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Abstrakt: 

 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozhraní základních komunikačních sběrnic 

v jazyce VHDL. Navržená rozhraní sběrnice jsou UART, SPI a I2C. V textu je uveden popis 

vlastností navržených sběrnic a způsob realizace pomocí jazyka VHDL. Součástí této práce je 

také vývoj a výroba přípravku pro otestování a naprogramování softwarového vybavení pro 

komunikaci s počítačem.  

 

 

 

Abstract: 

 This Bachelor’s thesis deals with design of basic communication bus interfaces in 

VHDL language. UART, SPI and I2C bus interfaces were designed in this work. Presented 

text contains description of properties of mentioned buses and methods of realization using 

VHDL language. Development and realization of testing equipment and software for 

communication with personal computer are also part of this project. 
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1 Úvod 
 Cílem této bakalářské práce je návrh rozhraní základních komunikačních sběrnic 
UART, SPI, SMBus a CAN pomocí programovacího jazyka VHDL pro použití v obvodech 
CPLD, FPGA nebo v zákaznických integrovaných obvodech ASIC. Výsledkem této práce má 
být zdrojový kód, který bude schopný po implementaci do cílového obvodu komunikovat se 
zařízeními dostupnými na trhu a bude přenositelný na zákaznické integrované obvody. Pro 
ověření funkce vytvořeného kódu je nutné vyvinout testovací přípravek. Jedním z požadavků 
na toto testovací vybavení je i komunikace s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Kromě 
popisu realizovaných sběrnic, stanovení vhodného způsobu řešení a rozboru zvolené metody 
návrhu je tedy součástí této práce i vývoj a testovacího přípravku a tvorba vlastního 
softwarového vybavení pro komunikaci s PC. 
 Zdrojové kódy vzniklé při této práci bude možné využít v dalších projektech pro 
snížení nákladů na vývoj a zkrácení potřebného času k řešení těchto projektů. 
 

2 Komunika ční sběrnice 
 Sběrnice obecně slouží pro přenos informací mezi dvěmi nebo více připojenými 
zařízeními. Uplatnění nachází všude tam, kde je požadavek na přenos dat, ať už se jedná o 
čtení hodnoty z různých čidel, A/D převodníků nebo ukládání/čtení dat do/z paměti.  
  Sběrnice lze rozdělit podle několika hledisek. Jedním ze základních parametrů je 
členění na synchronní a asynchronní přenos. U synchronní komunikace jsou zároveň s daty 
odesílány po dalším vodiči i synchronizační hodinové impulsy, které určují okamžik čtení 
a/nebo zápisu. Příkladem může být I2C/SMBus nebo SPI. U asynchronního přenosu tento 
synchronizační vodič chybí. Proto je u sběrnic s asynchronním přenosem potřeba méně 
vodičů, ale přijímací zařízení musí správně určit čas, kdy z datového vodiče navzorkovat data. 
Asynchronní komunikaci využívá  například UART. 
 Dále lze sběrnice členit na sériové a paralelní. U sériových jsou data přenášena pouze 
po jednom datovém vodiči, na rozdíl od několika vodičů u paralelních sběrnic. I když by se 
mohlo zdát, že více vodičů = více přenesených dat za jednotku času, ve skutečnosti to nemusí 
být pravda. Prodlevy a rušení mezi jednotlivými vodiči omezují možnou rychlost a ve 
výsledku mohou být paralelní sběrnice pomalejší než sériové. Na druhou stranu u nich není 
potřeba převádět data ze sériového vyjádření na paralelní a jsou tak do jisté míry jednodušší 
[1]. Důležitým požadavkem pro některé aplikace může být též počet vodičů potřebných ke 
komunikaci. Sběrnice mohou být jednovodičové, dvouvodičové (UART, I2C), třívodičové, 
čtyřvodičové (SPI) a vícevodičové. Některé sběrnice pracují v režimu master - slave, tedy že 
komunikaci zahajuje a řídí master zařízení. To znamená, že slave nemůže odeslat data, dokud 
o to není požádán. 
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3 UART 

3.1 Úvod 
UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter) je asynchronní sériová 

sběrnice [2][3][4][5]. Při přenosu tedy není použit vodič pro přenos synchronizačních 
hodinových impulsů. UART je dvouvodičová sběrnice - tyto vodiče jsou označeny Rx (pro 
příjem dat) a Tx (pro odesílání dat). Je tudíž podporován plně duplexní režim, tzn. data je 
možné zároveň odesílat i přijímat. Propojení zařízení je zobrazeno na obrázku Obrázek 3.1. 
UART též podporuje řízení toku dat. Zařízení si tak mohou navzájem sdělovat, že mají plnou 
vyrovnávací paměť a nemohou tedy přijímat další data – zabrání se tak ztrátě. Řízení toku 
může být buď hardwarové nebo softwarové. U hardwarového řízení jsou přítomny další 2 
vodiče (RTS/CTS nebo DTR/DSR), které signalizují naplnění vyrovnávací paměti daného 
zařízení (jeden vodič je vstupní, druhý výstupní). Výhodou tohoto typu řízení je rychlost, 
nevýhodou použití dalších vodičů. U softwarového řízení dochází při naplnění paměti 
k odeslání speciálních znaků (datových bytů) XON/XOFF. Nemusí se tedy použít další 
vodiče jako u hardwarového řízení, ale vzniká zde jistá prodleva, jelikož se tento speciální 
datový byte musí odeslat přes vodič Tx. Další komplikací je nemožnost posílat obecně 
libovolná data, protože by mohlo dojít k záměně za tyto řídící byty. UART realizovaný 
v rámci této práce podporuje režim RTS/CTS. Pokud má přijímač naplněnou paměť, nastaví 
signál RTS do log. 1. Tím signalizuje vysílači druhého zařízení, aby přestal posílat další data. 

 

 
Obrázek 3.1: Propojení dvou zařízení přes UART s RTS/CTS řízením toku dat 

3.2 Přenos dat 
Průběh signálu na datovém vodiči při přenosu dat je naznačen na obrázku Obrázek 3.2. 

 
 

 
Obrázek 3.2: Formát přenášených dat 

 
 Přenos je vždy zahájen start bitem (log. 0), poté následují datové bity posílané od LSB 
a konec je indikován 1/1,5/2 stop bity (log. 1). Pokud je to vyžadováno, je možné použít 
paritu pro základní kontrolu dat. Co se týče počtu stop bitů, v současnosti se používá jeden 
stop bit. Větší počet stop bitů byl v minulosti dán pomalým způsobem zpracování příchozí 
informace, kdy zařízení potřebovalo na danou operaci dostatek času. 

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 par  

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

data  

data  start  stop  

start  stop  
parita  

zařízení A  

 

Tx 
Rx 

RTS 
CTS 

zařízení B  

 

Rx 
Tx 
CTS 
RTS 
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 Příchozí data jsou vzorkována přibližně v polovině bitu, jak je naznačeno na obrázku 
Obrázek 3.3. A protože se jedná o asynchronní přenos dat, je nutné určit správný čas pro 
navzorování. Zařízení využívající UART pracují na několikanásobku přenosové frekvence, 
například 16-ti násobek. Po detekci start bitu zařízení začne čítat hodinové impulsy a 
v okamžiku, kdy uplynul čas do předpokládané poloviny bitu (v tomto případě po 8 
impulzech), je navzorkován stav datového vodiče. 
 

 
 

Obrázek 3.3: Okamžiky vzorkování vstupních dat 

 
 Aby byl omezen výskyt falešných startů, start bit musí být v polovině bitu stále 
v hodnotě log. 0. Krátkodobé impulsy pak nejsou chybně vyhodnoceny jako začátek přenosu.  
 Před zahájením komunikace musí mít obě zařízení shodně nastavena počet 
přenášených bitů a frekvenci, na které budou komunikovat. Když není tato podmínka splněna, 
zařízení nejenže vzorkuje data ve špatný okamžik, ale v místě, kde je očekáván stop bit, může 
být jiná logická hodnota, což je vyhodnoceno jako chyba datového rámce (framing error). 
Výjimečně nemusí být chyba detekována a přijatá data jsou nesmyslná, jak je ukázáno na 
obrázku Obrázek 3.4. 
 

 
 

Obrázek 3.4: Špatný příjem dat při rozdílně nastavené rychlosti přenosu 

 V situaci na obrázku pracuje přijímač na vyšší frekvenci než vysílač. Vysílač odesílá 
data „01100100“, ale přijímač zachytí dokonce 2 bajty o hodnotách „00111000“ a 
„00111111“. Přijímač mylně detekoval přechod 0->1->0 od vysílače jako stop bit (značeno 
‘P’) a následný start bit (značeno ‘S’). 
 

3.3 Vlastní realizace 
Sběrnice UART je realizována ze dvou bloků – vysílač a přijímač. Ty jsou 

zakomponovány do UART komponenty, která je naznačena na obrázku Obrázek 3.5. Tato 
komponenta je navržena tak, aby k ní bylo možné externě připojit paměť FIFO. Popis 
jednotlivých vstupních a výstupních signálů bude uveden v následujících kapitolách u bloků 
vysílače a přijímače. Jako signál RTS pro hardwarové řízení toku dat je použit příznak 
naplnění FIFO paměti. 
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Obrázek 3.5: Komponenta UART 

 

3.3.1 Vysíla č 
Blok vysílače (transmitter) se stará o odeslání dat na sériovou linku Tx. Vstupy a 

výstupy jsou zobrazeny na obrázku Obrázek 3.6. 
 

 
Obrázek 3.6: Vstupy/výstupy bloku vysílače 

 rst reset 
 clk vstup pro hodinový signál 
 clk_en vstup pro clock enable z děličky frekvence 
 tx_fifo_empty signalizace prázdné FIFO paměti 
 tx_data_in 8b paralelní datový vstup 
 tx_use_parity určuje použití sudé parity 
 tx_rcvr_full signalizuje plnou vyrovnávací paměť přijímače druhého zařízení 
 tx sériový datový výstup 
 tx_data_load signalizuje načtení dat ze vstupu do posuvného registru 
 tx_busy signalizuje činnost vysílače   
 
 Vysílač je naprogramován tak, aby ihned odesílal data z FIFO paměti. K indikaci 
nových dat k odeslání slouží vstup tx_fifo_empty. V okamžiku, kdy tento vstup přejde do log. 
0 (tzn. ve FIFO paměti jsou nová data), vysílač začne odesílat. 
 Pro podporu hardwarového řízení toku dat slouží vstup tx_rcvr_full, neboli CTS. Ten 
se připojuje na výstup RTS druhého zařízení a když toto zařízení není schopno dále přijímat 
nová data, nastaví svůj RTS výstup do log. 1. V tomto případě vysílač dokončí přenos bytu a 
čeká do doby, než bude na vstupu tx_rcvr_full opět log. 0. 
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 Výstup tx_data_load přejde do log. 1 v okamžiku načítání dat ze vstupu do vnitřního 
posuvného registru. Tento impulz lze připojit na „read enable“ vstup FIFO paměti 
k inkrementaci příslušného ukazatele, aby se na vstupu objevily nová data. 
 Základní funkční blokové schéma lze vidět na obrázku Obrázek 3.7. Generátor 
časování generuje signál tx_en. Ten slouží k určení okamžiku odeslání dalšího bitu. Výstupní 
logika má na starosti připojení správného signálu na výstup na základě současného stavu 
automatu (tj. log. 0 při start bitu, výstup z posuvného registru při odesílání atd.). Řídící logiku 
tvoří stavový automat, který je popsán níže. 
 

 
Obrázek 3.7: Funkční blokové schéma vysílače 

 
Řídící logika vysílače je tvořena stavovým automatem, jehož diagram je uveden na 

obrázku Obrázek 3.8.  
 

 
Obrázek 3.8: Stavový diagram pro vysílač 
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 Výchozím stavem je stav idle, kde se čeká na nová data k odeslání (tx_fifo_empty = 0) 
a až bude moci druhá strana přijímat další data (tx_rcvr_full = 0). Při splnění těchto podmínek 
se přejde do stavu tx_start, kde se načtou data do posuvného registru a spustí se čítač 
hodinových impulzů. Tento čítač poté každých 16 impulzů (tj. doba jednoho bitu) generuje 
signál tx_en. Ze stavu tx_start se bezpodmínečně přechází do stavu tx_data. V tomto stavu 
dochází k odesílání datových bitů – výstup Tx je připojen na nejnižší bit posuvného registru 
(data se odesílají od LSb). Po odeslání všech bitů se na základě signálu tx_use_parity přechází 
do stavu tx_parity nebo přímo do tx_stop pro odeslání stop bitu. Ve stavu tx_parity se odešle 
parita vygenerovaná při načítání dat. Vzhledem k navrženému stavovému automatu je nutno 
použít ještě stav tx_wait, který zaručí potřebnou délku stop bitu. Ve všech stavech se výstup 
Tx mění synchronně na impulz tx_en. Celou situaci zobrazuje obrázek Obrázek 3.9 
s časovými průběhy. 
 

 
Obrázek 3.9: Časové průběhy vybraných signálů vysílače 

3.3.2 Přijíma č 
Přijímač (receiver) zajišťuje příjem dat ze sériové linky Rx. Vstupy a výstupy jsou 

zobrazeny na obrázku Obrázek 3.10. 
 

 
Obrázek 3.10: Vstupy/výstupy bloku přijímače 
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 clk_en vstup pro clock enable z děličky frekvence 
 rx sériový datový vstup 
 rx_use_parity určuje použití sudé parity 
 rx_data_read signalizuje možnost přečíst přijatá data 
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 rx_parity_error chyba parity 
 rx_frame_error chyba datového rámce 
 rx_busy signalizuje činnost přijímače 
 
 Podobně jako u vysílače je možné k přijímači připojit paměť FIFO. Signál 
rx_data_read se generuje po příjmu platných dat (tj, nenastala chyba rámce ani parity) a je 
tedy možné načíst data z datového výstupu. Při použití FIFO je možné tento signál přivést na 
„write enable“ vstup paměti. 
 Funkční blokové schéma je na obrázku Obrázek 3.11. Generátor časování určuje 
okamžik vzorkování dat ze sériového vstupu Rx. Řídící logiku tvoří stavový automat, jenž je 
popsán níže. 

 
Obrázek 3.11: Funkční blokové schéma přijímače 

 Blok přijímače je řízen následujícím stavovým automatem, viz obrázek Obrázek 3.12. 
 

 
Obrázek 3.12: Stavový diagram přijímače 
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 Stavový automat čeká ve výchozím stavu idle na sestupnou hranu na vstupu rx (start 
bit), což je indikováno signálem start_detect. Poté ve stavu rx_start vyčkává na okamžik 
vzorkování (sample = 1) a pokud je start bit platný (rx_int = 0), přejde se do stavu rx_data. 
V případě neplatného start bitu (rx_int = 1), se jde do výchozího stavu. V rx_data se přijmou 
všechny bity a podle hodnoty signálu rx_use_parity přejde automat do daného stavu. Ve stavu 
rx_parity se přijme paritní bit a uloží se do pomocného signálu pro pozdější kontrolu. 
Ukončení přenosu je vyhodnoceno ve stavu rx_stop (stop bit musí mít úroveň log. 1). Mimo 
jiné se zde také provádí kontrola parity mezi přijatými daty a paritním bitem. V případě chyb 
se generují impulzy na signálech rx_parity_error (chyba parity) a rx_frame_error (chyba 
datového rámce – neplatný stop bit). Jestliže jsou přijatá data v pořádku, tedy je platný stop 
bit a parita (pokud se používá), jde se do stavu rx_out, ve kterém se generuje signál 
rx_data_read (read_sr na obrázku). Pokud data v pořádku nejsou, přechází se to výchozího 
stavu. 
 Na obrázku Obrázek 3.13 jsou znázorněny průběhy vybraných signálů uvnitř 
přijímače. 
 

 
Obrázek 3.13: Časové průběhy vybraných signálů přijímače 

4 SPI 

4.1 Úvod 
 Sběrnice SPI (Serial Peripheral Interconnect) je synchronní sériová sběrnice vytvořená 
firmou Motorola, která pracuje v plně duplexním režimu (full duplex), tzn. že je možné data 
zároveň přijímat i odesílat. SPI pro svou komunikaci využívá 2 datové a 2 řídící vodiče [6][7]: 
 
 MOSI – master output / slave input (datový výstup z master / vstup do slave) 
 MISO – master input / slave output (datový vstup do master / výstup z slave) 
 SCLK – serial clock (sériové synchronizační hodiny) 
 SS – slave select (výběr slave zařízení) 
 
 Sběrnice pracuje v režimu master / slave. Veškerá komunikace je tedy zahajována a 
řízena master zařízením. Základní náhled na vzájemné propojení zařízení na sběrnici je 
zobrazeno na obrázku Obrázek 4.1.  
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Obrázek 4.1: Propojení zařízení pomocí SPI 

 
 Na sběrnici může být přítomno více slave zařízení, ale master může najednou 
komunikovat pouze s jedním. 

4.2 Přenos dat 
 Přenos zahajuje vždy master master zařízení tak, že nastaví vstup SS zařízení, se 
kterým chce komunikovat, do log. 0. Master poté generuje na výstupu SCLK synchronizační 
hodinové impulzy a pro ukončení přenosu nastaví SS do log. 1 a přestane tyto synchronizační 
hodiny generovat. 
 Jak již bylo zmíněno, přenos probíhá v plně duplexním režimu – v případě sběrnice 
SPI jsou během přenosu data zároveň odesílána i přijímána. Tato skutečnost vyplývá 
s vnitřního uspořádání, které je naznačeno na obrázku Obrázek 4.2. Každé zařízení obsahuje 
posuvný registr a přes datové vodiče jsou spojeny do kruhového registru a zařízení si vlastně 
vymění obsah svých registrů. To má za následek, že k odesílání / příjmu dat dochází vždy, i 
když je například požadavek pouze na zápis dat. V takovém případě jsou data získaná od 
druhého zařízení ignorována. 
 Délka posuvného registru určuje objem dat vyměněných během jednoho přenosu        
a bývá obvykle 8, 12 nebo 16 bitů, avšak může být prakticky libovolná. 
 Každé slave zařízení, které se neúčastní přenosu (SS = 1) musí nastavit svůj výstup 
(MISO) do stavu vysoké impedance. Pokud toto není podporováno, nelze mít na sběrnici více 
slave zařízení. 
 

 
Obrázek 4.2: Vnitřní zapojení posuvných registrů 

4.3 Režimy p řenosu 
 Sběrnice SPI podporuje celkem 4 režimy přenosu dat v závislosti na nastavení 
parametrů CPOL a CPHA. CPOL (clock polarity) určuje v jaké hodnotě bude hodinový 
výstup SCLK v nečinnosti (neprobíhá přenos) a povolené hodnoty jsou 0 a 1. CPHA (clock 
phase) naopak určuje hranu, na níž dojde k přečtení informace na datovém vstupu. Hodnota 
‘0’ znamená, že čtení probíhá na první hranu hodinového signálu (tj. náběžná pro CPOL = 0 a 
sestupná pro CPOL = 1), při hodnotě 1 dochází ke čtení na druhou hranu (tj. sestupná pro 
CPOL = 0 a náběžná pro CPOL = 1). Časové průběhy pro všechny režimy jsou uvedeny na 
obrázku Obrázek 4.3. 
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Obrázek 4.3: Časové průběhy signálů na sběrnici SPI 

 Šedě označené datové bity mohou nabývat libovolné hodnoty, ovšem na přenos nemají 
vliv. Většinou se jedná o MSB přijatého bitu v případě CPHA = 0 nebo o MSB předchozího 
přijatého bitu u CPHA = 1. Je to způsobeno vnitřním zapojením posuvného registru 
 

4.4 Vlastní realizace 

4.4.1 Popis řešení 
Komponenta SPI je uvedena na obrázku Obrázek 4.4. Jak je z obrázku vidět, i zde je 

možné externě připojit FIFO paměť. Podklady pro návrh jsou uvedeny v [8][9]. 
 

 
Obrázek 4.4: Komponenta SPI 
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 K propojení s FIFO pamětí slouží signály data_ready a data_load. Data_ready je 
v log. 1 v okamžiku, kdy je možné přečíst přijatá data a lze ho připojit na vstup „write 
enable“ FIFO paměti. Podobně data_load signalizuje načtení dat ze vstupu a je možné ho 
připojit na vstup „read enable“. 
 Na obrázku Obrázek 4.5 je uvedeno blokové schéma navrženého SPI modulu.  

 
Obrázek 4.5: Funkční blokové schéma SPI 

 O chod master zařízení se stará stavový automat se 4 stavy. Diagram je zobrazen na 
obrázku Obrázek 4.6. 
 

 
Obrázek 4.6: Stavový automat master zařízení 
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CPHA = 1, je před samotný přenos dat vložen prázdný stav wait_cpha1. Děje se tak kvůli 
zachování synchronizace s hodinami spi_clk_rd a spi_clk_wr, které určují okamžik zápisu a 
čtení dat. Podrobnější popis bude uveden později. Ve stavu data dochází k odesílání 
jednotlivých bitů a po odeslání všech bitů automat přechází do dalšího stavu – buď do 
výchozího stavu idle nebo do prázdného stavu wait_cpha0. 
 Pro generování synchronizačních hodin SCLK je použita dělička frekvence 2. Tento 
signál je poté dle použitého režimu CPOL multiplexován na výstup. Výstup z této děličky je 
také po drobné úpravě (logický součin s clk_en) použit pro řídící signály spi_clk_rd a 
spi_clk_wr. 
 Jelikož je nutné číst data na jednu hranu hodinového impulzu a zápis provádět až na 
další hranu (tj. se zpožděním poloviny periody hodinového signálu), samotný posuvný registr 
by pro realizaci nestačil. Při čtení, kdy dochází k posunu dat v registru, by totiž došlo i ke 
změně hodnoty na výstupu. Jako řešení je použit 1 bit registr mosi_bit, který reaguje na jiný, 
hodinový signál než posuvný registr (zpožděný o půl periody). Zapojení je uvedeno na 
obrázku Obrázek 4.7. 

 
Obrázek 4.7: Zapojení posuvného registru 
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registru na datový výstup a poté je na náběžnou hranu hodin spi_clk_rd posunut obsah 
posuvného registru spojený s načtením dat z datového vstupu MISO. 

4.4.2 Popis p řenosu 
 Při přenosu je nutné respektovat hrany hodinového signálu, na které dochází k zápisu a 
čtení dat. Konkrétní hrany jsou určeny nastavením CPOL a CPHA. Vše je shrnuto v tabulce 
4.1. 

Tabulka 4.1: Přehled okamžiků čtení a zápisu SPI pro různé režimy CPHA/CPOL 

CPHA CPOL čtení zápis 
0 0 ↑ ↓ 
0 1 ↓ ↑ 
1 0 ↓ ↑ 
1 1 ↑ ↓ 

 
Na obrázcích Obrázek 4.8 a Obrázek 4.9 jsou zobrazeny průběhy důležitých signálů v obou 
režimech přenosu (podle CPHA).  
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Obrázek 4.8: Časové průběhy pro CPHA = 0, CPOL = 0 

 K zahájení přenosu dojde na impulz spi_go. Tento impulz je uvnitř SPI komponenty 
prodloužen (signál spi_start, viz stavový diagram) do té doby, než automat přejde do dalšího 
stavu. Takto je možné zahájit přenos impulzem o délce jedné periody clk (normálně by byl 
potřeba impulz o délce clk_en). Zároveň se nastaví signály data_load (načtení dat do 
posuvného registru) a div_en, který spustí generátor signálů spi_clk_out a spi_clk_out_inv. 
Z těchto signálu jsou v průběhu přenosu odvozovány signály spi_wr_en a spi_rd_en – ty 
určují okamžik zápisu a čtení dat. Ve stavu data se povolí signálem generate_sclk propojení 
signálů spi_clk_out nebo spi_clk_out_inv (podle CPOL) na výstup SCLK. Také je zde 
prováděno čtení ze vstupu MISO a zápis na výstup MOSI. Po přečtení všech bitů se přechází 
do stavu wait_cpha0. Tento stav je přítomen pouze v módu CPHA = 0 a je zde vložen pro 
zachování časového odstupu mezi posledním synchronizačním hodinovým impulzem SCLK a 
návratem výstupu SS zpět do log. 1. Jelikož už nebude probíhat žádné čtení dat, nastaví se 
signál read_sr (po úpravě připojen na data_read) do log. 1. Pak se přehází opět do výchozího 
stavu. 
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 V režimu CPHA = 1 je situace obdobná, jen je zde použit stav wait_cpha1 umístěný 
před čtením dat. Situace je znázorněna na obrázku Obrázek 4.9. 
  

 
Obrázek 4.9: Časové průběhy pro CPHA = 1, CPOL = 1 

5 I2C 

5.1 Úvod 
 

Sběrnice I2C neboli Inter-Integrated Circuit byla vyvinuta firmou Philips pro 
komunikaci mezi integrovanými obvody [10][11][12][13][14]. I2C je dvouvodičová sériová 
sběrnice, která pracuje v polovičně duplexním režimu, v jeden okamžik je tedy možné posílat 
data pouze jedním směrem, tzn. nelze zároveň odesílat a přijímat data. I2C se řadí mezi master 
/ slave sběrnice, kdy přenos dat zahajuje a řídí master zařízení, přičemž na sběrnici může být 
připojeno více master zařízení. Z I2C vychází sběrnice SMBus, která je mírně vylepšena. 

Jak již bylo zmíněno, ke komunikaci jsou využity dva vodiče. Oba vodiče jsou 
koncipovány jako obousměrné linky a připojená zařízení mají na výstupu otevřený kolektor. 
Výstup má tudíž dva možné stavy – log. 0 a Z (vysoká impedance). Schéma připojení zařízení 
ke sběrnici je na obrázku Obrázek 5.1. 
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Obrázek 5.1: Připojení zařízení na I2C sběrnici 

 
 Kvůli použití výstupu s otevřeným kolektorem musí být na oba vodiče připojeny pull-
up rezistory, které zajistí úroveň log. 1 v případě, že bude zařízení odpojeno od sběrnice (bude 
ve stavu vysoké impedance). 

5.2 Přenos dat 
 Přenos dat zahajuje je zahájen vždy master zařízením. Průběh datového rámce je 
uveden na obrázku Obrázek 5.2. 
 

 
Obrázek 5.2: Formát přenášených dat 

 
 Komunikace na fyzické úrovni je zahájena odesláním start start bitu – sestupná hrana 
na datové lince SDA v okamžiku, kdy je na hodinové lince SCK log. 1. Následuje 8 datových 
bitů, počínaje MSB. Data se na SDA mohou vystavovat pouze pokud je SCK v log. 0. Až 
hodiny přejdou do log. 1, datová linka musí být v ustáleném stavu, jelikož dochází ke čtení. 
Po posledním datovém bitu je na SDA odesláno potvrzení(ACK - acknowledgement) o 
úspěšném přijetí. Aktivní úroveň je log. 0 a odesílá ho vždy přijímající zařízení. V případě 
zápisu do slave zařízení ack odesílá slave, při čtení ze slave zařízení odesílá ack master. Celý 
přenos je ukončen vystavením stop bitu – náběžná hrana SDA, když je SCK v log. 1. 
 Na vyšší úrovni probíhá přenos způsobem naznačeným na obrázku Obrázek 5.3. 
 

 
Obrázek 5.3: Formát celého datového rámce 

 
 Přenos je zahájen start bitem (S), za kterým následuje 7 bitová unikátní adresa slave 
zařízení, se kterým chceme komunikovat. 8. bit určuje, zda bude probíhat zápis (R/W = 0) 
nebo čtení (R/W = 1). Pokud se na sběrnici vyskytuje zařízení s danou adresou potvrdí svoji 
přítomnost odesláním ACK bitu v úrovni log. 0. Pokud je po odeslání adresy linka SDA 
v okamžiku ACK v log. 1,  může to znamenat, že na sběrnici není zařízení s danou adresou 
nebo je zařízení zaneprázdněno a nemůže odpovědět. 
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 Pokud je spojení úspěšně navázáno, přenos pokračuje odesláním nebo příjmem 1 
datového bytu, po kterém je opět potvrzení ACK. ACK bit odesílá vždy přijímací strana, aby 
signalizovala úspěšné přijetí vysílači. Pro ukončení přenosu master zařízení odešle stop bit (P). 
 Co se týče ACK bitu, jsou i případy, kdy se odesílá log. 1 - master zařízení chce 
ukončit příjem dat nebo slave zařízení nerozumí přijatým datům. Po posledním přijatém bytu 
musí master odeslat NACK (not acknowledge, log. 1). Signalizuje tak vysílači (slave), aby 
ukončil odesílání dat a uvolnil datovou linku SDA. Kdyby totiž master odeslal ACK, vysílač 
by pokračoval v odesílání a vzhledem k povaze sběrnice by mohl znemožnit vystavení stop 
bitu, jak bude vysvětleno v následujícím odstavci. 
 Výstupní obvody zařízení mohou nabývat stavů log. 0 a vysoká impedance Z, z čehož 
plyne, že když bude jedno zařízení držet datovou linku SDA v log. 0, jiná zařízení nemají 
možnost zapsat logickou 1. Jestliže by slave pokračoval ve vysílání a první bit by byl v log. 0, 
master zařízení by nebylo schopné vygenerovat stop bit a ukončit tak komunikaci. 
 Na obrázku Obrázek 5.4 jsou zobrazeny obecné formáty datových rámců (1, 2) a 
příklady konkrétních rámců (3, 4, 5). V datovém rámci (2) lze vidět použití opakovaného 
startu. Tímto si master zařízení zajistí další řízení sběrnice bez rizika, že by začal sběrnici 
využívat jiný master (I2C je multi-master). Master přitom může adresovat stejné nebo jiné 
zařízení. Během jedné komunikace je možné použít opakovaný start vícekrát. 
 

 
Obrázek 5.4: Příklady přenosů na sběrnici I2C 

 

5.3 Vlastní realizace 
 
 Implementace sběrnice I2C principielně založena na zdrojovém kódu [15] a je 
provedena rozdělením designu na několik bloků. Blokové schéma je zobrazeno na obrázku 
Obrázek 5.5. Blok bit controller zajišťuje generování signálů na linkách SDA a SCK pro 
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odeslání nebo příjem jednoho bitu. Nadřazený blok byte controller má na starosti odesílání 
celých bitových sekvencí skrze blok bit controller. Hlavní blok i2c controller je rozhraní pro 
komunikaci s okolím a je naprogramován dle požadavků aplikace (například je nutné nastavit 
počet odesílaných bytů). Více informací bude uvedeno v příslušných kapitolách.  
 

 
Obrázek 5.5: Blokové schéma I2C modulu 

5.3.1 Bit controller 
 Úkolem tohoto bloku je dle příkazu cmd vygenerovat odpovídající signálové průběhy 
na linkách SDA a SCK. Na následujícím obrázku (Obrázek 5.6) jsou naznačeny vstupy a 
výstupy tohoto bloku: 

 
Obrázek 5.6: Vstupy/výstupy bloku bit controller 

 
rst reset 
clk vstup pro hodinový signál 
clk_en clock enable signál z děličky 
din vstup pro bit pro zápis na linku 
cmd příkaz - 4 bitový vektor, který udává, jaký průběh má blok generovat 
dout výstup pro bit načtený z datové linky 
cmd_done signalizuje dokončení příkazu 
busy indikuje obsazenost sběrnice 
SDA sériová datová linka 
SCK hodinová linka pro synchronizaci přenosu 

 
 Celý blok je řízen stavovým automatem se 17 stavy. Stavový diagram viz obrázek 
Obrázek 5.7. 
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Obrázek 5.7: Stavový diagram bloku bit_controller 

 
 Výchozím stavem je idle. Další stav je závislý na příkazu, který blok bit controller 
obdrží. Blok reaguje na celkem 5 příkazů: 
 
 CMD_NOP automat přejde do / zůstane ve výchozím stavu 
 CMD_START automat bude generovat start bit 
 CMD_WRITE zápis bitu 
 CMD_READ čtení bitu 
 CMD_STOP vygeneruje stop bit 
 
 Průběh jednotlivých příkazů je rozdělen na 4 části, přičemž po příchodu do posledního 
(4.) stavu se nastaví výstup cmd_done do log. 1. Tím je signalizováno, že se stavový automat 
nachází v poslední fázi příkazu a je možné poslat další příkaz. Na obrázku Obrázek 5.8 jsou 
zobrazeny průběhy, které jsou automatem generovány. 
 Po nastavení vstupního řídícího signálu cmd se v dalším platném hodinovém cyklu 
(dáno signálem clk_en z děličky frekvence) začne generovat požadovaný průběh. Log. 1 
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v obrázku znamená, že je modul odpojen od sběrnice (viz průběh pro čtení - read). Další 
informace budou uvedeny dále. 
 

 
 

Obrázek 5.8: Časové průběhy generované blokem bit controller 

 
Je nutné si uvědomit, že vzhledem k povaze výstupních obvodů I2C sběrnice může 

výstup nabývat pouze hodnot ‘0‘ a ‘Z’, kde ve stavu vysoké impedance (odpojení od sběrnice) 
je přes pull-up rezistor na vodiči log. 1. Výstupní/vstupní obvody obousměrných portů jsou 
realizovány způsobem jako na obrázku 5.9. 
 

 
Obrázek 5.9: Zapojení vstupních/výstupních obvodů 

 
Vstup třístavového bufferu je napevno připojen na úroveň 0 a na základě vnitřních 

signálů SDAo nebo SCKo dojde k nastavení linky do log. 0 (SDAo/SCKo = 0) nebo do stavu 
vysoké impedance (SDAo/SCKo = 1). 

Nyní již by mělo být zřejmé, proč je ve stavu čtení bitu nastavena linka SDA do log. 1 
- výstupní obvody se nastaví do stavu vysoké impedance. Protistrana pak může být také ve 
stavu vysoké impedance (SDA = 1) nebo nastavit linku do log. 0. 

5.3.2 Byte controller 
 Tato část má na starost generování sekvencí jednotlivých bitů skrze bit controller na 
základě příkazu byte_cmd. Popis jednotlivých sekvencí bude uveden dále. Z pohledu vstupů a 
výstupů vypadá tento blok následujícím způsobem (obrázek Obrázek 5.10): 
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Obrázek 5.10: Vstupy/výstupy bloku byte controller 

 
 rst reset 
 clk vstup pro hodinový signál 
 clk_en clock enable signál z děličky 
 
 ack vstup pro zápis ACK bitu 
 ack_out přijatá hodnota ACK po odeslání dat 
 byte_cmd příkaz pro byte controller od nadřazeného bloku 
 data_in 8 bitový vektor dat k zápisu 
 byte_cmd_done signalizuje dokončení příkazu 
 data_out 8 bitový vektor přečtených dat 
 read_sr signál pro nadřazený blok, že lze načíst data z výstupu data_out 
 load signalizuje načtení dat do posuvného registru 
 line_busy indikuje stav obsazenosti sběrnice 
 SDA datová linka 
 SCK hodinová linka 
 
 Řídící logika tohoto bloku je tvořena stavovým automatem, stavový diagram je na 
obrázku Obrázek 5.11. Pro zpřehlednění jsou v obrázku vlevo nahoře uvedeny výchozí 
hodnoty, které platí pro všechny stavy, pokud není uvedeno jinak.  
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a 

Obrázek 5.11: Stavový diagram bloku byte controller 

 
 Jak je patrné z obrázku Obrázek 5.11, přechody mezi některými stavy nejsou 
podmíněny příkazem od nadřazeného bloku (signálem byte_cmd) a samotný přenos je tak 
rozdělen na několik předem daných sekvencí, jejichž pořadí je určeno pořadím příkazů 
uvedených níže. Po dokončení dané sekvence se automat vždy vrátí do výchozího stavu. 
 
 1) START_ADDR generuje start bit, odešle adresu a R/W bit a zkontroluje ACK 
 2) WRITE  zapíše 1 byte a zkontroluje ACK 
 3) READ  přečte 1 byte a odešle ACK 
 4) STOP  odešle stop bit 
 

 
Obrázek 5.12: Sekvence bitů generované blokem byte controller 
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 Výchozím stavem je stav idle. Do dalšího stavu automat přechází na základě přijatého 
příkazu byte_cmd a ve všech přechodech mezi stavy je po splnění podmínek nastaven příkaz 
bit_cmd pro podřízený blok bit controller. 
 Ve stavu start_bit je generován na sběrnici start bit a po dokončení příkazu 
(bit_cmd_done = 1) se přechází do stavu write_bit za současného nastavení signálu load pro 
načtení dat ze vstupu do posuvného registru. V tomto stavu (write_bit) se nastaví signál shift 
pro aktivaci posuvného registru. Po odeslání všech 8 bitů automat přejde na kontrolu ACK ve 
stavu check_ack, po jehož dokončení se nastaví signál byte_cmd_done do log. 1. Tímto je 
signalizováno nadřazenému bloku dokončení zadané sekvence. Zároveň se do registru 
ack_out  uloží hodnota přijatého bitu pro vyhodnocení nadřazeným blokem. Následuje 
přechod do výchozího stavu idle. 
 Další možnou sekvencí je zápis dat s kontrolou ACK. Průběh je stejný jako ve výše 
uvedeném případě s tím rozdílem, že se z výchozího stavu přechází rovnou do stavu write_bit. 
 Dále je možné data přečíst a odeslat ACK. V tomto případě se po přijetí příkazu 
BYTE_CMD_READ přechází do stavu read_bit. V něm se obdobně jako u zápisu aktivuje 
posuvný registr signálem shift. Po přijetí všech datových bitů následuje ve stavu send_ack 
odeslání ACK (nastaveno nadřazeným blokem v signálu ack), signalizace dokončení příkazu 
byte_cmd_done a nastavení signálu read_sr. Ten oznamuje skutečnost, že byla přijata data a 
je možné je přečíst z posuvného registru. 
 Posledním možným stavem je generování stop bitu ve stavu stop_bit. Podobně jako u 
ostatních stavů, i zde se po dokončení nastaví signál byte_cmd_done.  
 Časové průběhy vybraných signálů jsou znázorněny na obrázku Obrázek 5.13.  
 

 
Obrázek 5.13: Časové průběhy signálů v bloku byte controller 

 
 

BYTE_CMD_START_ADDR BYTE_CMD_READ/WRITE …STOP 

START CMD_WRITE CMD_READ/WRITE READ WR/RD STOP NOP *  

*  

clk_en  

byte_cmd  

bit_cmd  

SDA 

SCK 

bit_cmd_done  

load  

byte_cmd_done  

read_sr  

*  

* -  NOP 

cnt_done  

shift  

write_bit bit_cmd_do

c
h
e
c
k
_
a
c
k
 

s
e
n
d
_
a
c
k
 

s
t
a
r
t
_
b
i
t
 

s
t
o
p
_
b
i
t
 

(write_bit) 

(
c
h
e
c
k
_
a
c
k
)
 

i
d
l
e
 

i
d
l
e
 

i
d
l
e
 



 
 32 

 Po vystavení vstupního příkazu byte_cmd dojde ke generování signálu bit_cmd pro 
blok bit controller a na další platný hodinový cyklus (dáno signálem clk_en z děličky) přejde 
řídící stavový automat do stavu start_bit, čímž je zahájena sekvence start bit/adresa/potvrzení 
popsaná dříve. Zároveň se na sběrnici začne odesílat start bit. Po dokončení příkazu 
(potvrzeno signálem bit_cmd_done) se nastaví signál load pro načtení dat do posuvného 
registru a automat přechází do dalšího stavu. Ve stavu write_bit je nastaven signál shift - 
povolí se posun posuvného registru. Poté posun probíhá na signál bit_cmd_done. Zároveň 
také dochází k dekrementaci počítadla bitů. V okamžiku, kdy se čítač dostane do nuly, nastaví 
se signál cnt_done do log. 1. Tímto je dokončeno odesílání bitů a může se přejít na kontrolu 
ACK od slave zařízení ve stavu check_ack. Jakmile je kontrola dokončena, přijatá hodnota 
ACK se uloží do registru ack_out pro vyhodnocení nadřazeným blokem a signál 
byte_cmd_done se nastaví do log. 1. Následuje přechod do výchozího stavu  idle.  
 V případě, že následující sekvence je zápis bytu, dojde ve stavu  idle k načtení dat do 
posuvného registru signálem load (průběh zápisu je v obrázku naznačen tečkovanou čarou). 
Zbytek probíhá stejným způsobem, jak je popsáno výše.  
 Pokud následuje čtecí sekvence, průběh je podobný jako u zápisu s tím rozdílem, že 
automat prochází stavy read_bit a send_ack. Dále není potřeba generovat signál load, avšak 
po příjmu všech bitů a kontrole ACK se nastavuje signál read_sr. Ten signalizuje 
nadřazenému bloku, že jsou v posuvném registru nová data a je možno je přečíst. 
 Poslední možnou cestou stavového automatu je odeslání stop bitu. Podobně jako u 
ostatních sekvencí se i zde nastaví signál byte_cmd_done po dokončení.  
  

5.3.3 I2C controller 
 Tento blok řídí činnost byte controlleru a zajišťuje celý přenos. Tvoří jakési rozhraní  
pro zjednodušení komunikace mezi vnitřní logikou a okolím. Určité části kódu je nutné 
upravit dle požadavků dané aplikace (například počet bytů k zápisu nebo čtení) a zahájení 
přenosu je pak zajištěno pouze vlastním spouštěcím signálem. Blokové schéma modulu je 
uvedeno na obrázku Obrázek 5.14. 
 

 
Obrázek 5.14: Blokové schéma bloku i2c controller 
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 rst reset 
 clk hodinový signál 
 clk_en clock enable signál z děličky 
 i2c_data_in datový vstup 
 i2c_data_out datový výstup 
 data_read výstup pro signalizaci příjmu dat (je možno je přečíst z výstupu) 
 data_load signalizace načtení dat do posuvného registru 
 SDA sériová datová linka 
 SCK synchronizační hodinový signál 
 i2c_busy obsazenost sběrnice 
 i2c_ready zaneprázdněnost i2c modulu 
 data_ready dokončení příjmu všech bytů 
 no_ack signalizace, že nebylo přijato potvrzení od slave zařízení 
 go* signály pro zahájení přenosu 
 
 K zahájení přenosu dojde prostřednictvím signálů go*, které následně určí cestu 
jednotlivými stavy automatu a také přednastaví hodnoty čítače odeslaných/přijatých bytů. Jak 
je naznačeno na obrázku Obrázek 5.14, s využitím signálů data_load a data_read je možné 
tento modul propojit s FIFO pamětí. Signál data_load se připojí na „read enable“ vstup FIFO 
paměti a data_read na vstup „write enable“. Pokud byl součástí přenosu příjem dat, po 
dokončení příjmu se nastaví signál data_ready. Signál no_ack je nastaven do log. 1 v případě, 
že se ukončil přenos, protože nebylo přijato potvrzení od slave zařízení. Signál i2c_busy 
slouží pro detekci provozu na sběrnici, avšak podpora pro multi-master prostředí není dosud 
implementována. Jelikož ale k detekci dochází s jistým zpožděním, je tento signál nevhodný 
pro vyhodnocení stavu, kdy je možné poslat další příkaz. Proto byl zaveden signál i2c_ready. 
 Příklad stavového automatu použitého v této práci je uveden na obrázku Obrázek 5.15. 
V levém horním rohu jsou uvedeny výchozí hodnoty signálů, které platí pro všechny stavy, 
pokud není uvedeno jinak.  
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Obrázek 5.15: Stavový diagram bloku i2c controller 

 Výchozím stavem automatu je stav idle. Přechod do následujícího stavu start_addr je 
podmíněn signály go_*_int, při kterých se zároveň vynuluje signál i2c_ready. Ve stavu 
start_addr se přednastaví čítač podle toho, který spouštěcí signál byl použit (signály 
byte_cnt_preset pro nastavení čítače a preset_value pro nastavení hodnoty). Čítač je nutné 
nastavit na hodnotu N, kde N je počet datových bytů k odeslání. Pokud po dokončení odeslání 
adresního bytu (byte_cmd_done) nebylo přijato potvrzení od slave zařízení, přechází se do 
stavu stop, kde se ukončí přenos stop bitem a nastaví se signál no_ack do log. 1. V opačném 
případě automat přechází do stavu send. Zde setrvá do doby, než jsou všechny byty odeslány. 
Pokud přenos odesláním bytů končí, následuje stav stop, stejně tak při neobdržení potvrzení 
ACK v průběhu odesílání libovolného bytu. Jediný rozdíl je nastavení signálu no_ack. Dalším 
možným stavem je rep_start_addr, neboli opakovaný start. Ten je využíván při přenosech 
vyžadující čtení z cílového zařízení. Tento stav je velmi podobný stavu start_addr. Jediný 
rozdíl je v novém přednastavení vnitřního čítače byte_cnt, tentokrát na hodnotu N-1, kde N je 
počet bytů k přijetí. Další stav je receive, kde dochází k příjmu jednotlivých bytů a odesílání 
ACK. Po posledním odeslaném bytu se odešle NACK (log. 1). Na závěr automat přejde do 
stavu stop a poté do výchozího stavu.  

start_addr 
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preset_value <= N 
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i2c_ready <= 1 
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byte_cmd_done = 1  

byte_cnt = 0 
ack_bit <= 1 

ack_out = 1 
byte_cmd_done = 1 
no_ack <= 1  

byte_cmd_done = 1  
ack_out = 1  
no_ack <= 1  



 
 35 

 Vzorové průběhy lze vidět na obrázku Obrázek 5.16. Zobrazený přenos se skládá 
z odeslání jednoho datového bytu a následného příjmu 2 datových bytů.  

 
 

Obrázek 5.16: Časové průběhy signálů v bloku i2c controller 

 Zahájení přenosu probíhá signálem go_* (každý signál přednastaví čítač byte_cnt na 
požadovanou hodnotu). Protože stavový automat pracuje na frekvenci dané dělícím signálem 
clk_en, spouštěcí signál musí mít délku minimálně jedné periody clk_en. Proto je uvnitř 
prodloužen v signálu go_*_int. K nulování dochází při stop bitu - tyto signály tak lze využít 
k rozhodování uvnitř automatu Na začátku komunikace dojde v závislosti použitého 
spouštěcího signálu k přednastavení čítače na hodnotu N, kde N je počet datových bytu 
k odeslání. V uvedeném příkladě se odesílá 1 datový byte, čítač se proto musí přednastavit na 
hodnotu 1. K dekrementaci čítače dochází při načítání dat do posuvného registru (load) a čtení 
dat z posuvného registru (read_sr). První impuls signálu load je ignorován, protože ve stavu 
start_addr probíhá přednastavení čítače. Při opakovaném startu (rep_start_addr) dojde 
k novému přednastavení čítače, tentokrát na hodnotu N-1, kde N je počet datových bytů 
k přijetí. Jakmile je přenos dokončen, nastaví se signál data_ready oznamující konec příjmu a 
možnost přečíst všechna data z FIFO paměti. 
  

6 Testovací p řípravek 

6.1 Úvod 
 Pro otestování sběrnic realizovaných v tomto projektu byl vyvinut jednoduchý 
testovací přípravek, kde byla odzkoušena komunikace s periferiemi. Jedním z požadavků na 
tento přípravek byla také možnost komunikace s počítačem prostřednictvím USB.  
 Protože by bylo náročné navrhovat a vyrábět desku plošného spoje s obvodem FPGA, 
byla zvolena varianta připojení přípravku k vývojové desce Spartan 3 Starter Kit Rev. E 
s obvodem Spartan 3S200. 

START_ADDR WRITE START_ADDR READ READ STOP 

data  

1 0 1 0 - 1 

byte_cmd  

go_*  

SDA 

load  

read_sr  

byte_cnt  

go_*_int  

data_ready  

i2c_ready  

rep_start_a ddr  send  start_addr  stop  receive  
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6.2 Popis obvodu 
 Na obrázku Obrázek 6.1 je zobrazeno fyzické blokové schéma přípravku. Počítač 
komunikuje s přípravkem, který je připojen k vývojové desce s obvodem FPGA, který celou 
komunikaci řídí. 

 
Obrázek 6.1: Fyzické blokové schéma testovacího přípravku 

 
 Logické blokové schéma je na obrázku Obrázek 6.2. Počítač posílá data po USB 
převodníku USB/UART od firmy FTDI, konkrétně se jedná o obvod FT232R. Tento obvod 
pak komunikuje s UART modulem realizovaným v rámci tohoto projektu. Vstupy a výstupy 
UART modulu jsou ovládány řídící logikou, která bude detailněji popsána v kapitole 6.4. Tato 
řídící část poté zprostředkovává další komunikaci s periferními zařízeními skrze uvedené 
sběrnice. Pro SPI byl vybrán D/A převodník od firmy MicroChip, typ MCP4921. Na I2C je 
připojeno teplotní čidlo firmy Dallas, DS1621. 

 
Obrázek 6.2: Logické blokové schéma testovacího přípravku 

6.3 Popis periferních za řízení 

6.3.1 FTDI 232R 
Tento integrovaný obvod od firmy Future Technology Devices International (FTDI) 

[16] převádí USB komunikaci na UART. Nejdůležitější vlastnosti jsou uvedeny 
v následujících bodech [17]: 

� možnost nastavení parametrů přenosu: počet bitů, parita, řízení toku dat 
� rychlost až 1 Mbaud 
� softwarově ovládaná dělička frekvence s fázovým závěsem pro nastavení přenosové 

rychlosti 
� 256 B buffer přijímače, 128 B buffer vysílače 
� napájecí napětí 3,3 V až 5,25 V 
� vlastní napájení vstupních/výstupních obvodu – 1,8 V / 2,8 V / 3,3 V / 5 V 
� integrovaný 48 MHz oscilátor 
� USB 2.0 kompatibilní 
� komunikace s PC prostřednictvím volně přístupných ovladačů 

PC 
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I2C 
řídící 
logika 

DA 
převodník 
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Na obrázku Obrázek 6.3 je uvedena velmi zjednodušená značka součástky. Pro 
přehlednost byly znázorněny pouze důležité vývody použité při realizaci této práce. 

 
 VCC napájecí napětí 
 VCCIO napájecí napětí vstupních a výstupních obvodů 
 USBDP USB data + 
 USBDM USB data – 
 RESET# reset obvodu 
 GND společný vodič s nulovým potenciálem 
 TXD výstup UART vysílače 
 RXD vstup UART přijímače 
 RTS# výstup pro řízení toku dat 
 CTS# vstup pro řízení toku dat 

 

 
Obrázek 6.3: Zjednodušená schématická značka čipu FT 232R 

 
 Při použití RTS/CTS řízení je nutné brát v potaz jistou prodlevu mezi požadavkem na 
zastavení přenosu (přes vstup CTS) a zastavením přenosu, která dle datasheetu činí 0 – 3 byty  
[18]. Vyrovnavací paměť přijímače druhého zařízení by tedy s tou to prodlevou měla počítat, 
aby nedošlo ke ztrátě dat. 
 Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, komunikace počítače s obvodem FT 232R přes 
USB probíhá prostřednictvím ovladačů volně dostupných ze stránek firmy FTDI [19]. K 
dispozici jsou dvě verze – virtuální sériový port a přímé ovládání pomocí funkcí dostupných v 
DLL knihovně. V této práci byla použita druhá varianta.  

6.3.2 MCP 4921 
Obvod MCP 4921 je digitálně-analogový převodník od firmy MicroChip komunikující 

po sběrnici SPI [20]. Důležité vlastnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
 

� 12-bitové rozlišení 
� rail-to-rail výstup 
� maximální frekvence SPI 20 MHz 
� podporované režimy přenosu: CPOL,CPHA 0,0 a 1,1 
� napájecí napětí 2,7 V – 5,5 V 
� vstup pro nastavení referenčního napětí 
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VCC 

USBDP 
USBDM 

RESET# 
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TXD 
RXD 
RTS# 
CTS# FT 232R  
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Schématická značka obvodu je uvedena na obrázku Obrázek 6.4. 
 

 VDD napájecí napětí 
 CS chip select vstup, aktivní na log. 0 
 SCK výstup pro synchronizační hodinový signál 
 SDI sériový datový vstup 
 VOUT výstupní napětí D/A převodníku 
 GND společný vodič s nulovým potenciálem 
 VREF vstup pro připojení referenčního napětí 
 LDAC vstup pro převedení digitální hodnoty na analogovou, aktivní v log. 0 

 

 
Obrázek 6.4: Schématická značka obvodu MCP 4921 

  
 Jelikož se jedná o D/A převodník, není potřeba z obvodu číst data, a proto tento obvod 
nemá datový výstup.  
 Komunikace s tímto čipem probíhá v následujícím formátu, jak je zobrazeno na 
obrázku Obrázek 6.5. Přenos začíná nastavením vstupu CS do log. 0 (výběr periferie v SPI) a 
pokračuje odesláním 16-ti bitového slova. Vrchní 4 bity jsou řídící, zbytek představuje 12-ti 
bitovou hodnotu určenou k převodu. 
 
 A/B výběr převodníku (pouze model 4922, čip obsahuje 2 převodníky) 
 BUF použití bufferu pro referenční napětí 
 GA zesílení převodníku, 1x nebo 2x 
 SHDN úsporný režim, aktivní v log. 0 
 D11-D0 12b data 
 

 
Obrázek 6.5: Komunikace s obvodem MCP 4921 

 
Na testovacím přípravku je vývod LDAC přiveden trvale na log. 0, tzn. že k převodu 

na analogovou hodnotu dochází na náběžnou hranu signálu CS. Výstupní napětí je pak dáno 
rovnicí [1], kde VREF je referenční napětí, G zesílení, D 12b digitální hodnota (0-4095) a 2N 
představuje celkový počet hodnot, v tomto případě tedy 212 = 4096. 
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6.3.3 DS 1621 
Integrovaný obvod DS 1621 je teplotní čidlo komunikující po sběrnici I2C od 

společnosti Dallas Semiconductor. Přehled vlastností je uveden níže [21]. 
� plně integrované, bez nutnosti použití externích součástek 
� měření teplot v rozsahu -55 °C - +125 °C po 0,5 °C 
� teplota se odesílá jako 9-ti bitová hodnota 
� rozsah napájecího napětí 2,7 V – 5,5 V 

 
Schématická značka součástky je uvedena na obrázku Obrázek 6.6. 

 
 SDA sériová datová linka 
 SCL synchronizační hodinový signál 
 TOUT výstup termostatu 
 GND společný vodič s nulovým potenciálem 
 VDD napájecí napětí 
 A2-A0 proměnná část adresy periferie 
 

 
Obrázek 6.6: Schématická značka obvodu DS 1621 

 
 Jako každé zařízení komunikující prostřednictvím I2C musí být i toto čidlo vybaveno 
vlastní adresou. Ta se skládá z pevné 4 bitové částí a 3 bitové proměnné části nastavitelné 
pomocí vývodů A2 - A0. Z toho je patrné, že může být použito najednou až 8 teplotních čidel. 
 Jelikož je teplota reprezentována 9-ti bitovou hodnotou, je nutné přečíst 2 datové byty. 
Vrchní byte obsahuje hodnotu teploty před desetinnou tečkou ve znaménkovém tvaru 
(dvojkový doplněk) a nejvýznamnější bit dolního bytu udává hodnotu za desetinnou tečkou. 
Příklady přepočtů teplot jsou uvedeny níže. 
 
      28,0 °C 00011100 00000000  16+8+4 = 28,0 
   28,5 °C 00011100 10000000 16+8+4+0,5 = 28,5 
    -10,0 °C 11110110 00000000 -128+64+32+16+4+2 = -10,0 
 -10,5 °C 11110101 10000000 -128+64+32+16+4+1+0,5 = -10,5 
 

Každá komunikace s čidlem se neobejde bez řídícího bytu. Ten obvodu udává, kterou 
činnost má vykonat, případně jakým způsobem má interpretovat následující data. 
V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze příkazy využité v této práci. Nejdříve je uvedena 
hodnota v hexadecimálním a binárním tvaru, poté význam. 

 
 AAh 10101010 čtení teploty 
 ACh 10101100 přístup do konfiguračního registru 
 EEh 11101110 zahájení měření teploty 

SCL 
SDA 

TOUT 
GND 

VDD 
A0 
A1 
A2 

DS 1621  
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 Před zahájením měření teploty je nutné nejdříve čidlo nakonfigurovat pomocí 
konfiguračního registru, jehož struktura je uvedena na obrázku Obrázek 6.7. Pro zápis mají 
význam pouze bity POL a 1SHOT. Význam jednotlivých bitů je uveden níže. 
 

 
Obrázek 6.7: Konfigurační registr obvodu DS 1621 

 
 DONE „1“ = p řevod teploty dokončen 
 THF „1“ = teplota je větši než nastavené maximum (termostat) 
 THL „1“ = teplota je menší než nastavené minimum (termostat) 
 NVB „1“ = probíhá zápis do vnitřní paměti 
 POL „1“ = výstup TOUT má aktivní úroveň log. 1 
 1SHOT „1“ = na příkaz změření teploty se provede vždy jen jedno měření 
 X nevyužito 

 
 Pro měření teploty je tedy nutné nejdříve čidlo nakonfigurovat, zahájit vlastní měření a 
až poté je možné číst teplotu. Na obrázku Obrázek 6.8 jsou znázorněny jednotlivé přenosy na 
logické úrovni.   (S = start bit, P = stop bit) 
 

 
Obrázek 6.8: Komunikace s obvodem DS 1621 

  

6.4 Řídící logika 
 Pro komunikaci mezi PC a sběrnicemi bylo nutné navrhnout řídící logiku, která bude 
interpretovat příkazy z počítače ovládat podle nich funkci celého zařízení. Ovládání tedy 
probíhá pomocí příkazových bytů odesílaných vždy na začátku komunikace. Používané 
příkazy jsou shrnuty níže: 
 
 0xCC povolení měření teploty 
 0xDD zakázání měření teploty 
 0xF0 rozsvícení LED na vývojovém kitu 
 0x0F odeslání dat pro D/A převodník 
 

DONE TLF NVB POL 1SHOT THF X X 

ADRESA S 

1) zápis do konfiguračního registru 

PŘÍKAZ  DATA P 

ADRESA S PŘÍKAZ  P 

2) zahájení měření teploty 

ADRESA S 

3) čtení teploty 

PŘÍKAZ  DATA P DATA ADRESA S 
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 Po příkazech pro povolení/zakázání měření teploty už nenásledují žádna další data. U 
rozsvícení LED se po úvodním bytu posílá datový byte určující LED, které se mají rozsvítit. 
Data pro převodník vyžadují poslání 2 datových bytů. 
 Vyhodnocování příkazů je řešeno stavovým automatem, viz obrázek Obrázek 6.9. 
 

 
Obrázek 6.9: Stavový automat řídící logiky 

 
 Ve výchozím stavu idle se čeká do té doby, než jsou z PC přijata nějaká data, což je 
indikováno signálem rx_fifo_empty v log. 0 (jedná se o signál FIFO paměti UART přijímače). 
Ve stavu command poté automat vyhodnotí přijatá data (UART_data_out) a přejde do 
odpovídajícího stavu. Zároveň nastaví UART_read do log. 1 pro inkrementaci ukazatele FIFO 
paměti. To však neznamená, že jsou v paměti přítomna nová data, to je vždy určeno signálem 
rx_fifo_empty.  
 Při požadavku na povolení/zákaz čtení teploty automat nastaví příslušné signály 
(temp_meas_enable/disable) a přejde do výchozího stavu. Pro zobrazení na LED slouží stav 
show_led. Zde se čeká na datový byte s hodnotou pro zápis na port s diodami. Až budou tyto 
data k dispozici, vygeneruje se signál pro aktualizaci LED a opět se inkrementuje ukazatel ve 
FIFO paměti. Posledním rozeznávaným příkazem je odeslání hodnot na D/A převodník. 
Protože vstupní slovo pro převodník je 16-ti bitové, je nutné ho sestavit ze dvou bytů. To se 
děje ve stavech fsm_spi_MSB a fsm_spi_LSB. V posledním stavu, fsm_spi_send, se vydá 
signál pro odeslání a opět se inkrementuje ukazatel FIFO paměti. Následuje přechod do 
výchozího stavu. 
 Pravidelné měření a odesílání teploty do PC má na starost druhý stavový automat, 
který je znázorněn na obrázku Obrázek 6.10. Po resetu je zahájena inicializace teplotního 
čidla ve stavech init_DS1621_*. Jedná se o zápis hodnot k odeslání do FIFO paměti I2C 
modulu a následné odeslání. Zapsané byty jsou následující: adresa čidla (0x90), přístup do 
konfiguračního registru (0xAC) a konfigurační byte (0x02). Po konfiguraci je ještě nutné 

UART_read <= 1  
spi_go <= 1 

idle 

command 

fsm_spi_MSB 

fsm_spi_send 

show_led 

výchozí hodnoty:  
update_led <= 0 
UART_read <= 0 
temp_meas_enable <= 0 
temp_meas_disable <= 0 
load_spi_msb <= 0 
load_spi_lsb <= 0 
spi_go <= 0 

 

UART_read <= 1  
fsm_spi_LSB 

rst  

rx_fifo_empty = 0  

UART_data_out = 0x CC 
temp_meas_enable <= 1 

 UART_data_out = 0xDD  
temp_meas_disable <= 1  

 
UART_data_out = 0x F0 

 

UART_data_out = 0x 0F 

 

rx_fifo_empty = 0  
update_led <= 1 
UART_read <= 1 

 

rx_fifo_empty = 0  
load_spi_msb <= 1 
UART_read <= 1 

 

rx_fifo_empty = 0  
load_spi_msb <= 1  
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zahájit měření teploty v čidlu - stavy DS1621_start_*. Odesílaná data jsou adresa (0x90) a 
příkaz pro začátek měření (0xEE). 
 Poté se automat nachází ve výchozím stavu i2c_temp_idle, ze kterého lze pokračovat 
dvěmi cestami. První je reakce na signál clk_en_temp. Tento signál je generován děličkou a 
má frekvenci 500 ms. V těchto pravidelných intervalech pak probíhá měření teploty. Ve 
stavech i2c_temp_addr (adresa, 0x90), i2c_temp_send (požadavek na čtení teploty, 0xAA) a 
i2c_temp_addr2 (opakovaný start s adresou, tentokrát se čtením, 0x91) se nahrají byty do 
FIFO paměti a ve stavu i2c_temp_send se zahájí přenos. Pak automat přejde do výchozího 
stavu. Po příjmu dat s hodnotou teploty I2C modul nastaví signál i2c_data_ready do log. 1, 
což je přechodová podmínka do další větve stavového automatu - odeslání teploty do PC. 
V první fázi je odeslán úvodní byte (0xAA, stav i2c_temp_send_header), následovaný dvěmi 
datovými byty s teplotou.  
 

 
Obrázek 6.10: Stavový automat pro obsluhu I2C 

init_DS1621_1 
i2c_tx_fifo_write <= 1  

data_in <= 0x90 

 

init_DS1621_2 
i2c_tx_fifo_write <= 1 

data_in <= 0xAC 

 

init_DS1621_3 
i2c_tx_fifo_write <= 1  

 data_in <= 0x02 

 

init_DS1621_send 
go_config <= 1 

 

DS1621_start_1 
data_in <= 0x90 

 

i2c_ready = 1  
tx_fifo_write <= 1 

 DS1621_start_2 
data_in <= 0xEE 

tx_fifo_write <= 1 

 

DS1621_start_send 
go_start_conv <= 1 

 

i2c_temp_idle 

i2c_temp_addr2 
data_in <= 0x91 

tx_fifo_write <= 1 

 

i2c_temp_cmd 
data_in <= 0xAA 

tx_fifo_write <= 1 

 

i2c_temp_addr 
data_in <= 0x90 

tx_fifo_write <= 1 

 

i2c_temp_send 
go_read_temp <= 1 

 

rst  

i2c_temp_ 
send_header 

UART_tx_fifo_full  = 0 
UART_write <= 1 

 

i2c_temp_send_msb 

i2c_rx_fifo_read <= 1  
UART_write <= 1 

 

i2c_temp_send_lsb 

i2c_rx_fifo_read <= 1  
UART_write <= 1 

 

i2c_d ata_ready  = 1 

clk_en_temp  = 1 
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6.5 Schéma zapojení testovací DPS 

 
Obrázek 6.11: Schéma testovacího přípravku 
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6.6 Seznam sou částek 
 C1       100n           
 C2       10u            
 C3       100n           
 C4       100n           
 C5       10u            
 C6       100n           
 C7       100n           
 C8       100n           
 IC1      FT232RL        
 IC2      MCP4921        
 IC3      DS1621         
 IC4      LF33CV         
 JP1                    pinová lišta 2x2 
 R1       4.7k           
 R2       10k            
 R3       4.7k           
 R4       4.7k           
 SV1                    MLW 10 
 X1                     USB A konektor 
 X2                     svorkovnice 2x5 mm 
 X3                     svorkovnice 2x5 mm 

6.7 Deska plošného spoje 

 
Obrázek 6.12: Rozmístění součástek na DPS přípravku – pohled ze strany součástek 

 Poznámka: obvod IC1 FT 232RL je umístěn ze spodní strany DPS 
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Obrázek 6.13: Vodivý motiv DPS přípravku – pohled ze strany součástek 

6.8 Fotografie p řípravku 

 
Obrázek 6.14: Fotografie testovacího přípravku 
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7 Softwarové vybavení 
Jedním z požadavků této práce byla komunikace testovacího přípravku s počítačem 

prostřednictvím USB. Proto bylo nutné vyvinout vlastní softwarové vybavení.  
Samotná komunikace s integrovaným obvodem FT 232R využívá volně dostupné 

ovladače a DLL knihovnu s funkcemi [16]. Implementace funkcí do zdrojového kódu byla 
provedena dle programátorské příručky, dostupné též se stránek výrobce [22]. 

Vzhled ovládacího rozhraní programu je na obrázku Obrázek 7.1, včetně popisu 
jednotlivých ovládacích prvků. Přímo lze ovládat LED diody na vývojovém kitu (oblast 1 na 
obrázku) a nastavovat výstupní napětí na převodníku - buď pomocí posuvnému nebo zadáním 
číselné hodnoty (14). Dále je zde po zahájení měření (3) zobrazena aktuální teplota čidla (13). 
Program dále obsahuje nabídky pro nastavení parametrů UART modulu v integrovaném 
obvodu FT 232R. Je možné nastavit rychlost přenosu (je možné zvolit přednastavené hodnoty 
nebo zvolit vlastní, ovšem s ohledem na možnosti obvodu), počet datových a stop bitů, 
použití parity a režim řízení přenosu (9). Součástí grafického rozraní jsou též 3 oblasti pro 
výpis informací. V (12) jsou zobrazeny informace o nastavení parametrů UARTu a případné 
chyby (např. ztráta spojení při vypnutí napájení atp.). Výpisy (10) a (11) obsahují historii 
odeslaných a přijatých bytů.  

K závěru této kapitoly je uveden přehled použitých funkcí z DLL knihovny pro 
komunikaci po USB. 
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Obrázek 7.1: Vzhled ovládacího softwaru s vyznačením ovládacích prvků 

 
Popis ovládacích prvků programu 

1) ovládání LED diod na vývojovém kitu s FPGA 
2) odeslání libovolných bytů 
3) povolení/zakázání odesílání teploty do PC 
4) automatické čtení teploty každých 500 ms 
5) jednorázové přečtení teploty 
6) přečtení N bytů 
7) inicializace / reset obvodu FT 232R 
8) zjištění stavu vyrovnávacích pamětí 
9) nastavení parametrů UARTu 
10) výpis odeslaných dat 
11) výpis přijatých dat 
12) výpis stavu zařízení  
13) zobrazení teploty 
14) volba výstupní hodnoty D/A převodníku 

 
Použité funkce z DLL knihovny: 
 
FT_Open(iDevice, ftHandle) 

Zahájí komunikaci s obvodem FT 232R 
iDevice  index zařízení 
ftHandle  odkaz na zařízení, použito jako identifikátor pro další funkce 

 
FT_Close(ftHandle) 

Ukončí komunikaci se zařízením 
ftHandle  identifikátor zařízení 

 
FT_Read(ftHandle, lpBuffer, dwBytesToRead, lpdwBytesReturned) 

Přečte data z vyrovnávací paměti UART přijímače. Pokud je v paměti méně dat, než 
bylo požadováno, funkce se pozastaví do doby, než se přijme požadované množství dat. 
Funkcí FT_SetTimeouts lze nastavit maximální dobu čekání. 

ftHandle  identifikátor zařízení 
lpBuffer  pole pro uložení prijatých hodnot 
dwBytesToRead počet bytů k přečtení 
lpdwBytesReturned počet přečtených bytů 

 
FT_Write(ftHandle, lpBuffer, dwBytesToWrite, lpdwBytesWritten) 
 Zapíše data do vyrovnávací paměti vysílače. Pokud není v paměti místo, funkce se 
pozastaví. 

ftHandle  identifikátor zařízení 
lpBuffer  pole s daty pro odeslání 
dwBytesToWrite počet bytů k zapsání 
lpdwBytesWritten počet zapsaných bytů 
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FT_SetBaudRate(ftHandle, dwBaudRate) 
 Nastaví přenosovou rychlost. 

ftHandle  identifikátor zařízení 
 dwBaudRate  požadovaná rychlost 
 
FT_SetDataCharacteristics(ftHandle, uWordLength, uStopBits, uParity) 
 Nastavení parametrů přenosu UARTu 

ftHandle  identifikátor zařízení 
 uWordLength  počet datových bitů (7 nebo 8) 
 uStopBits  počet stop bitů (1 nebo 2) 
 uParity  použitá parita (žádná, sudá, lichá, log. 1, log. 0) 
 
FT_SetTimeouts(ftHandle, dwReadTimeout, dwWriteTimeout) 
 Nastavení časových limitů pro čtení a zápis. Po uplynutí nastavené doby se funkce 
FT_Read a FT_Write ukončí. 

ftHandle  identifikátor zařízení 
dwReadTimeout maximální čas pro čtení 
dwWriteTimeout maximální čas pro zápis 

 
FT_SetFlowControl(ftHandle, usFlowControl, uXon, uXoff) 
 Nastavení metody řízení přenosu. 

ftHandle  identifikátor zařízení 
 usFlowControl režim řízení (žádný, RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF) 
 uXon   znak pro obnovení přenosu 
 uXoff   znak pro pozastavení přenosu 
 
FT_GetStatus(ftHandle, lpdwAmountInRxQueue, lpdwAmountInTxQueue, 
lpdwEventStatus) 
 Zjištění počtu bytů ve vyrovnávací paměti vysílače a přijímače 

ftHandle   identifikátor zařízení 
 lpdwAmountInRxQueue počet bytů v paměti přijímače 
 lpdwAmountInTxQueue počet bytů v paměti vysílače 
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8 Zhodnocení 
 Při práci na tomto projektu bylo nutné nejdříve nastudovat problematiku zadaných 
sběrnic včetně dostupných specifikací. Dobrým podpůrným prostředkem byly též volně 
dostupné zdrojové kódy  z různých internetových zdrojů.  
 Na základě těchto informací a několika počátečních pokusů byl jako nejvhodnější 
způsob programování zvolen přístup s využitím stavových automatů. Zdrojový kód je 
přehlednější a funkční prvky se do tohoto kódu implementují jednodušeji než bez použití 
automatů. Stavové automaty tvoří hlavní řídící logiku každé sběrnice a zpracovávají signály 
z ostatních logických členů. Automaty použité v této práci mají většinou prvky Moorova i 
Mealyho automatu. 
 Dále bylo zapotřebí vymyslet způsob, jak se budou předávat přijatá data a data 
k odeslání mezi modulem sběrnice a okolím. Ideální řešení představovala paměť FIFO, proto 
mají všechny sběrnice výstupy právě pro připojení k tomuto typu paměti. Vyřešila se tak 
situace, aby nedošlo k přepsání přijatých dat při dalším příjmu. Zároveň to dává větší volnost 
při návrhu ostatních částí systému, protože zápis dat k odeslání nebo čtení dat lze provádět 
v dávkách. 
 Původně byla FIFO paměť a také děličky pro nastavení pracovní frekvence 
implementovány uvnitř modulů jednotlivých sběrnic, avšak toto řešení bylo nevhodné. Místo 
toho každý modul obsahuje vstup pro signál z frekvenční děličky a výstupy pro řízení FIFO 
paměti. Touto cestou tedy došlo ke zmenšení potřebné plochy čipu, pokud by se návrhář 
rozhodl tyto bloky nevyužít, případně by si chtěl implementovat své vlastní nebo použít již 
existující. 
 Pro otestování funkce vytvořených sběrnic byly zvoleny běžně dostupné integrované 
obvody. U nich bylo nezbytné nastudovat správný formát přenášených dat a vytvořit řídící 
logiku, která bude tyto data v požadovaném formátu poskytovat. Toto je zajištěno opět 
stavovým automatem.  
 Zajímavým problémem bylo i vyřešení komunikace mezi počítačem a jednotlivými 
sběrnicemi, respektive jak určit, které sběrnici jsou data určena. V úvahu připadalo několik 
možností. První varianta představovala výběr aktivní sběrnice pomocí přepínačů, ovšem toto 
řešení by bylo poněkud amatérské a potřeba neustálého nastavování by komplikovalo 
testování. Jako druhá možnost bylo využití například jednoho z osmi bitů pro určení, zda se 
jedná o datový nebo konfigurační byte. Tímto by se ale snížil počet uživatelských bitů na 7, 
což by přineslo více problémů než užitku. Současné řešení využívá úvodní byte, který se 
posílá před datovými byty. Podle tohoto bytu jsou následující data předána požadované 
sběrnici nebo se provede určitá akce. 
 Při vývoji testovacího vybavení byl prvotní návrh jako cílový obvod zvolit CPLD a 
ten poté umístit na desku plošného spoje. Avšak kapacita CPLD nedostačovala pro potřeby 
projektu a další volbu představoval obvod FPGA. Kvůli velkému počtu vývodů by se ovšem 
hodně zkomplikoval návrh desky plošného spoje, pokud by byl na dvouvrstvé desce vůbec 
možný. Toto se vyřešilo použitím vývojového kitu, který se kabelem propojil s testovacím 
přípravkem. 
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9 Závěr 
 V rámci této práce byly navrženy a úspěšně otestovány rozhraní sběrnic UART, SPI a 
I2C. Místo zadané sběrnice SMBus byla zvolena I2C, protože je obecně známější a obě 
sběrnice jsou téměř identické a vzájemně kompatibilní. Implementace sběrnice CAN byla po 
dohodě s vedoucím bakalářské práce vypuštěna a její popis pomocí jazyka VHDL by mohl 
být součástí diplomové práce. 
 Sběrnice UART byla otestována při rychlosti 1 Mbit/s a v průběhu několikadenního 
testování v provozu nebyla zaznamenána žádná chyba. Vypracovaná implementace UART 
podporuje standardní formát přenosu 8 datových bitů a 1 stop bit, dále pak možnost použití 
sudé parity a hardwarové řízení toku dat RTS/CTS. 
 Test sběrnice SPI byl prováděn na přenosové rychlosti 12,5 MHz v módech 0,0 a 1,1 a 
při namátkových kontrolách též nebyly zjištěny žádné chyby. Přiložený zdrojový kód 
podporuje režimy přenosu 0,0 až 1,1. 
 I2C sběrnice byla testována v několikadenním provozu při standardní frekvenci 100 
kHz a test proběhl bez chyb.  
 Pro otestování byl při práci dle požadavků zadání vyvinut a sestaven testovací 
přípravek. Dále bylo vytvořeno vlastní softwarové vybavení pro komunikaci přípravku 
s počítačem. 
 Hlavním výstupem této bakalářské práce jsou zdrojové kódy v jazyce VHDL 
použitelné jak do obvodů CPLD nebo FPGA, ale i do zákaznických integrovaných obvodů 
ASIC.  
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11 Seznam zkratek 
  
 
 ACK Acknowledge 
 CAN Controller Area Network 
 CPHA Clock Phase 
 CPLD Computer Programmable Logic Device 
 CPOL Clock Polarity 
 DLL Dynamic Link Library 
 DPS deska plošného spoje 
 FIFO First In, First Out 
 FPGA Field Programmable Gate Array 
 FTDI Future Technology Devices International 
 I2C Inter-Integrated Circuit 
 LSB Lest Significant Bit 
 MISO Master Input / Slave Output 
 MOSI Master Output / Slave Input 
 MSB Most Significant Bit  
 NACK Not Acknowledge 
 SCK, SCLK Serial Clock 
 SDA Serial Data 
 SS Slave Select 
 SMBus Systém Management Bus 
 SPI Seriál Peripheral Interconnect 
 UART Universal Asynchronous Receiver / Transmitter 
 USB Universal Serial Bus 
 VHDL VHSIC Hardware Description Language 
 VHSIC Very High Speed Integrated Circuit 
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