýb. Obdobne ako pri 

jednotlivých transceivroch je možné v sieti vyresetovať len samotný príznak chyby 

(LED indikátor na doske) alebo všetky počítadlá. Tlačidlom force error dôjde 

k vyslaniu chyby na zbernici, konkrétne trvalá dominantná úroveň, kedy by mal 

transceiver po uplynutí doby TxD dominant timeout prejsť späť do recesívnej úrovne, 

aby neblokoval komunikáciu v sieti. Typická hodnota je v rozmedzí od 1 do 10 ms. [5] 

3.1.2 Popis softvéru 

Grafické rozhranie je postavené na platforme Qt verzia 5.6. Softvér sa skladá z dvoch 

paralelne bežiacich vlákien. Prvé vlákno programu sa stará o komunikáciu s doskou 

a jeho vývojový diagram je vyobrazený na obr. 3.4. Po úvodnej inicializácií sa program 

dostáva do uzavretej slučky (pokiaľ premenná ukončiť = 0), v ktorej kontroluje či je 

doska pripojená. Ak nie, vykonávanie vlákna sa pozastaví na 500 milisekúnd, aby 

zbytočne nezaťažovalo procesor a čaká sa na pripojenie dosky. Jej prítomnosť je 
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kontrolovaná tzv. rýchlym protokolom, kedy počítač pošle hodnotu 55 a doska odpovie 

znakom 0x57. 

 

Obr. 3.4 Vývojový diagram komunikačného vlákna programu 

Ak je doska pripojená softvér kontroluje, či sú prítomné dáta na odoslanie alebo 

boli nejaké dáta prijaté. Pre oba prípady sa používa kruhový zásobník s kapacitou 

4096 bajtov. Po prijatí celého paketu správy sú dáta predané pomocou interného signálu 

na spracovanie druhému vláknu, ktoré má na starosti užívateľské rozhranie. Ďalej je 

kontrolovaný časovač pre overenie pripojenia dosky. Ak neprebehla komunikácia dlhšie 

ako 2,5 sekundy, aplikácia rýchlym protokolom otestuje, či je doska stále 

pripojená.  Časovač riadi aj zhasnutie signalizačných kontroliek Tx a Rx v aplikácií, aby 

nesvietili kratšie ako 80 ms aj pri krátkej komunikácií a bolo tak možné vidieť zreteľné 

bliknutie. 

Ako už bolo spomenuté, v druhom vlákne sa vykonáva proces grafického 

používateľského rozhrania. V ňom sú volané funkcie na základe používateľovej 

interakcie alebo po prijatí dát. Po spustení aplikácia preskenuje COM porty a ak nájde 

dosku automaticky sa pripojí. Ak nie, zobrazí sa upozornenie, že je odpojená a treba ju 

pripojiť ručne. Po nadviazaní komunikácie sa vyčítajú a zobrazia aktuálne nastavenia 

transceiverov a dosku je možné začať ovládať. Komunikácia s doskou prebieha 

pomocou textového protokolu, napríklad príkaz pre odoslanie dát vyzerá nasledovne:  
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send CAN<číslo_modulu>,<perióda_ms>,<identifikátor>,*,<dáta>\n\r 

Na vstupné polia pre zadávanie identifikátora správy, filtrov a samotných dát je 

nastavený validátor, ktorý kontroluje správnosť zadávaných dát, aby boli zadané 

v hexadecimálnom formáte a neprekročili povolený rozsah. Pre základný formát je 

maximálna hodnota identifikátora 1FF, pre rozšírený 1FFF FFFF. Dáta sú zadávané po 

bajtoch, môžu preto nadobúdať hodnoty od 0 do FF (decimálne 255). 

3.1.3 Inštalácia 

Pomocou voľne dostupného softvéru Inno Setup verzia 5.5.9 bol napísaný skript 

CANFD_CTRL_V1_setup na vytvorenie spustiteľnej .exe inštalácie pre operačné 

systémy Windows. Po jeho spustení má používateľ možnosť zvoliť inštalačný adresár 

na disku, kam budú nakopírované všetky potrebné softvérové dll knižnice, ovládače 

a spustiteľný súbor naprogramovanej aplikácie, pre ktorý je následne vytvorený odkaz 

na hlavnej pracovnej ploche počítača. Ako je možné vidieť na obr. 3.5, po ukončení 

inštalácie je používateľovi ponúknutá možnosť inštalácie ovládača FTDI obvodu, 

pomocou ktorého komunikuje operačný systém s hardvérovým zariadením. Po úspešnej 

inštalácií je ovládacia aplikácia pripravená na používanie. 

 

 

Obr. 3.5 Ukážka okna inštalácie riadiacej aplikácie 

Inštalačný skript rovnako ako aj ovládacia aplikácia je funkčná na všetkých 

aktuálne podporovaných platformách operačného systému Microsoft Windows, to 

znamená verzie Windows 7 SP1 a novšie. 
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3.2 Firmvér 

Táto podkapitola popisuje návrh firmvéru pre mikrokontrolér SAM V71, ktorý je 

napísaný v jazyku C s využitím ASF (Advanced Software Framework) ver. 3.32.0, 

ARM/GNU kompiléru ver. 5.3.1 a programu Atmel Studio ver. 7.0.1188.   

3.2.1 Funkcie 

Evaluačná doska môže pracovať buď samostatne, alebo po pripojení mikro USB 

káblom k počítači je ju možné ovládať pomocou programu s grafickým používateľským 

rozhraním, ktorý je aj s jeho funkciami popísaný v predchádzajúcej podkapitole 3.1.1. 

Prepojenie s aplikáciou je signalizované rozsvietenou prostrednou diódou LED3. 

Bez komunikácie s počítačom je možné niektoré funkcie a parametre nastaviť 

pomocou DIP prepínačov a tlačidiel. 4-bitová adresa jednotlivých uzlov sa nastavuje 

v rozsahu 0x10 až 0x20 prepínačmi CAN1_ADD a CAN2_ADD (MSB ľavý prepínač, 

LSB pravý). Identifikátory 0 až 0x0F sú vyhradené riadiacim príkazom na zbernici, aby 

aj pri preťaženej zbernici vždy vyhrali arbitráciu. Možnosti nastavenia komunikácie 

pomocou prepínača SW1 sú zobrazené v tab. 1. Stlačením tlačidla Error reset dôjde 

k resetovaniu počítadiel chýb a zhasnutiu diódy Error_LED, ktorá signalizuje príznak 

chyby od posledného resetu. Pomocou  SW2 je možné v sieti odoslať príkaz na 

otestovanie arbitrácie, po ktorom sa všetky pripojené uzly na zbernici pokúsia naraz 

začať vysielať. Firmvér je možné reštartovať stlačením tlačidla reset. 

Tab. 1 Popis funkcií a nastavení pomocou prepínača SW1 

Prepínač Funkcia Poznámky 

1 voľba protokolu 0 - CAN, 1 - CAN FD 

2 
arbitračná rýchlosť 

00 - 125 kbps, 01 - 250 kbps,                    

10 - 500 kbps, 11 - 1 Mbps 3 

4 dátová rýchlosť (CAN FD)  0 - 2 Mbps, 1 - 5 Mbps 

5 režim komunikácie 0 - tichý režim, 1 - náhodný režim  

6 test mód 0 - normálny mód, 1 - test mód 

 

V prípade prepojenia dosiek do siete musia mať všetky dosky nastavené zhodné 

parametre komunikácie, teda prepínače 1 až 4 musia byť nastavené rovnako, v opačnom 

prípade by dochádzalo k chybám. Tichý režim znamená, že doska sama nezačne 

vysielať, ale iba počúva komunikáciu na zbernici. V prípade, že príjme správu 

s identifikátorom zhodným s jedným z dvoch uzlov, obratom odpovie rovnakou 

správou. To je využívané pri skenovaní pripojených uzlov v sieti alebo v režime 

master/slaves, kedy riadiaci uzol postupne vysiela správy ostatným uzlom a tie mu 

odpovedajú. Vysielanie modulov CAN1 a CAN2 je signalizované blikaním diód LED1 

a LED2, prípadná chyba v komunikácií je signalizovaná diódami LED3 a LED4. 

Zapnutím testovacieho módu sa v mikrokontroléri odpojí vstupná brána Rx od 

transceiveru a interne sa prepojí s Tx bránou.  Zároveň je vypnutá detekcia chyby 

chýbajúceho ACK bitu potvrdzujúceho príjem správy. Uzly, ktoré sa nachádzajú v test 

móde nevidia komunikáciu na zbernici, ale len svoj vysielací signál. Preto nemôžu ani 

rušiť komunikáciu vysielaním chybového rámca. [12] 
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3.2.2 Nastavenie periférií 

Frekvencia kryštálového oscilátoru je  pomocou PLL násobičky zväčšená 10-násobne 

z 20 MHz na výslednú taktovaciu frekvenciu 200 MHz, od ktorej sa deličkami 

odvodzujú taktovacie signály pre periférne obvody. Následne sú nakonfigurované 

vstupno-výstupné brány mikrokontroléru podľa ich požadovanej funkcie a sú k nim 

priradené brány periférií CAN a UART.  

Modul časovača Timer1 je pomocou deličky nastavený tak, aby inkrementoval 

svoju hodnotu každú 1 µs a aby generoval prerušenie po uplynutí 1 ms, ktoré potom 

riadi napríklad časovanie periodického odosielania správ, ošetrenia zákmitov tlačidiel 

alebo časový limit pre príjem odpovede na požadovaný príkaz. 

Podľa nastavenia prepínačov SW1 sa inicializuje CAN modul, ktorého taktovanie 

sa deličkou upraví z hlavného kmitočtu na 40 MHz, čo je odporúčaná hodnota 

katalógovým listom kvôli najmenšej možnej kvantovacej chybe. Zapnutá je 

kompenzácia oneskorenia transceivera, ktorá je nastavená na 1 periódu taktovacej 

frekvencie CAN periférie. Ďalej sú povolené zdroje prerušenia programu pri úspešnom 

prijatí nových správ alebo zistení chyby v komunikácií, nastavený je vstupný filter na 

hodnoty identifikátorov podľa adresných prepínačov na doske a na hodnotu 0, ktorá 

reprezentuje riadiace príkazy. [12] 

Periféria UART je rovnako nakonfigurovaná ako zdroj prerušenia. Komunikačná 

rýchlosť je nastavená na 19200 baud kvôli galvanickému oddeleniu USB obvodu od 

zvyšku dosky optočlenmi, ktoré sú zároveň aj prevodníkom napäťovej úrovne z 5 V na 

3,3 V. Oneskorenie použitých optočlenov MOCD217 sa pohybuje v ráde jednotiek µs 

a rýchlejšie optočleny majú rozdielne rozmiestnenie vývodov, preto nebolo možné len 

jednoducho vymeniť súčiastky za iné. V ďalšej verzii hardvéru bude použitý rýchlejší 

variant galvanického oddelenia, pretože táto komunikačná rýchlosť je v istých 

momentoch rýchlej komunikácie CAN FD nedostatočná pre zobrazovanie všetkých 

prijatých správ v okne aplikácie. [14] 

Modul TRNG (True Random Number Generator) po spustení poskytuje náhodné 

32-bitové číslo každých 84 taktovacích hodinových cyklov. Oproti funkcii rand() 

v jazyku C, ktorá generuje pseudonáhodné čísla, TRNG spĺňa požiadavky pre náhodné 

a pseudonáhodné generátory určené pre kryptografické aplikácie od amerického 

inštitútu pre normy a technológie. V tejto aplikácií slúži na vytvorenie náhodnej 

komunikácie samostatnej dosky alebo celej siete. [12] 

3.2.3 Štruktúra programu 

Zjednodušený vývojový diagram je možné vidieť na obr. 3.6, okrem toho sa pseudo-

paralelne vykonávajú obslužné rutiny prerušení modulov UART, CAN a Timer1. Po 

spustení program začína inicializáciou hodinového signálu, vstupno-výstupných brán, 

časovača, náhodného generátora čísel a modulov CAN a UART. Následne sa program 

dostáva do hlavnej slučky programu, tzv. nekonečného cyklu. 
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Obr. 3.6 Vývojový diagram hlavnej slučky programu mikrokontroléru SAM V71 

V ňom spočiatku načítava vstupy a nastavuje požadované hodnoty na výstupné 

brány mikrokontroléru. Nasleduje proces sériovej komunikácie, kde sa ukladajú 

jednotlivé bajty do kruhového zásobníku o veľkosti 4096 bajtov, v ktorom sa 

kontroluje, či už bol prijatý celý príkaz. Ak áno, je posunutý na spracovanie, kde sa 

dekóduje a vykoná, alebo v prípade potreby pošle odpoveď. Ak boli prijaté nové 

nastavenia, konkrétny modul alebo oba sú inicializované s novými parametrami. 

V ďalšom kroku sú kontrolované tlačidlá, ktoré sú programovo ošetrené proti zákmitom 

časovačom. Ich logický stav na vstupe musí ostať nezmenený aspoň po dobu 20 ms. 

Stlačením tlačidla SW2 dôjde k odoslaniu príkazu na otestovanie arbitrácie cez CAN 

zbernicu. Krátkym stlačením tlačidla Error reset sú vyresetované lokálne počítadlá 

chýb a signalizačná dióda upozorňujúca na chybu, pri stlačení dlhšom ako 2 sekundy je 

navyše odoslaný príkaz cez zbernicu, aby sa vyresetovali počítadlá aj signalizácia chyby 

na všetkých pripojených doskách v sieti. 

Ak nie je doska pripojená k aplikácií, premenná PC_mode má hodnotu 0 a program 

pokračuje procesom náhodnej komunikácie, kedy jednotlivé moduly vysielajú podľa 

náhodných intervalov a nastavenej hustoty komunikácie v rozmedzí 3 až 50 ms. Potom 

sa vracia na začiatok hlavnej slučky. Pri riadení dosky aplikáciou program pokračuje 
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ďalej a v prípade požiadavky na úpravu prijímacích filtrov vykoná zmenu nastavení. Ak 

bola zistená aspoň jedna nová chyba, do aplikácie sú odoslané aktuálne hodnoty 

počítadiel chýb, maximálne však 1-krát za sekundu, aby nedošlo k zahlteniu 

komunikácie s počítačom. Podľa zvoleného režimu sa vykonáva buď už spomínaný 

proces náhodnej komunikácie, alebo komunikácie master/slaves. Vtedy si riadiaci uzol 

preskenuje sieť a zistí, ktoré uzly a s akým identifikátorom sú pripojené. Na tie potom 

posiela podľa nastavenej komunikačnej hustoty správy a ony obratom odpovedajú 

rovnakou správou. 

3.2.4 Ovládanie MCAN kontroléru 

Základ obslužného programu pochádza z príkladu „Quick Start for the SAM MCAN 

Driver – SAMV71-XULTRA“ pre vývojovú dosku SAM V71 Xplained Ultra 

Evaluation Kit, ktorý je možné nájsť vo vývojovom prostredí. Nad úpravou a doplnením 

spomínaného kódu bolo strávených množstvo hodín, nakoľko nefungoval správne. 

Skúmaním diskusných príspevkov a chybového tzv. errata listu bola zistená 

pravdepodobná príčina. Mikrokontrolér v revízií A, pre ktorú bol vytvorený 

používateľský firmvér obsahoval chyby mcan modulu, ako napríklad zle označené alebo 

chýbajúce registre. Na vývojovej doske Atmelu aj CAN FD evaluačnej doske sa 

nachádzali čipy revízie B, kde boli kvôli chybám vykonané úpravy. Prejavovalo sa to 

napríklad pri nefunkčnej detekcii chýb alebo nesprávnom príjme správ pri nastavení 

kapacity prijímacieho FIFO zásobníku väčšej ako 1. [15] 

Obsluha periférie prebieha v prerušení. Na začiatku sa vyčíta status register, kde sa 

zistí z akého zdroja prišlo prerušenie a podľa toho sa vykoná potrebná časť kódu. Na 

obr. 3.7 je možné vidieť ukážku časti programu, ktorá spracúva prijaté správy. Ako prvé 

sa vynuluje príznak prerušenia a správa sa vyčíta z FIFO zásobníka, kde je uložená. 

Pokiaľ je zásobník plný, nastaví sa hodnota ukazovateľa na nulu. Nasleduje korekcia 

identifikátora maskovaním bitov a v prípade štandardného formátu aj posunutie o 1 bit 

vpravo, pretože výstup bol nekorektný. Ak je doska pripojená k počítači, prijaté správy 

sú odoslané do aplikácie na zobrazenie, alebo v prípade sieťového master/slaves režimu 

je správa odoslaná späť. V sieťovom režime nie sú správy zobrazované v aplikácií kvôli 

nedostatočnej prenosovej kapacite UART zbernice. Ak doska nie je riadená počítačom, 

program kontroluje, či prijatá správa neobsahuje niektorý z príkazov vyobrazených 

v tab. 2, ktoré slúžia na ovládanie dosiek v sieti riadiacim uzlom a ak áno, príkaz sa 

vykoná. 

 

 Tab. 2 Príkazy na ovládanie siete odosielané po zbernici 

Príkaz  Popis 

density<hodnota> Zmena hustoty komunikácie v sieti, hodnoty 0 až 100 

RstFlag Zhasne LED diódy signalizujúce chybu v komunikácií 

RstErr Vynuluje počítadlá chýb a signalizačné LED diódy 

Errors<ID> Vyžiada odoslanie chybových počítadiel od konkrétneho uzlu  

ArbTest Príkaz na okamžité vyslanie správ - test arbitrácie 

 

Všetky príkazy sú odosielané v klasickom CAN režime kvôli vyššej robustnosti, 

aby bolo možné sieť ovládať aj v prípade, že nastavená dátová rýchlosť v FD režime je 
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vysoká a dochádza k značnej chybovosti, prípadne úspešná komunikácie nie je vôbec 

možná. Na záver sa testuje, či správa nemá nulový identifikátor reprezentujúci príkazy. 

Ak nie a správa zároveň neobsahuje slovo „scan“, odpoveď je zaslaná v FD režime. 

V opačnom prípade je opäť kvôli robustnosti zaslaná v CAN formáte. 

 

Obr. 3.7 Ukážka programového kódu pre spracovanie prijatej CAN správy 

Ak bola pôvodcom prerušenia chyba v komunikácií, podľa kódu LEC sa zistí typ 

chyby, je inkrementované príslušné počítadlo, rozsvieti sa signalizačná dióda 

a v programe sa nastaví príznak chyby, aby došlo k odoslaniu dát do aplikácie. 

V prípade, že chybový register TEC prekročil hodnotu 255 a uzol sa nachádza v stave 

„bus off“, dôjde k jeho opätovnej inicializácií. 
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4 TEST OBVODOV SIGNAL IMPROVEMENT 

Táto kapitola sa zaoberá testovaním účinnosti rôznych obvodov, ktorých účelom je 

zlepšiť signálovú integritu a potlačiť nežiadúce odrazy signálu na zbernici. 

Spomínaným obvodom sa aktuálne venuje špecifikácia CiA 601 časť 4. Signal 

improvement, ktorá je momentálne vo forme finálneho návrhu. V nej sa nachádza  

testovací model siete vyobrazený na obrázku obr. 4.1, ktorý simuluje zbernicu za 

účelom testovania elektromagnetickej kompatibility transceiverov. Tento model je 

možné použiť aj na testovanie účinnosti obvodov signal improvement. [16] 

 

RSIC = 60 Ω, LSIC = 3 µH, CSIC = 220 pF 

Obr. 4.1 Zapojenie pre simulovanie tlmených rázov na zbernici [16] 

Na obr. 4.2 je možné vidieť priebeh signálu v testovacom RLC rezonančnom 

obvode siete s obyčajným transceiverom. Pri prechode z dominantnej úrovne do 

recesívnej začína diferenciálne napätie klesať a v ideálnom prípade by sa hodnota Vdiff  

ihneď ustálila na nule. Oproti tomu dochádza k výrazným zákmitom signálu 

s maximálnou zápornou amplitúdou -8,5 V a kladnou 4,5 V. Prijímač vyhodnocuje 

diferenciálny signál nad úrovňou 0,9 V ako dominantnú úroveň, preto sú primárnym 

problémom kladné amplitúdy zákmitov. Pri pohľade na signál RX je možné vidieť dva 

chybné vyhodnotenia dominantnej úrovne počas vysielania recesívnej. K ustáleniu 

dochádza až po dobe približne 300 ns, čo predstavuje problém v rýchlej CAN FD 

komunikácií, nakoľko pri rýchlosti 5 Mbps je doba trvania 1 bitu len 200 ns. [5]  

 

Obr. 4.2 Tlmené rázy v RCL obvode simulujúcom reálnu zbernicu  
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4.1 Dvojčinný výstup 

Jeden z možných spôsobov ako vylepšiť priebeh diferenciálneho signálu je úprava 

štandardného výstupu transceivera na dvojčinný výstup, anglicky tzv. push-pull. CAN 

transceiver obsahuje na výstupe budiče, ktoré sa pri vysielaní dominantnej úrovne 

zopnú a dodávajú do zbernice prúd vytvárajúci diferenciálne napätie na terminačných 

rezistoroch (signál CANH je bližšie napätiu Vcc a CANL je bližšie zemnému 

potenciálu). Počas vysielania recesívnej úrovne sa budiče vypnú a zbernica sa cez 

impedanciu 10-tok kΩ ustáli na napätí 2,5 V. Aby bol výstup dvojčinný, je potrebné 

pridať ďalšiu dvojicu tranzistorov, ktoré budú na zbernicu dodávať protiprúdy, 

konkrétne signál CANH bude ťahaný nadol voči zemnému potenciálu a signál CANL 

bude naopak ťahaný smerom k napájaciemu napätiu. Schéma takéhoto obvodu je 

zobrazená na obr. 4.3. [5] 

 

Obr. 4.3 Schéma zapojenia obvodu dvojčinného výstupu 

Vstupný signál je privedený z dosky, kde sa nachádza obvod, ktorý generuje 

potrebne dlhý pulz pri prechode z dominantnej do recesívnej úrovne. Spínací signál pre 

NMOS tranzistor Q2 musí byť invertovaný, preto kvôli symetrii a rovnakým 

oneskoreniam signálu boli zvolené dva obvody typu XOR, kde U1 je zapojený ako 

napäťový buffer a U1 ako invertor. Tranzistory Q1 a Q2 tvoria komplementárny pár 

a boli zvolené pre nízku výstupnú kapacitu a nízke spínacie napätie UGS. Rezistormi R1 

a R2 sa nastavuje rýchlosť spínania tranzistorov a rezistormi R3 a R4 sa nastavuje 

veľkosť protiprúdov, ktoré majú pri rezistoroch 510 Ω hodnotu približne 7 mA. Obvod 

sa následne pripája pomocou konektora čo najbližšie k výstupu transceivera. [17][18]  

Na obr. 4.4 je vyobrazený priebeh signálu v testovacom modeli siete s použitím 

obvodu dvojčinného výstupu. Dĺžka zapnutia obvodu (signál RSC) je zvolená na 

približne 400 ns, maximálna možná dĺžka podľa špecifikácie CiA 601_4 je 530 ns kvôli 

arbitrácii, kedy by mohli vysielať viaceré uzly zbernice súčasne. Je vidieť, že počas 

doby pôsobenia protiprúdov došlo k rýchlejšiemu utlmeniu kmitov, no stále je prvá 

kladná amplitúda väčšia ako nastavená úroveň komparátoru prijímača a dochádza 

k chybnému vyhodnoteniu vysielaného signálu ako logickej 0. Navyše pri vypnutí 

obvodu dôjde k opätovnému rozkmitaniu zbernice, čo má za následok ďalšie chybné 

vyhodnotenie signálu. [16] 
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Obr. 4.4 Vplyv obvodu dvojčinného výstupu na signálovú integritu 

Spomalením zapínania a vypínania tranzistorov docieleného zvýšením hodnoty 

odporov R1 a R2 z 10 na 150 Ω bolo odstránené opätovné rozkmitanie diferenciálneho 

signálu pri vypínaní obvodu. Úpravou času oneskorenia a skrátením doby zopnutia 

došlo k zlepšeniu útlmu zákmitov signálu, ktoré je možné vidieť na obr. 4.5. Stále však 

útlm nie je dostatočný, aby nedošlo k chybovému pulzu na signáli RX. Navyše bolo 

testovaním zistené, že tento spôsob je citlivý na spomínanú dĺžku a oneskorenie 

zapnutia obvodu. Nakoľko v reálnom svete má každá sieť inú topológiu a tým aj iné 

parametre, nie je tento obvod príliš vhodný na sériové zavedenie do transceiverov, 

keďže jeho účinnosť by bola v každej sieti iná. Výhodou tohto riešenia je jednoduchá 

implementácia na čip, ktorá nezaberá veľa plochy. 

 

Obr. 4.5 Vylepšenie účinnosti obvodu dvojčinného výstupu  
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4.2 Terminačný rezistor 

Druhý základný prístup riešenia problematiky signal improvement je pripájanie 

terminačného rezistoru medzi vstupy transceivera pri prechode z dominantnej úrovne do 

recesívnej. Jeho princíp spočíva v impedančnom prispôsobení vedenia, aby boli 

minimalizované odrazy na danom konci siete. Impedancia používaných CAN káblov je 

štandardne 120 Ω, preto je vhodné použiť rezistor o rovnakej nominálnej hodnote. 

Pripojením ďalšieho terminačného rezistora s hodnotou 120 Ω zároveň poklesne 

impedancia zbernice medzi CANH a CANL vodičmi z 60 Ω na 40 Ω, preto sú prípadné 

odrazy od iných zakončení zbernice rýchlejšie utlmené. 

4.2.1 Spínanie tranzistorom 

Jedna možnosť pripojenia terminačného rezistora je pomocou tranzistora v zapojení 

spínača. Pre tento test bol použitý obvod implementovaný na evaluačnej doske, ktorý 

bol popísaný v podkapitole 2.3 na obr. 2.5. Výsledný priebeh signálu je zobrazený na 

obr. 4.6. Prvý prekmit do záporných hodnôt nie je schopný daný obvod odstrániť, 

nakoľko napätie na vodiči CANH, na ktorom je pripojený emitor spínacieho PNP 

tranzistora poklesne pod úroveň bázy a tranzistor nie je schopný sa zopnúť. No ako je 

možné si všimnúť, pri následnom náraste napätia na CANH a teda aj diferenciálneho 

napätia je tranzistor už spoľahlivo zapnutý a maximálna kladná amplitúda kmitania je 

len 0,4 V, preto nedôjde k chybnému pulzu na signály RX. Vzápätí sa signál ustáli na 

nulovej hodnote diferenciálneho napätia. 

 

Obr. 4.6 Vplyv 120 Ω rezistoru spínaného tranzistorom na signálovú integritu 

Maximálna dĺžka zapnutia obvodu bola rovnako nastavená na približne 400 ns. 

Testovaním bolo zistené, že najlepšie výsledky obvod dosahuje pri zopnutí tranzistora 

tesne pred poklesom diferenciálneho napätia na zbernici prípadne ihneď po prechode 

signálu TX do logickej 1. Obvod je dostatočne účinný už pri čase vyše 150 ns a dlhšia 

doba zopnutia nemá žiadny negatívny vplyv na signálovú integritu, preto môže byť 

aktívny počas celej doby trvania recesívneho bitu pri rýchlostiach 2 Mbps a viac. 
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Z tohto hľadiska by bola implementácia jednoduchá, keďže obvod by mohol začať 

pracovať okamžite pri nábežnej hrane signálu TX a vypnutý by bol pri začatí vysielania 

dominantnej úrovne alebo časovačom po uplynutí maximálnej povolenej doby 530 ns. 

Avšak vytváranie takéhoto rezistora s plávajúcim potenciálom na čipe nie je veľmi 

ideálne, pretože by zaberal pomerne veľkú plochu a problémom by mohlo byť aj jeho 

spínanie. Vo verzií s diskrétnymi súčiastkami je použitý bipolárny tranzistor kvôli 

lepším dynamickým parametrom a menším parazitným vlastnostiam. Na čipe by sa 

spínač realizoval unipolárnymi tranzistormi a kľúčová by bola hlavne rýchlosť spínania 

a nízka výstupná kapacita. 

Pri testovaní bol skúmaný aj vplyv veľkosti pripájaného terminačného rezistora. 

S narastajúcim odporom rezistora klesala účinnosť utlmovania nežiadúcich zákmitov 

a naopak. Nie je vhodné voliť príliš nízke hodnoty odporu, pretože napríklad pri 

arbitrácií, kedy môžu vysielať viaceré uzly zbernice zároveň a pri viacnásobnom 

prechode z dominantnej úrovne do recesívnej by hrozilo, že transceiver vysielajúci 

dominantnú úroveň by nedokázal na zbernici vytvoriť potrebné diferenciálne napätie. 

Preto je hodnota 120 Ω dobrým kompromisom. 

4.2.2 Spínanie diódami 

Nakoľko oba predchádzajúce prístupy neboli príliš vhodné pre implementáciu na 

kremíkový čip, bol navrhnutý obvod vyobrazený na obr. 4.7, ktorý pracuje na princípe 

spínania pomocou rýchlych Schottkyho diód. Základ vychádza z obvodu, pomocou 

ktorého bol upravovaný štandardný výstup transceivera na dvojčinný. Tranzistory Q1 

a Q2 tvoria spolu s rezistormi R3 a R4 prúdové zdroje, ktoré nastavujú pracovné body 

diód D1 až D4 pripojených k zbernici. Pri aktivovaní obvodu a hodnotách rezistorov 

270 Ω je prúd dodávaný horným a odsávaný spodným prúdovým zdrojom rovný 7 mA, 

preto každou z diód v tomto sériovo-paralelnom zapojení preteká prúd 3,5 mA.  

 

Obr. 4.7 Schéma pre spínanie impedancie pomocou rýchlych diód 

Ak je na dióde záporne polarizované napätie, jej diferenciálny aj statický odpor je 

veľký v ráde MΩ, v tomto prípade je dominujúci parameter kapacita PN prechodu, 
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ktorá je pri zvolených diódach NSR02100H typicky len 4,5 pF. V prípade, že diódou 

preteká prúd v priepustnom smere a je na nej vytvorené predpätie, jej statický odpor je 

možné vypočítať podľa vzťahu 4.1: [19][20]  

𝑅𝐹 =
𝑈𝐹

𝐼𝐹
 ,     (4.1) 

kde RF je statický odpor a UF je úbytok napätia na dióde pri prúde IF. Po dosadení 

hodnôt z katalógového listu diódy UF ≈ 0,45 V a IF = 3,5 mA vychádza hodnota 

statického odporu na približne 129 Ω. Dynamický odpor pre malý striedavý signál je 

nižší v ráde jednotiek až desiatok Ω. [19] 

Počas doby zapnutia tranzistorov je možné si diódy predstaviť ako rezistory 

s hodnotou 129 Ω, zapojené dva sériovo a dva paralelne, preto je aj výsledná 

impedancia pripojená medzi vodiče CANH a CANL rovnaká. Vplyv tohto riešenia na 

signálovú integritu je prakticky rovnaký, ako pomocou spínania tranzistorom 

a zobrazený je na obr. 4.8. Veľkosť útlmu nežiadúcich kmitov je možné regulovať 

prúdovými zdrojmi. Pri vyššom prúde dôjde k zníženiu dynamického odporu diód a tým 

k vyššiemu útlmu a naopak. 

 

Obr. 4.8 Vplyv spínania impedancie diódami na signálovú integritu 

Toto zapojenie je vhodné k realizácií na kremíkovom čipe, nakoľko ako 

v predchádzajúcom prípade môže byť obvod aktivovaný ešte pred poklesom 

diferenciálneho signálu a dĺžka zopnutia môže byť nastavená na maximum. Prúdové 

zdroje sú z hľadiska implementácie jednoduché na realizáciu a k nim je potrebné zvoliť 

diódy v dostupnej technológií s plávajúcim potenciálom a nízkou kapacitou PN 

prechodu. 
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5 SIEŤ A TESTOVANIE KOMUNIKÁCIE 

Táto kapitola sa zaoberá zapojením modulov do testovacieho modelu siete, overením 

schopnosti komunikácie pri rôznych rýchlostiach a skúmaním vplyvu signal 

improvement obvodov na reálnu komunikáciu v sieti. 

5.1 Zapojenie modulov 

Pre testovacie účely bola zvolená rovnaká topológia testovacieho modelu siete, aká bola 

použitá v prezentácií RSC obvodu spoločnosti Denso kvôli možnosti porovnať 

dosiahnuté výsledky.[21] Ako je možné vidieť na obr. 5.1, nejedná sa o optimálne 

navrhnutú sieť pre CAN FD protokol podľa pravidiel napríklad štandardu SAE J2284-4. 

Použitá je neštandardná topológia trojitej hviezdy, terminačné rezistory sa nenachádzajú 

na najvzdialenejších koncoch vedenia, prípadne v uzloch siete a dĺžka pripájacích 

vodičov k jednotlivým ECU (Electronic Control Unit) od hlavného vodiča zbernice je 

v niekoľkých prípadoch dlhšia ako 1,7 m. Avšak na účely testovania signal 

improvement obvodov je potrebné, aby v sieti dochádzalo k čo najväčším odrazom 

a zákmitom signálu. [6]  

 

Obr. 5.1 Schéma zapojenia modulov v sieti podľa testu spoločnosti Denso [21] 

Hardvérové moduly boli upevnené na dve preglejkové dosky, aby bolo možné sieť 

rozložiť na dva menšie celky kvôli lepšej skladovateľnosti, prípadne mobilite, ak pre 

účely daného merania vystačuje aj menšia sieť. Podľa zvolenej sieťovej topológie boli 

moduly navzájom poprepájané netienenou krútenou dvojlinkou s nominálnou 

impedanciou 120 Ω a každý vodič je označený číslom ECU a jeho dĺžkou. Zhotovený 

model siete je vyobrazený na  obr. 5.2. 
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Obr. 5.2 Zapojenie modulov do testovacej siete 

5.2 Testovanie 

Ovládanie komunikácie pre účel testu prebiehalo pomocou sieťovej karty v aplikácií, 

kde doska číslo 1 bola pripojená k počítaču a riadiaci uzol ECU 2 ovládal po sieti 

všetky ostatné uzly. Pre test vplyvu signal improvement obvodov na reálnu 

komunikáciu bol zvolený variant spínania rezistora tranzistorom, nakoľko jeho 

implementácia sa už nachádzala na doskách a jeho účinok je prakticky zhodný ako pri 

spôsobe spínania impedancie pomocou diód. Veľkosť pripájaného rezistora bola 

zvolená na 120 Ω a maximálna doba pripojenia v obvode po prechode z dominantnej do 

recesívnej úrovne bola stanovená na 400 ns. 

Každý test trval 10 minút pri nastavení náhodného režimu komunikácie o približnej 

hustote 50 %. Po uplynutí doby testu bola komunikácia v sieti pozastavená nastavením 

nulovej hustoty a z každého uzlu boli vyčítané chybové počítadlá, ktoré boli sčítané 

a následne prepočítané na jednotku chybovosti BER (Bit Error Rate) predstavujúcu 

počet chybných bitov za jednu sekundu. Výsledky testu pokrývajúceho všetky možné 

kombinácie nastavenia komunikačných rýchlostí na použitých hardvérových moduloch 

je možné vidieť v tab. 3. 
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Tab. 3 Test komunikácie pri rôznych rýchlostiach a vplyv signal improvement obvodu na               

.chybovosť komunikácie 

 

Komunikačná rýchlosť [kbps] Bit error rate [bit/s] 

Dátová Fáza Arbitračná fáza bez SI obvodu Zapnutý SI obvod 

C
A

N
 

125 125 0 0 

250 250 0 0 

500 500 0 0 

1000 1000 254 0 

C
A

N
 F

D
 

2000 

125 665 0 

250 764 0 

500 769 0 

1000 622 0 

5000 

125 5703 4960 

250 5648 4500 

500 5622 4546 

1000 5827 4376 

 

Pri použití štandardných CAN FD transceiverov je maximálna komunikačná 

rýchlosť v danej konfigurácií siete iba 500 kbps, pri vyššej rýchlosti už narastá 

chybovosť a komunikácia nie je spoľahlivá. Použitím obvodu signal improvement 

dochádza k výraznému zlepšeniu signálovej integrity a je možné dosiahnuť maximálnu 

komunikačnú rýchlosť siete bez chybovej komunikácie až 2 Mbps. To predstavuje 

štvornásobné zlepšenie oproti bežným transceiverom a tým aj štvornásobne väčšiu 

dátovú priepustnosť zbernice. Dosiahnuté výsledky s vlastným návrhom obvodu sú 

porovnateľné s výsledkami prezentovanými spoločnosťou Denso.[21] Pri komunikačnej 

rýchlosti 5 Mbps síce došlo k zníženiu chybovosti o 13 – 25 %, no stále je chybovosť 

nevyhovujúca a komunikácia prakticky nie je možná. V tomto prípade by bol nutný 

optimálny návrh sieťovej topológie. Graf 1 zobrazuje rozdelenie početnosti chýb podľa 

pôvodu. Až 93,4 % tvoria bitové chyby, čo znamená, že vysielač vidí na zbernici inú 

úroveň akú vysiela práve kvôli nežiaducim odrazom a zákmitom signálu.  

 

Graf 1 Percentuálne rozdelenie chýb podľa pôvodu pri komunikačnej rýchlosti 5 Mbps 
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Nasledujúce obrázky demonštrujú vplyv emulácie obvodu signal improvement na 

reálnu komunikáciu v testovacej sieti. Skúmaný je priebeh signálov CANH, CANL, 

diferenciálneho signálu a pomocou logického analyzátoru aj digitálne signály RX na 

všetkých uzloch siete, ktorých číselné označenie D1 až D11 je zhodné s číselným 

označením jednotlivých uzlov. Na obr. 5.3 je znázornená komunikácia s použitím 

štandardných CAN FD transceiverov NCV7344 v uzle číslo 2, kde je možno pozorovať 

veľké zákmity diferenciálneho signálu a viacero chybných vyhodnotení dominantnej 

úrovne aj za polovicou doby trvania bitu, kde sa práve môže nachádzať vzorkovací bod.  

Na obr. 5.4 je vyobrazená komunikácia v rovnakom uzle siete, ale s aktívnym 

obvodom signal improvement. Zlých vyhodnotení recesívnej úrovne je menej a všetky 

sa nachádzajú v prvej polovici periódy bitu, preto nedôjde k chybe. 

 

Obr. 5.3 Komunikácia na zbernici bez obvodu signal improvement 

 

Obr. 5.4 Komunikácia na zbernici s použitím obvodu signal improvement  
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6 ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnutie evaluačnej platformy pre CAN FD 

transceivery. V rámci teoretického rozboru je stručne popísaná fyzická a linková vrstva 

protokolu, ktorej znalosti sú potrebné k jeho pochopeniu a správnemu návrhu testovacej 

siete. Následne práca popisuje poskytnutý hardvérový modul a jeho možnosti. 

Na základe konzultovaných požiadaviek na funkcionalitu a možnosti evaluačnej 

platformy bola navrhnutá aplikácia pre počítač s grafickým používateľským rozhraním, 

ktorá je postavená na platforme Qt. Pomocou nej je možné pripojiť sa k modulu, 

nastavovať a ovládať oba transceivery, vytvárať a odosielať správy, ktoré je možné na 

základe akceptačného filtra prijímať, zobrazovať a zároveň logovať do súboru. Pri 

vzájomnom prepojení viacerých modulov je možné komunikáciu v testovacej sieti 

ovládať pomocou riadiacej dosky po zbernici CAN FD. 

Súčasťou práce bolo vytvorenie obslužného firmvéru pre ARM mikrokontrolér 

SAM V71, ktorý je schopný nielen spolupráce s riadiacou aplikáciou, ale aj samostatnej 

funkcie, kedy je možné základné parametre nastaviť pomocou prepínačov a tlačidiel na 

doske. 

V rámci práce boli preskúmané dva základné princípy obvodov signal 

improvement. Navrhnuté a otestované boli tri hardvérové emulácie, konkrétne úprava 

transceivera na dvojčinný výstup a pripájanie terminačného rezistora k výstupu 

pomocou tranzistora alebo diód. Výsledky a poznatky testov boli prezentované 

oddeleniu návrhu integrovaných obvodov a napomôžu k finálnej implementácií v novo 

vyvíjanom CAN FD transceivery spoločnosti ON Semiconductor. 

Prepojením jednotlivých modulov bol vytvorený testovací model siete, na ktorom 

je možné testovať transceivery v podmienkach blížiacich sa reálnej aplikácií. Vykonané 

boli testy na rôznych komunikačných rýchlostiach a skúmaný bol aj vplyv emulácie 

obvodu signal improvement na reálnu komunikáciu v sieti. Bolo preukázané, že 

s použitím daných obvodov je možné v tejto konfigurácií dosiahnuť bezchybnú 

komunikáciu aj pri 4-násobne vyššej rýchlosti. Možná arbitračná rýchlosť bola zvýšená 

z 500 kbps na 1 Mbps a v dátovej časti rámcov až na 2 Mbps. Preto je pri dizajne 

nových transceiverov potrebné venovať zvýšenú pozornosť obvodom zlepšujúcim 

signálovú integritu. 
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN A 

SKRATIEK 

A/D  Analog to Digital converter 

ACK Acknowledgement 

AEC Automotive Electronics Council 

ARM Advanced RISC Machines 

BER Bit Error Rate 

BRS  Bit Rate Switch  

CAN  Controller area network  

CANH  CAN Low 

CANL  CAN High 

CiA CAN in Automation 

CM Common Mode 

CRC  Cyclic Redundancy Check  

D/A Digital-Analog converter 

DFN Dual Flat No leads 

DIP dual in-line package 

DLC  Data Length Code  

DLL Dynamic-Link Library 

ECU  Electronic Control Unit 

EMC  ElectroMagnetic Compatibility 

ESD Electrostatic Discharge 

ESI  Error State Indicator  

EXE Executable (filename extension) 

FD  Flexible Data Rate  

FDF  FD Format indicator  

FIFO First In, First Out 

I2C Inter-Integrated Circuit 

ID Identifikátor 

ISO   International Standardization Organization  

JTAG Joint Test Action Group (priemyselný štandard) 

kbps  KiloBits Per Second 

LDO Low-dropout 
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LEC Last Error Code 

LED Light-Emitting Diode  
LQFP Low Profile Quad Flat Package 

LSB Least Significant Bit 

Mbps  MegaBits Per Second 

MSB Most Significant Bit 

NRZ Non Return to Zero 

OSI  Open Systems Interconnection 

PMC Power Management Controller 

REC Receive Error Counter 

RISC Reduced Instruction Set Computer 

RRS  Remote Request Substitution  

RSC Ringing Suppression Circuit  

RTR  Remote Transmission Request  

RX Receive 

SI Signal Improvement 

SIC Signal Improvement Capability 

SMB SubMiniature version B 

SOF  Start Of Frame  

SOIC Small Outline Integrated Circuit 

SPI Serial Peripheral Interface 

SRAM Static Random Access Memory 

SRR  Substitute Remote Request  

TDC  Transmitter Delay Compensation 

TEC Transmit Error Counter 

TX Transmit 

UART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter 

USART Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter 

USB Universal Serial Bus 

VCC positive supply voltage 
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PRÍLOHY 

Schéma zapojenia komunikačných rozhraní 
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Schéma zapojenia CAN budičov 
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Schéma zapojenia mikrokontroléra, vstupno-výstupných zariadení a napájania 
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Plošný spoj obvodu dvojčinného výstupu – zadná strana 

 

 

Plošný spoj obvodu dvojčinného výstupu – predná strana 

 

 

Testovanie obvodu dvojčinného výstupu 
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