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Posodobitev programske opreme vgrajenih sistemov v
omrežju CAN
Ključne besede: CAN, USB, vgrajeni sistem, programska oprema, zagonski nalagalnik,
protokol.
UDK: 004.42:004.72(043.2).
Povzetek
Magistrsko delo opisuje razvoj sistema za nadgradnjo vgrajene programske opreme prek
omrežja CAN. Razvit je bil celovit sistem za prenos vgrajene programske opreme od
osebnega računalnika do končnega vozlišča CAN. Izvedena programska oprema za
operacijski sistem Microsoft Windows nam omogoča izbiro datoteke vgrajene programske
kode in možnost posredovanja izbrane vsebine do naprave z vmesnikom CAN, ki jo
želimo nadgraditi. V ta namen je bil zasnovan in izveden vmesnik, ki omogoča pretvorbo
oziroma posredovanje in sprejemanje okvirjev omrežja CAN prek standardnega
univerzalnega vmesnika USB. S tem vmesnikom se osebnemu računalniku zagotovi
možnost povezovanja v omrežje CAN, ki je deležno nadgradnje vgrajene programske
opreme. Vozlišče znotraj tega omrežja je sposobno posredovane dele vgrajene
programske kode iz prejetih okvirjev vpisovati v bliskovni pomnilnik krmilno-procesne
enote.
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Software update for embedded systems within CAN network
Key words: CAN, USB, embedded systems, software, boot loader, protocol
UDK: 004.42:004.72(043.2).
Abstract
Master's thesis describes the development of a system to upgrade the firmware through
the CAN network. A comprehensive system was developed to transfer the firmware from
the PC to the final CAN node. Implemented software for the Microsoft Windows operating
system allows us to select a file with embedded software code and the possibility for
transferring the selected content to the device with a CAN interface, that we want to
upgrade. For this purpose has been designed and implemented an interface that allows
us to convert, send and receive CAN network frames through a standard universal USB
interface. With this interface a personal computer gets a possibility for integration in CAN
network, which is receiving firmware upgrade. Node within the CAN network is capable
transmitted parts of the firmware code from the received frames write into in the flash
memory of control processing unit.
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Posodobitev programske opreme vgrajenih sistemov v omrežju CAN

1 UVOD
Zapletena sestava elektronskih naprav in potrebe inovacij po ohranjanju konkurenčne
prednosti povzročijo, da na trg prihajajo nepopolno preizkušeni elektronski izdelki z
določenimi neodkritimi hibami. Med obratovanjem elektronske naprave lahko v specifičnih
pogojih take hibe pridejo do izraza. Prav tako sprememba mišljenja pri kupcu elektronske
naprave lahko povzroči težnjo po zamenjavi vgrajene programske opreme. V okviru
magistrskega dela smo se tako osredotočili na posodobitev vgrajene programske opreme
prek omrežja mreže v okolju krmilnika ali omrežja CAN (angl. Controller area network).
Namen magistrskega dela je bil izdelati celovit sistem, ki bo sposoben opraviti to nalogo.
To pomeni, da bo sposoben posodobiti vgrajeno programsko opremo točno določenega
vozlišča znotraj omrežja CAN. Za dosego tega cilja smo izdelali strojno opremo s
pripadajočo vgrajeno programsko opremo, ki služi kot pretvornik podatkov med
univerzalno zaporedno povezavo ali povezavo USB (angl. Universal Serial Bus) in
omrežjem CAN. Znotraj operacijskega sistema smo izdelali grafični vmesnik, ki služi za
pošiljanje, prejemanje in prikazovanje podatkov s strani strojnega vmesnika USB na CAN.
Spisana vgrajena programska oprema za vozlišče CAN pa je sposobna iz okvirjev CAN
izvzeti dele vgrajene programske kode, jih shraniti in kasneje v paketu vpisati v bliskovni
pomnilnik krmilno-procesne enote na določenih pomnilniških lokacijah.
Podali smo osnovne zakonitosti komunikacije prek povezave USB in omrežja CAN.
Opisali smo izbrane elektronske komponente, ki so bile uporabljene za izgradnjo naše
strojne opreme. Prav tako smo opisali tipa zagonskih nalagalnikov in načina, s katerima
lahko vnesemo vgrajeno programsko kodo.
Predstavili smo razvito vgrajeno programsko opremo krmilno-procesnih enot in
programsko opremo, ki se izvaja znotraj operacijskega sistema Windows. Vgrajeno
programsko opremo s pripadajočo strojno opremo smo posebej opisali za strojni vmesnik
USB na CAN in vozlišče CAN. Za povezavo elektronskih sklopov sta bila razvita in
opisana protokola za povezavo USB in omrežje CAN.
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Prenos vgrajene programske kode smo zaradi večje varnosti pred napakami razdelili v
seje. Tako prenos kode znotraj ene seje pomeni prenos 512 zlogov po ameriškem
standardnem kodu za izmenjavo informacij ali zlogov ASCII (angl. American Standard
Code for Information Interchange), ki jih strojni vmesnik USB na CAN preračuna v 256
binarnih zlogov in se ti potem prenesejo do končnega vozlišča CAN.
Razvito vgrajeno programsko opremo smo skupaj s strojno opremo med razvojem
konstantno testirali. Podrobneje smo opisali dve pomembnejši testiranji na koncu razvoja.
Med opisom izdelave magistrskega dela smo spisano grafično vmesniško programsko
opremo za operacijski sistem Microsoft Windows poimenovali kot grafični vmesnik.
Izdelano strojno opremo vmesnika USB na CAN pa kot strojni vmesnik.
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2 VGRAJENI SISTEMI IN OMREŽJE CAN
V tem poglavju smo podali splošne opise komunikacij, s katerimi smo se srečali. Beseda
bo najprej tekla o omrežju CAN. Opisali smo osnovni komunikacijski model omrežja, na
katerem temelji v magistrskem delu izdelan in uporabljen protokol. Povezavo USB smo
razdelili na razrede in v grobem opisali celotno strukturo povezave. Podrobneje smo
opisali izbrani razred z njegovimi sestavnimi elementi. Pri izbrani krmilno-procesni enoti
smo opisali dele, ki smo jih morali spoznati za uspešno soočenje s problemom
magistrskega dela. Tako smo za izbrano krmilno-procesno enoto opisali vgrajeni krmilnik
CAN, pomnilniške lokacije in delovanje zagonskega nalagalnika.

2.1

Omrežje CAN

CAN je standard, ki ga je razvil Bosch za poenostavitev komunikacije elektronskih naprav
v vozilih. Na začetku, ko v vozilih še ni bilo veliko elektronskih naprav, so bile vgrajene
elektronske naprave povezane vsaka z vsako. Z dodajanjem novih elektronskih naprav v
vozilo pa je kompleksnost povezave med njimi naraščala. Kot nadomestilo točkovni
povezavi elektronskih naprav je Bosch predstavil zaporedno povezavo z imenom CAN za
inteligentne omrežne naprave. Sistem je postal hitro priljubljen med izdelovalci vozil in leta
1993 znan tudi kot standard ISO 11898. Od takrat je na osnovi tega standarda nastalo kar
nekaj višjih standardov CAN, kot so CANopen, DeviceNet in CiV.

2.1.1

Komunikacijski model

Sistem CAN je sistem z razpršenim oddajanjem (angl. Broadcast). Naprave CAN pošiljajo
podatke po omrežju v paketih, ki se imenujejo okvirji (angl. Frames).
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Dostopanje naprave do omrežja se dogaja poljubno. V primeru, da do omrežja hkrati
želita dostopiti dve napravi, pa se dostop implementira z nedestruktivno pametno bitno
arbitražo (angl. Non-destructive bitwise arbitration). Izraz nedestruktivna pomeni, da
vozlišče, ki zmaga v arbitraži, enostavno nadaljuje s pošiljanjem okvirja, ne da bi bil okvir
okvarjen ali popačen. Prioriteta dostopa do omrežja se dodeljuje na podlagi identifikatorja
okvirja. Nižja kot je binarna vrednost identifikatorja v okvirju, večjo prioriteto ima pri
pošiljanju. To pomeni, da pri arbitraži zmaga tisto vozlišče, ki kot zadnje pošlje v omrežje
znotraj identifikacijskega polja dominantni bit. Dominantni bit (logično 0) vedno prepiše
recesivni bit (logično 1).
Poznamo standardne okvirje CAN z enajstbitnim identifikatorjem in razširjene okvirje z
devetindvajsetbitnim identifikatorjem. Oba primera sta prikazana na sliki 2.1.
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Slika 2.1: Prikaz zgradbe osnovnega podatkovnega okvirja CAN. Zgornja slika prikazuje
standardni okvir, spodnja slika pa razširjeni okvir.

V nadaljevanju sledi opis glavnih sestavnih delov okvirja.
Začetek okvirja ali SOF (angl. Start Of Frame) – predstavlja dominantni začetek okvirja z
logičnim bitom nič.
Arbitražni identifikator (angl. Arbitration ID) – označuje sporočilo in mu postavlja prioriteto.
Nadomestna daljinska zahteva ali SRR (angl. Substitute Remote Request) – vključen je v
arbitražno polje razširjenega okvirja in se vedno prenaša kot recesiven. V arbitraži služi v
primeru, ko imata standardni in razširjeni okvir enako arbitražno polje. V tem primeru
zaradi tega bita standardni okvir dobi vedno večjo prioriteto in prednost za pošiljanje pred
razširjenim okvirjem.
Identifikacijski razširitveni bit ali IDE (angl. Identifier Extension bit) – omogoča razlikovanje
med standardnim (dominanten) in razširjenim okvirjem (recesiven).
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Zahteva za oddaljeno oddajo ali RTR (angl. Remote Transmission Request bit) – služi
namenu razlikovanja med daljinskim (recesiven) in podatkovnim okvirjem (dominanten).
Dolžina podatkovnega niza ali DLC (angl. Data Length Code) – predstavlja število zlogov
v podatkovnem delu okvirja.
Podatkovni del (angl. Data field) – lahko vsebuje od nič do osem zlogov podatkov.
Ciklično redundantna vsota ali CRC (angl. Cyclic Redundancy Check) – vsebuje
petnajstbitno ciklično redundantno vsoto in sprejemni ločilni bit.
Potrdilna reža ali ACK (angl. Acknowledgement slot) – vsak krmilnik, ki pravilno sprejme
sporočilo, pošlje na koncu sporočila bit ACK. Vozlišče v stanju pošiljanja preverja stanje
na omrežju in preide v stanje ponovnega pošiljanja, če ne zazna potrditve sprejema.
Konce okvirja ali EOF (angl. End of frame) – predstavlja sedem recesivnih bitov in s tem
konec okvirja.
Prostor med okvirji ali ISF (angl. Inter Frame Space) – predstavlja minimalno število bitov,
ki so potrebni za ločevanje med dvema okvirjema. Ta čas je namenjen vozliščem za
interno procesiranje, preden se začne prenos novega okvirja.
CAN implementira pet načinov odkrivanja napak. Zraven CRC implementira še dva
mehanizma na samem sporočilnem nivoju in dva na bitnem nivoju. Na sporočilnem nivoju
sta to preverjanje okvirjev (angl. Frame Checks) in kontrola potrjevanja napak (angl.
Acknowledgment Error Checks). Na bitnem nivoju pa sta to bitni nadzor (angl. Bit
Monitoring) in bitno mašenje (angl. Bit Stuffing).

2.1.2

Tipi okvirjev

Znotraj protokola CAN poznamo štiri osnove tipe okvirjev, ki se lahko pošiljajo po omrežju.
To so podatkovni okvir (angl. Data frame), daljinski okvir (angl. Remote frame), okvir
napak (angl. Error frame) in okvir preobremenitev (angl. Overload frame).
Okvir se smatra za sprejetega brez napak, ko je še zadnji bit iz polja EOF prejet v
recesivnem stanju. Dominantni bit v polju EOF pa povzroči, da pošiljatelj sproži ponovno
pošiljanje.
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Podatkovni okvir – to je najpogostejši sporočilni tip in vsebuje arbitražno polje, podatkovno
polje, polje CRC in potrdilno režo. Primera standardnega in razširjenega podatkovnega
okvirja prikazuje slika 2.1.
Daljinski okvir – njegov namen je zahtevati začetek prenosa podatkov iz drugega vozlišča
CAN. Daljinski okvir označuje recesivni bit RTR, hkrati pa nima podatkovnega dela.
Okvir napak – to je okvir, ki krši oblikovna pravila okvirja CAN. Pošlje se, ko vozlišče
zazna napako v sporočilu in povzroči, da vsa ostala vozlišča v omrežju prav tako pošljejo
ta okvir. Vgrajeni števec napak v krmilniku CAN pa zagotavlja, da vozlišče ne more v
nedogled pošiljati napak v omrežje in ga tako stalno zasedati.
Okvir preobremenitev – namenjen je zagotavljanju popolnosti. Podoben je okvirju napak,
vendar s to razliko, da upošteva obliko okvirja. Poslan je v primeru, ko postane vozlišče
prezaposleno in mu s tem priskrbi dodaten čas za procesiranje.

2.1.3

Fizične zahteve

Fizični sloj in podatkovnopovezovalni sloj sta implementirana znotraj krmilno-procesne
enote, če ima ta napredni integrirani krmilnik CAN. V našem primeru izbrana krmilnoprocesna enota proizvajalca NXP iz družine LPC1788 že vsebuje vgrajeni krmilnik CAN z
obema slojema. Povezava na fizični kabel je implementirana s pomočjo sprejemnooddajne enote. V našem primeru je to sprejemno-oddajna enota proizvajalca NXP, in sicer
TJA1052IT/5Y. Slika 2.2 prikazuje gradnike omrežja CAN.
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1. vozlišče

2. vozlišče

3.vozlišče

n. vozlišče

Krmilno-procesna
enota

Krmilno-procesna
enota

Krmilno-procesna
enota

Krmilno-procesna
enota

Vgrajen
krmilnik CAN

Vgrajen
krmilnik CAN

Vgrajen
krmilnik CAN

Vgrajen
krmilnik CAN

Sprejemnooddajna enota
CAN

Sprejemnooddajna enota
CAN

Sprejemnooddajna enota
CAN

Sprejemnooddajna enota
CAN

R/2
CL

R/2

CAN_H
Kabel CAN

R
CAN_L

Slika 2.2: Prikaz zgradbe omrežja CAN s posameznimi vozlišči, povezave med njimi in
zaključnimi upori

Hitrost prenosa podatkov po omrežju CAN je obratno sorazmerna z dolžino omrežnega
kabla. Bitna hitrost omrežja je določena na podlagi skupne sistemske zakasnitve (angl.
Propagation Delay). Sestavljena je iz zakasnitve kabla (10 ns/m – upoštevali smo
potovanje signala od vozlišča do vozlišča), krmilnika CAN (50–75 ns), sprejemno-oddajne
enote (100–250 ns) in morebitnega uporabljenega izolatorskega elementa (od 17 ns pa
vse do 170 ns za optični strežnik). Na podlagi tega lahko v omrežju, kjer sta dve najbolj
oddaljeni vozlišči oddaljeni do 40 m in z maksimalnim številom vozlišč do trideset,
dosegamo hitrosti 1 Mbit/s, kar zaenkrat predstavlja zgornjo hitrostno mejo prenosa
podatkov. Največja možna dolžina omrežja je lahko okrog 1 km. Na tej dolžini lahko
dosegamo hitrosti okrog 40 kbit/s. Prenosne hitrosti se razlikujejo od omrežja do omrežja,
znotraj omrežja pa je obvezno, da vse naprave prenašajo podatke enotno in z enako bitno
hitrostjo.
Prenosno omrežje sestavljata dve uravnoteženi diferencialni liniji: CAN_H in CAN_L. Za
kodiranje bitov se uporablja modulacija brez povratka na ničlo ali NRZ (angl. Non Return
to Zero). Liniji sta na začetku in koncu omrežja povezani z zaključenima uporoma (angl.
Termination resistor). Posamezni upor mora ustrezati nominalni impedanci uporabljenega
vodnika, za katero se po standardu ISO 11898 zahteva, da je vrednosti 120 Ω, posledično
pa morata biti tudi zaključna upora vrednosti 120 Ω.
Slika 2.2 prikazuje shemo omrežja CAN z dvema možnima načinoma izvedbe zaključnih
uporov. Desna stran prikazuje običajni zaključni upor v vrednosti 120 Ω. Na levi strani je
prikazana izvedba s filtriranjem neželenih visokih frekvenc. Želeno prepustnost filtra lahko
izračunamo po enačbi (2.1).
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1

𝑁𝑖𝑧𝑘𝑜𝑝𝑟𝑒𝑝𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 − 𝑓𝐶 = 2 𝜋 𝑅 𝐶

(2.1)

𝐿

fC – mejna frekvenca (Hz)
π – Arhimedova konstanta (3,14)
R – uporabljeni zaključni upor (60 Ω)
𝐶𝐿 – kondenzator (F); za visokohitrostna omrežja CAN je vrednost 4,7 nF, ki ustvarja
točko 3 dB pri 1,1 Mbit/s.

V sistemu CAN pa ni pomemben podatek le skupna dolžina omrežja, temveč tudi razdalja
med dvema sosednjima vozliščema. Liniji med dvema sosednjima vozliščema praviloma
nista zaključeni prek zaključnih uporov, razen če omrežje vsebuje le dve vozlišči. Zaradi
tega razdalja med posameznimi vozlišči znotraj omrežja ni poljubna. Znotraj razdalje med
dvema vozliščema se namreč lahko pojavijo signalni odboji, ki na vmesniku premikajo
vhodne logične nivoje in tako povzročajo motnje na sprejemu. Bitno zajemanje se izvaja
na koncu bita, zato je potrebno, da se vse ojačitve odbitih signalov izvajajo pred ali med
skupno zakasnitvijo sistema. Za preprečevanje odbojev nezaključena razdalja med dvema
1

sosednjima vozliščema naj ne bi bila večja od 3 kritične dolžine. Pri razdaljah, daljših od te
dolžine, se odsek ne obravnava več kot zgoščena točka, upoštevati pa je treba tudi
dodatne spremenljivke. Kritična razdalja na liniji se nahaja na razdalji, kjer je vsota
zakasnitev odhodnega in dohodnega signala na liniji enaka času, ki je potreben za oddajo
signala. Če za primer vzamemo tipičen krmilnik, ki potrebuje 50 ns za oddajo signala, in
če je tipična zakasnitev na liniji 5 ns/m (skupaj tja in nazaj 10 ns), je kritična dolžina
50 𝑛𝑠
10 𝑛𝑠

odseka 5 m (

= 5 𝑚). Iz tega lahko določimo, da je maksimalna dolžina odseka 1,76

m. To razdaljo lahko povečamo s kontroliranjem izhodnega signala krmilnika CAN,
zmanjšanjem bitne hitrosti in pravilnim načrtovanjem.

2.2

Univerzalna zaporedna povezava

USB je standardiziran industrijski kabel, priključek in protokol. Razvit je bil sredi
devetdesetih let prejšnjega stoletja za povezovanje različnih elektronskih naprav z
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računalnikom. Zelo uspešno je nadomestil prejšnje protokole, ki so potekali prek
zaporednega ali paralelnega vodila. Zaradi zmožnosti hkratnega napajanja elektronske
naprave brez dodatnega kabla je v prejšnjih nekaj letih postal nepogrešljiv sestavni del
vseh pametnih naprav.
Protokol se je od nastanka konstantno razvijal v smislu povečevanja hitrosti in tako danes
večina naprav podpira standard USB 2.0 s hitrostmi prenosa podatkov do 480 Mbps,
nekatere pa že standard USB 3.0, ki dosega hitrosti prenosa do 10 Gbps. Slika 2.3
prikazuje osnovne podatke standarda.

Slika 2.3: Prikaz priključkov standarda USB 2.0 in zgradbe fizičnega kabla

V našem primeru smo za povezavo med strojnim vmesnikom za omrežje CAN in
računalnikom uporabljali standard USB 2.0 ter priključka Tip A in Tip mini A iz zgornje
slike 2.3.

2.2.1

Hierarhija sistema

Sistem USB je sestavljen iz gostiteljske naprave, vozlišč in funkcij. Strukturo sistema
lahko ponazorimo v obliki piramide iz sedmih stopenj. Na vrhu piramide je gostitelj (angl.
Host). Nadaljnja struktura piramide je sestavljena iz vozlišč (angl. Hubs) in funkcijskih
naprav (angl. Functions). Vozlišča zagotavljajo napajanje priključenim napravam in hkrati

9

Posodobitev programske opreme vgrajenih sistemov v omrežju CAN

delitev enih priključnih vrat na več. Funkcijske naprave pa predstavljajo priključene
periferne enote, kot so miške, tiskalniki, prikazovalniki itd. Od gostitelja naprej je lahko
maksimalno zaporedno vezanih pet vozlišč. Tako dobimo piramidalni sistem šestih
stopenj z vozlišči in funkcijskimi napravami. V sedmi stopnji so le funkcijske naprave.
Naprave, priključene na vozlišče, so vedno stopnjo nižje od vozlišča, na katerega so
priključene. Sistem, kjer je na vozlišče priključenih več različnih naprav z opcijskimi
nadaljnjimi vrati za priključitev vozlišča, imenujemo spojna naprava (angl. Compound
device). V tako omrežje je možno vezati do 127 naprav. Slika 2.4 prikazuje zgradbo
takega omrežja.

Slika 2.4: Prikaz piramidalne strukture sistema USB po stopnjah s tako imenovanimi
spojnimi napravami

USB podpira priklapljanje in odklapljanje naprav v poljubnem času. Zaznavanje priključitve
naprave oziroma njene odstranitve iz priključka opravljajo vozlišča. Ta imajo za te namene
poseben statusni bit, ki gostitelju sporoča, ali je bila kaka naprava pritrjena ali odstranjena
iz priključka. Na začetku, ko priključimo napravo, gostitelj najprej omogoči priključek, na
katerega je bila naprava priključena. Sledi dodelitev unikatnega številskega naslova, prek
katerega bo naprava prepoznavna pri pošiljanju in prejemanju podatkov prek vodila. Za
določitev tipa priključene naprave gostitelj vzpostavi tako imenovano podatkovno
izmenjavo z ničelno končno točko (angl. Zero endpoints) naprave. Vsaka naprava vsebuje
šestnajst sprejemno-oddajnih končnih točk (angl. Endpoints), ki predstavljajo izvore
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komunikacije ter končne destinacije komunikacije med gostiteljem in napravo. Ena izmed
teh je rezervirana kot ničelna končna točka. Ta se uporablja za detekcijo in konfiguracijo
naprave, ko jo priključimo na vodilo, in takrat je tudi edina dostopna točka. V podatkovni
izmenjavi za zaznavanje priključene naprave gostitelj pošlje ničelni končni točki
priključene naprave sporočilo, ki vsebuje napravi dodeljeni naslov in na koncu naslova še
število nič. Potem pa se bo, če gre za vozliščno napravo, prej opisana procedura ponovila
za vsako v vozlišče pritrjeno napravo, če gre za funkcijsko napravo, pa bo takšno
sporočilo obravnaval del vgrajene programske opreme gostiteljske naprave, ki je zadolžen
za takšna sporočila. Ob odstranitvi naprave iz sistema vozlišče izklopi priključek in sporoči
gostitelju, da je bila naprava odstranjena. Nadaljnjo obravnavo odstranitve nato prevzame
ustrezen programski del sistema USB, ki določi, ali sta bila vozlišče in funkcijska naprava
odstranjena hkrati ali le funkcijska naprava.

2.2.2

Prenos podatkov

Izmenjava podatkov in komandnih ukazov znotraj sistema USB je funkcionalno podprta s
setom enosmernih oziroma dvosmernih podatkovnih cevi (angl. Pipes). Podatkovni
prenosi se vzpostavljajo med gostiteljevo programsko opremo in končnimi točkami
naprave USB. Končna točka je lahko ali sprejemna ali oddajna, ne more pa biti oboje
hkrati. Cevi so medsebojno neodvisne in naprava USB ima lahko več podatkovnih cevi. V
splošnem lahko podamo kot primer funkcijsko napravo z dvema podatkovnima cevema.
Prva omogoča prenos podatkov od naprave, druga pa prenos podatkov do naprave.
Posebna podatkovna cev, ki vzpostavi povezavo z ničelno končno točko, se imenuje
privzeta kontrolna podatkovna cev (angl. Default Control Pipe). Za razumevanje
komunikacijskega procesa znotraj povezave USB je dobro poznati tipe podatkovnih
prenosov, s pomočjo katerih se prenašajo podatki. Vsaka podatkovna cev se lahko
konfigurira, da ustreza enemu izmed naslednjih štirih podatkovnoprenosnih tipov.
»Kontrolni prenosi«

1

(angl. Control Transfer) – ta prenosni tip se uporablja za

konfiguriranje, kontroliranje in nadzor naprav USB. Primer takega prenosa podatkov je
privzeta kontrolirana podatkovna cev, ki opravi uvodno namestitev naprave in pove

1

Citat Kramberger, Iztok. IZGRADNJA MERILNEGA SISITEMA SPEKTRALNEGA ANALIZATORJA ZA
ULTRAVIOLIČNO PODROČJE SVETLOBE: Magistrsko delo. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko Univerze v Mariboru, 2000.
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nastavitvene zahteve vseh končnih točk naprave gostitelju. Ta tip podatkovne cevi se
lahko uporablja tudi za kontroliranje operacij drugih podatkovnih cevi.
»Obsežni prenosi« 2 (angl. Bulk Data Transfers) – kot že samo ime pove, je ta prenosni tip
namenjen za prenos velikih količin podatkov. Taka podatkovna cev dobi najnižjo prioriteto,
zato je dovoljeno uporabljati to metodo le takrat, ko je razpoložljiva dovolj velika pasovna
širina. Tak prenosni tip se na primer lahko uporablja pri prenosu podatkov od digitalnega
skenerja.
»Prekinitveni prenosi«

3

(angl. Interrupt Data Transfers) – omenjeni prenosni tip se

uporablja za prenos manjših količin podatkov, ki potrebujejo večjo prioriteto kot ostale
zahteve.
»Izohroni prenosi« 4 (angl. Isochronous Data Transfers) – ta prenosni tip se uporablja za
prenos podatkov, ki niso kritični in so poslani s hitrostjo, ki odgovarja določenim časovnim
mehanizmom. V ta sklop na primer spada prenos 44100 kHz avdiopodatkov, kjer ni
potrebna velika natančnost.
Zaznavanje naprave, ki je bila priključena na USB, poteka v dveh fazah. Na začetku
gostitelj pošlje zahtevo (angl. Request) z zahtevanimi podatki v tako imenovanem
namestitvenem paketu. Naprava, ki je priključena na priključek USB, pa gostitelju svoje
lastnosti sporoči v obliki deskriptorja. Deskriptor je podatkovna struktura. Sestavljena je iz
podatkov, ki povedo o napravi, katero verzijo protokola USB podpira, maksimalno velikost
pakta, ki ga lahko sprejme, številko proizvajalca, številko naprave in število možnih
konfiguracij, ki jih naprava podpira. Na podlagi tega pa se potem določi razred, v katerega
spada naprava.
Aktualni podatki se pošiljajo po vodilo v paketih. Vsak paket je sveženj podatkov z
informacijami o izvoru destinacije in dolžini podatkov ter polju za kasnejše preverjanje
morebitnih napak med prenosom. Sledi opis posameznih polj znotraj paketa, ki je
prikazan na sliki 2.5.

2

Citat Kramberger, Iztok. IZGRADNJA MERILNEGA SISITEMA SPEKTRALNEGA ANALIZATORJA ZA
ULTRAVIOLIČNO PODROČJE SVETLOBE: Magistrsko delo. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko Univerze v Mariboru, 2000.
3
Citat Kramberger, Iztok. IZGRADNJA MERILNEGA SISITEMA SPEKTRALNEGA ANALIZATORJA ZA
ULTRAVIOLIČNO PODROČJE SVETLOBE: Magistrsko delo. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko Univerze v Mariboru, 2000.
4
Citat Kramberger, Iztok. IZGRADNJA MERILNEGA SISITEMA SPEKTRALNEGA ANALIZATORJA ZA
ULTRAVIOLIČNO PODROČJE SVETLOBE: Magistrsko delo. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko Univerze v Mariboru, 2000.
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Sinhronizacijsko polje ali SYNC (angl. Synchronisation field) – osembitno sinhronizacijsko
polje se uporablja pri sprejemu paketa za sinhronizacijo. Del tega polja je tudi poseben
simbol, ki označuje začetek paketa.
Identifikator paketa ali PID (angl. Packet Identifier) – sestavljen je iz osmih bitov, od
katerih se štirje uporabljajo za določitev tipa podatkov, prenesenih znotraj paketa.
Preostali štirje so prvi komplement prejšnjih bitov, ki služijo za preverjanje morebitnih
napak. Del tega polja torej določa, kateri izmed štirih skupin (žeton, podatki, rokovanje in
posebnosti) pripadajo podatki znotraj paketa. Na podlagi tega polja se določijo sprejemne
in oddajne inštrukcije, ki se morajo izvesti nad prejetimi podatki.
Naslovno polje (angl. Address filed) – podaja naslov naprave, ki ji je namenjen paket.
Področje končne točke (angl. Endpoint field) – podaja ustrezno končno točko, ki prejema
in pošilja podatke znotraj naprave.
Podatkovno polje (angl. Data field) – vsebuje od 0 do 1023 zlogov podatkov.

SYNC [osem bitov]

PID [osem bitov]

Naslov [sedem bitov] Končna točka [štirje biti]

Podatki [od nič do 1023 zlogov]

Slika 2.5: Prikaz tipičnega paketa USB

Ta polja se uporabljajo v različnih tipih paketov za smiselno komunikacijo po vodilu USB.
Napake se preverjajo s CRC. Edino polje PID ima še zraven svoj mehanizem za
preverjanje napak.

2.2.3

Razredi USB

Za določanje funkcionalnosti določene naprave USB zagotavlja delitev naprav v razrede.
Ti razredi predstavljajo splošne opise njihovih programskih gonilnikov, ki se naložijo ob
priključitvi naprave. Podatki, ki določajo posamezni tip razreda, v katerega spada naprava,
se nahajajo v treh zlogih, ki so poimenovani osnovni razred (angl. Base Class), podrazred
(angl. SubClass) in protokol (angl. Protocol). Osnovni razred določi osnovni razred, v
katerega spada naprava. Osnovni razredi se lahko delijo na podrazrede, ki znotraj
osnovnega razreda določajo natančnejše tipe narav. Zlog protokol pa določa protokol
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znotraj razreda, ki se uporablja za komunikacijo. Znotraj naprave sta dva prostora, kjer je
lahko informacija, v kateri razred spada naprava. Prvi prostor je deskriptor naprave (angl.
Device Descriptor), drugi prostor pa je deskriptor vmesnika (angl. Interface Descriptor).
Nekatere kodne definicije razredov so lahko poljubno uporabljene v katerem koli delu, naj
bo to ali deskriptor naprave ali deskriptor vmesnika, za nekatere pa je določeno in se
lahko nahajajo le v deskriptorju vmesnika. Sledi tabela 1, ki prikazuje osnovne razrede s
pripadajočimi identifikacijskimi zlogi, na podlagi katerih jih prepoznamo.

Tabela 2.1: Prikaz osnovnih razredov povezav USB s pripadajočimi prepoznavnimi
številskimi zlogi
Osnovni
razred
00h
01h
02h
03h
05h
06h
07h
08h
09h

Mesto
deskriptorja
Naprava
Vmesnik
Oba
Vmesnik
Vmesnik
Vmesnik
Vmesnik
Vmesnik
Naprava
Vmesnik

0Ah
0Bh
0Dh
0Eh

Vmesnik
Vmesnik
Vmesnik
Vmesnik

0Fh
10h
11h
DCh
E0h
EFh
FEh
FFh

2.2.4

Vmesnik
Naprava
Oba
Vmesnik
Oba
Vmesnik
Oba

Ime razreda
Nedefinirano ali razred naprave (angl. Device)
Razred avdionaprav (angl. Audio Device Class)
Razred komunikacijskih naprav (angl. Communications Device Class)
Človeške vmesniške naprave (angl. Human Interface Device)
Razred fizičnih naprav (angl. Physical Device Class)
Razred slikovnih naprav (angl. Imaging Device Class)
Razred tiskalnih naprav (angl. Printer Device Class)
Razred naprav za masovno shranjevanje (angl. Mass Storage Device
Class)
Vozlišča (angl. Hub)
Razred komunikacijskih naprav ali CDC (angl. Communications Device
Class)
Razred naprav pametnih kartic (angl. Smart Card Device Class)
Razred naprav za varno povezovanje (angl. Content Security Device
Class)
Razred videonaprav (angl. Video Device Class)
Razred naprav za osebno nego (angl. Personal Healthcare Device
Class)
Avdio/video razred naprav (angl. Audio/Video (AV) Device Class)
Razred pametnih oglaševalnih naprav (angl. Billboard Device Class)
Razred diagnostičnih naprav (angl. Diagnostic Device Class)
Brezžični krmilniki (angl. Wireless Controller)
Razno (angl. Miscellaneous)
Aplikacijske specifične naprave (angl. Application Specific Devices)
Prodajalske specifične naprave (angl. Vendor Specific Devices)

Razred komunikacijskih naprav

Ta razred sestavljajo definicije treh podrazredov, in sicer so to razred komunikacijskih
naprav, razred komunikacijskih vmesnikov (angl. Communications Interface Class) in
razred podatkovnih vmesnikov (angl. Data Interface Class). Razred komunikacijskih
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naprav je opisni razred, ki ga uporablja gostitelj za identifikacijo komunikacijske naprave,
ki lahko predstavi več različnih tipov vmesnikov. Razred komunikacijskih vmesnikov
definira splošnonamenske mehanizme, ki se lahko uporabljajo za omogočanje različnih
tipov komunikacijskih servisov na vodilu USB. Razred podatkovnih vmesnikov pa definira
splošnonamenske mehanizme za omogočanje razsutega ali izohronega prenosa
podatkov, ki ne sovpadajo s prenosnimi specifikacijami katerega koli drugega razreda.
Za našo nalogo sta pomembna podatkovnorazredni in komunikacijskorazredni vmesnik.
Komunikacijskorazredni vmesnik se uporablja za upravljanje naprave. Upravljanje
naprave vključuje zahteve za upravljanje operacijskih stanj, odgovorov in oznanjanje
dogodkov. Vmesnik po specifikacijah razreda sestoji iz upravljalnega elementa (angl.
Management element) in opcijsko tudi iz obvestilnega elementa (angl. Notification
element).
Virtualna zaporedna povezava prenaša sporočila po zakonitostih prej omenjenih
vmesnikov: komunikacijskorazrednega in podatkovnorazrednega vmesnika. Prvi uporablja
sprejemno prekinitveno končno točko. Služi za obveščanje gostitelja o statusih povezave
RS-232 s strani strojnega vmesnika, kjer je naprava simulirana. Drugi vmesnik pa
uporablja dve končni točki, in sicer sta to sprejemna razsuta končna točka in oddajna
razsuta končna točka, ki služita prenosu grobih podatkovnih zlogov, ki bi se v resnici
prenašali prek vmesnika RS-232.

2.3

Krmilno-procesna enota iz družine LPC178x/7x

Naša uporabljena krmilno-procesna enota izhaja iz družine LPC178x/7x. Družino poganja
jedro ARM Cortex-M3 z nastavljivo frekvenco do 120 MHz. Izbrana družina krmilnoprocesnih enot vsebuje različne vgrajene krmilnike in vmesnike za opravljanje različnih
opravil ter dostop do različnih vodil. Družina vsebuje napredno večplastno matriko, ki
povezuje različne periferne naprave in omogoča hkraten prenos podatkov brez zakasnitev
zaradi morebitnega razvrščanja. Zakasnitve nastanejo v primerih, če dve napravi hkrati
dostopata do enake periferne naprave. Takšna matrika se imenuje napredno
visokozmogljivo vodilo ali AHB (angl. Advanced High-performance Bus). V nadaljevanju
smo opisali za nas pomembnejše vgrajene krmilnike in pomnilniški sistem.

15

Posodobitev programske opreme vgrajenih sistemov v omrežju CAN

2.3.1

Vgrajeni krmilnik CAN

Vse naprave iz izbrane družine krmilno-procesnih enot že vsebujejo dva vgrajena
krmilnika CAN. Oba sta kompatibilna s standardom 2.0B, ISO 11898-1 in sposobna
doseganja hitrosti prenosa podatkov do 1 Mb/s. Omogočata sprejemanje sporočil z
enajst- in devetindvajsetbitnim identifikatorjem. Za sprejemanje sporočil vsebujeta dva
sprejemna nabiralnika, za oddajanje pa tri oddajne nabiralnike. Slika 2.6 prikazuje
blokovno shemo vgrajenega krmilnika CAN.

Vodilo APB

Krmilna
logika
vmesnika

NVIC
Skupni
statusni
register
Sprejemni
filter

Trije oddajni
nabiralniki

Dva
sprejemna
nabiralnika

Blok jedra CAN
Logika za
upravljanje z
napakami

TX
RX

CAN sprejemnooddajna enota

Logika za
sinhronizacijo
bitov
Procesor za
sprejemanje
bitnih nizov

Slika 2.6: Prikaz blokovne sheme vgrajenega krmilnika CAN izbrane krmilno-procesne
enote

Napredno periferno vodilo ali vodilo APB (angl. Advanced Peripheral Bus) zagotavlja
dostop do vseh krmilnih registrov CAN. Vgrajeni ugnezdeni vektorski prekinitveni krmilnik
ali vgrajeni krmilnik NVIC (angl. Nested Vectored Interrupt Controller) pa omogoča
delovanje s prekinitvami in s tem zmanjšuje potrebe po uporabi centralno-procesne enote.
Skupni statusni register je register obeh kanalov in omogoča posredovanje statusov
centralno-procesni enoti. Sprejemni filter pa omogoča uporabniško nastavljivo strojno
filtriranje okvirjev CAN glede na identifikatorje.
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2.3.2

Zgradba notranjega pomnilnika

Kapaciteta pomnilniških lokacij se spreminja glede na posamičen tip krmilno-procesne
enote. Procesor ARM Cortex-M3 ima možnost naslavljanja do 4 GB pomnilniškega
prostora. Slika 2.7 prikazuje zgradbo pomnilnika krmilno-procesnih enot iz družine
LPC178x/7x. Zraven prikaza povezave posamezne pomnilniške enote z večplastno
matriko AHB pa je še napisana velikost pomnilniške enote izbrane družine krmilnoprocesnih enot.

Pomnilnik
EEPROM 4 kB
Pospeševalnik bliskovnega
pomnilnika
AHB

Bliskovni
pomnilnik 512 kB

Glavni pomnilnik
SRAM 64 kB

Zagonski pomnilnik
ROM 8 kB

Periferni pomnilnik
SRAM 16 kB

Periferni pomnilnik
SRAM 16 kB

Pomnilnik ROM za
krmilnike 16 kB

Statično dinamični
pomnilniški
krmilnik

32 bitna podatkovna linija
26 bitna naslovna linija

Slika 2.7: Prikaz zgradbe pomnilniških enot z velikostjo posameznih pomnilnih lokacij

V nadaljevanju smo opisali za našo nalogo pomembnejše pomnilniške lokacije.
Zagonski bralni pomnilnik (angl. Boot Read-only memory) ali zagonski ROM (angl. boot
ROM) vsebuje rutine za zagon in nalaganje kode v bliskovnem pomnilniku.
Statični poljubno dostopen pomnilnik ali pomnilnik SRAM (angl. Static random-access
memory) se deli na dva dela, in sicer na tako imenovani glavni del in na del, ki je
namenjen perifernim napravam. Do 64 kB pomnilnika SRAM je dostopnega centralnoprocesni enoti. Ta del se nahaja na višjehitrostnem vodilu. Sem smo znotraj vozlišča CAN
začasno shranjevali dele prenesene strojne kode, preden se je ta vnesla v bliskovni
pomnilnik. Izključno za shranjevanje podatkov perifernih naprav pa sta namenjena po dva
16 kB bloka, ki se nahajata na ločenih suženjskih portih za hitrejši dostop do njiju.
Kot zadnjega in z največjo kapaciteto naj omenimo še bliskovni pomnilnik (angl. Flash
memory). Ta vsebuje do 512 kB prostora. Ta pomnilnik ima svoj pospeševalnik, ki
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pospešuje dostop centralno-procesne enote do omenjenega pomnilnika. Uporablja se za
trajno shranjevanje vgrajene programske opreme.

2.3.3

Zagonski nalagalnik

Zagonski nalagalnik predstavlja inštrukcije, ki se izvedejo ob vklopu krmilno-procesne
enote ali ob njenem ponovnem zagonu. Zagonski nalagalnik poskrbi za pravilno začetno
nalaganje vgrajene programske opreme. Sodeluje tudi pri komunikaciji med krmilnoprocesno enoto in računalnikom pri vnašanju strojne kode. Poznamo primarni in
sekundarni zagonski nalagalnik.
Ob pridržanju ustreznega vhodno-izhodnega priključka na ničelni potencial se med
zagonom krmilno-procesne enote lahko sproži ukazni nalagalnik programiranje v sistem
ali ukazni nalagalnik ISP (angl. In-System Programming). Ta metoda za vnašanje strojne
kode uporablja univerzalno asinhrono sprejemno-oddajno vodilo 0 ali vodilo UART0 (angl.
Universal Asynchronous Receiver Transmitter) in različico protokola, ki se uporablja za
vnašanje strojne kode s programatorjem združene testne akcijske skupine ali
programatorjem JTAG (angl. Joint Test Action Group).
Pri izbrani družini krmilno-procesnih enot LPC17xx je treba za vstop v način ISP med
zagonom krmilno-procesne enote pridržati vhodno-izhodni priključek P2.10 na ničelni
potencial. Prehod v ukazni nalagalnik ISP ni mogoč, če je postavljena zastavica
nadzornega časovnika (angl. Watchdog timer). Prav tako prehod v ukazni nalagalnik ISP
ni mogoč, če je med zagonom krmilno-procesne enote vhodno-izhodni priključek P2.10
prebran kot logično visok. V obeh primerih se potem začne iskanje veljavne uporabniško
vgrajene programske opreme za zagon. Samo iskanje poteka na način, da primarni
zagonski nalagalnik najprej preveri, ali obstaja vgrajena programska oprema in ali je ta
brez napak. Pravilnost vgrajene uporabniške opreme se preveri na način, da se izračuna
redundantna vsota začetnih osmih pomnilniških lokacij bliskovnega pomnilnika. V primeru,
ko je rezultat redundantne vsote prvih osmih pomnilniških lokacij bliskovnega pomnilnika
enak nič, se začne izvajati vgrajena uporabniška oprema. Prvih sedem pomnilniških
lokacij bliskovnega pomnilnika vsebuje stanja sedmih tako imenovanih izjemnih vektorjev
(angl. Exception vector). Ti vektorji vsebujejo predresetirana stanja kazalca na sklad in
začetne naslove za vse prekinitvene upravljalnike. V primeru, ko rezultat izračuna
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redundantne vsote ni enak nič, pa se sproži rutina za zaznavanje prenosne hitrosti (angl.
Auto-baud routine) prek vodila UART0 za morebiten vnos strojne kode.
Ukazni nalagalnik ISP je sposoben posodabljanja brisanja in spreminjanja pomnilniških
lokacij, ki se nahajajo znotraj krmilno-procesne enote. Sposoben je spreminjati pomnilnik
RAM in bliskovni pomnilnik. Pri morebitnem dostopanju do zunanjih pomnilniških lokacij
bo javil napako.
Prej opisana procesa, preverjanje pravilnosti vsebine bliskovnega pomnilnika in vnos
strojne kode prek vodila UART0, spadata k procesom, ki se lahko imenujejo primarni
zagonski nalagalnik. Zraven teh procesov si lahko znotraj bliskovnega pomnilnika
ustvarimo uporabniški nalagalnik za vnos strojne kode v bliskovni pomnilnik. Tak zagonski
nalagalnik se imenuje sekundarni zagonski nalagalnik. Izvede se po koncu izvajanja
procesov, ki se nahajajo v zagonskem bralnem pomnilniku, in na koncu prav on potem
poskrbi za zagon vgrajene programske opreme.
Ker se sekundarni zagonski nalagalnik nahaja v bliskovnem pomnilniku, je za vpisovanje
vgrajene programske opreme treba uporabljati naslednje proste lokacije od njegovega
konca naprej. Slednji pa mora biti čim manjši, tako da ne zasede preveč pomnilniškega
prostora. Priporočljivo je, da je nameščen na nekaj začetnih pomnilniških lokacijah
bliskovnega pomnilnika.
Sekundarni zagonski nalagalnik lahko zraven ukaznega načina IPN za vnašanje strojne
kode uporablja še ukazni način programiranje v aplikacijo ali ukazni način IAP (angl. InApplication Programming). To je ukazni način, ki omogoča končnim uporabniškim
aplikacijam, da spreminjajo bliskovni polnilnik s pomočjo podatkov, ki jih pridobijo prek
drugih vodil in ne le prek vodila UART0. Ukazne rutine ukaznega nalagalnika IAP se prav
tako nahajajo v zagonskem bralnem pomnilniku krmilno-procesne enote. Uporabniške
aplikacije, ki uporabljajo to metodo, so sposobne brisanja in pisanja v bliskovni pomnilnik
krmilno-procesne enote.
Pri uporabi ukaznega načina IAP moramo veliko pozornosti posvetiti prekinitvam, saj jih ta
način ne uporablja oziroma jih ne zna onemogočiti. Tako je treba pred klicem ukaznega
načina prekinitveni upravljalnik preseliti v RAM ali pa vse prekinitve onemogočiti.
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2.3.4

Zaščitni registri bliskovnega pomnilnika

Zaščitni kodno-bralni registri ali CRP (angl. Code read protection) nudijo različne stopnje
zaščite pred dostopom in spreminjanjem bliskovnega pomnilnika s strani ukaznega
nalagalnika ISP. Zaščita CRP vpliva samo na ukazni nalagalnik ISP, medtem ko na
ukazni nalagalnik IAP nima vpliva. Poznamo tri registre CRP, ki pomenijo tri različne
stopnje zaščite spreminjanja bliskovnega pomnilnika.
CRP1 – predstavlja najnižjo stopnjo zaščite bliskovnega pomnilnika. S to stopnjo že
onemogočimo dostop do krmilno-procesne enote prek programatorja JTAG ter branje in
primerjanje bliskovnega pomnilnika. Z ukaznim načinom ISP je še omogočeno pisanje v
pomnilnik RAM do pomnilniških lokacij 0x1000 0200. V bliskovnem pomnilniku se lahko
spreminjajo vsi sektorji razen sektorja 0.
CRP2 – zraven prej naštetih opcij še dodatno popolnoma onemogoča ukaza pisanje v
pomnilnik RAM in kopiranje pomnilnika RAM v bliskovni pomnilnik. Ukaz brisanje pa je
omogočen samo za izbris vseh pomnilniških sektorjev.
CRP3 – predstavlja popolno zaščito pomnilniških enot. Onemogoča vstop v ukazni način
ISP, če je prisotna veljavna uporabniška koda v pomnilniški lokaciji 0 bliskovnega
pomnilnika. Zapisano drugače, v tem načinu je omogočeno posodabljanje pomnilniških
enot samo s strani vgrajene uporabniške opreme. Le slednja lahko izvede klic ukaznega
načina IAP ali ukaznega načina ISP z možnostjo nalaganja prek vodila UART0. Izbira
zaščite CRP3 je primerna samo takrat, ko niso mišljena nadaljnja industrijska testiranja
vgrajene programske opreme

2.4

Sprejemno-oddajna enota za omrežje CAN

Izbrana krmilno-procesna enota zraven že vgrajenega krmilnika CAN za uspešno
povezovanje v omrežje CAN potrebuje še zunanji sprejemno-oddajni vmesnik. Za ta
namen smo izbrali sprejemno-oddajno enoto TJA1052IT/5Y proizvajalca NXP. K izbiri
omenjenega vmesnika je pripomoglo tudi to, da vsebuje galvansko ločitev med
sprejemno-oddajnim delom s fizičnega dvožilnega kabla CAN in digitalnim delom h
krmilno-procesni enoti. Vmesnik se uporablja v kombinaciji z računalnikom, zato je
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galvanska ločitev pomembna za zaščito občutljivih elektronskih delov. Omogoča
izolacijsko zaščito do 5 kV efektivne napetosti.
Vmesnik je primeren za sisteme 5 V, 12 V in 24 V in kompatibilen s krmilno-procesnimi
enotami 3 V in 5 V. Napajanje vmesnika poteka v dveh delih, ki sta med seboj galvansko
ločena. Tako lahko omogočimo, da imata svoje napajanje sprejemni del z omrežja CAN in
digitalni del h krmilno-procesni enoti.
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3 POSODABLJANJE

VGRAJENE

PROGRAMSKE

OPREME V OMREŽJU CAN
Kot razred z osnovnimi smernicami za prenos podatkov po vodilu USB smo izbrali razred
komunikacijskih naprav. Kot je že bilo omenjeno, razred definira kar nekaj komunikacijskih
modelov, med drugim tudi zaporedno emulacijo. Pri tem nam je v pomoč gonilnik
operacijskega sistema Microsoft Windows usbser.sys, ki ustreza komunikacijskim
specifikacijam razreda. Za uspešno prepoznavo priključne naprave na vratih USB
potrebujemo še informacijsko-namestitveno datoteko ali datoteko INF (angl. Setup
Information File). Ta datoteka omogoči operacijskemu sistemu, da napravi dodeli pravilni
razred in ji naloži pravilne gonilnike.
Ko operacijski sistem prepozna priključeni strojni vmesnik na vratih USB, bi ga lahko
začeli uporabljati s pomočjo običajnega terminalskega programa. Vendar pa smo za naše
potrebe spisali svoj grafični vmesnik, ki ustreza specifičnim zahtevam projekta. V ozadju
programa poteka komunikacija med operacijskim sistemom in vgrajeno programsko
opremo strojnega vmesnika po zakonitostih zaporedne povezave. Sama vizualna oblika
grafičnega vmesnika je prilagojena preglednejšemu prejemanju oziroma pošiljanju
okvirjev CAN. Program se lahko izvaja v dveh načinih: prisluškovalnem in aktivnem. V
prisluškovalnem načinu beremo vse okvirje z omrežja CAN in jih prikazujemo. V aktivnem
načinu pa smo sposobni pošiljanja okvirjev določeni napravi.
Vgrajena programska oprema strojnega vmesnika je spisana v obliki treh realnočasovnih
opravil (angl. Tasks). Prvo opravilo služi preklapljanju med opraviloma in predstavlja
vmesno stopnjo, kjer vmesnik čaka na ukaz. Ostali dve opravili pa služita posameznima
načinoma delovanja spisane programske opreme za operacijski sistem Microsoft
Windows. To pomeni, da eno opravilo služi prisluškovalnemu načinu, drugo pa aktivnemu
načinu.
Vgrajena programska oprema krmilno-procesne enote, ki bo deležna posodobitve vsebine
bliskovnega pomnilnika, zavzema sprejemanje okvirjev CAN in shranjevanje podatkov iz
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okvirjev v začasno spremenljivko. Ta spremenljivka se potem vpiše z ukaznim načinom
IAP v bliskovni pomnilnik.

3.1

Komunikacijske posebnosti uporabljene povezave USB

Za uspešno prepoznavo virtualnih vrat COM znotraj operacijskega sistema Microsoft
Windows potrebujemo vgrajeni programski gonilnik. Najenostavnejša oblika gonilnika, ki
ga je mogoče spisati, je v obliki datoteke INF. Taka datoteka mora vsebovati osnovne
podatke o napravi, ki jo hočemo priključiti na vrata USB. Operacijski sistem namreč po
začetni vzpostavitvi povezave z napravo in pridobitvi osnovnih informacij o napravi na
podlagi te datoteke potem napravo uvrsti v komunikacijski razred in ji dodeli ustrezen
gonilnik znotraj operacijskega sistema.
Za komunikacijo med grafičnim vmesnikom in strojnim vmesnikom smo na podlagi že
opisanih zakonitosti povezave USB in zaporedne povezave ustvarili svojo obliko
paketnega prenosa podatkov, ki služi zanesljivemu prenosu podatkov med grafičnim in
strojnim vmesnikom.

3.1.1

Vgrajeni programski gonilnik za operacijski sistem

Gonilnik za zaznavo virtualnih zaporednih vrat je spisan v obliki datoteke INF. Take
datoteke je mogoče ustvarjati in urejati z enostavnimi besedilnimi urejevalniki. Zaradi
enostavnosti datoteka ne vsebuje instalacijskih postopkov, temveč se za njeno namestitev
uporablja Microsoftov aplikacijski nalagalnik Win32. Datoteka INF je lahko spisana v
obliki, ki ustreza različnim verzijam operacijskih sistemov Microsoft Windows.
Datoteka je sestavljena iz več razdelkov. Operacijski sistem prepoznava določene
razdelke znotraj datoteke INF po imenu. Zaradi tega razporeditev razdelkov znotraj
datoteke ni vnaprej določena in je prepuščena ustvarjalcu. Imena razdelkov pa prav tako
niso občutljiva na obliko črk. Vseeno je, ali so imena razdelkov napisana z malimi ali
velikimi črkami. V nadaljevanju sledi opis dveh razdelkov, ki omogočata prepoznavo
posamezne naprave z vgrajeno programsko opremo.

23

Posodobitev programske opreme vgrajenih sistemov v omrežju CAN

Razdelek modeli INF – ta razdelek se začne z [DeviceList.NT]. Zapisano drugače,
sestavljen je iz modelskega imena INF, definiranega znotraj razdelka proizvajalca, in
končnice, ki predstavlja verzijo operacijskega sistema. Za omenjenim imenom razdelka
sledi vpis %Description%=DriverInstall, USB\VID_1FC9&PID_0003. Del %Description%
predstavlja napravo, ki se bo naložila in je izražena kot unikatna kombinacija vidnih
znakov ali kot žeton, definiran v razdelku nizi INF. Del DriverInstall predstavlja originalni
del naslova, kamor se bo naložila datoteka INF. V primeru, da jo shranjujemo na dve
lokaciji, za vsako lokacijo napišemo svoj vpis. Del USB\VID_1FC9&PID_0003 pa
predstavlja naslov naprave in naslov kompatibilne naprave. Ta dva naslova se morata
ujemati z naslovi znotraj vgrajene programske opreme krmilno-procesne enote. Naslova
se nahajata znotraj polja standardnega deskriptorja naprave (angl. USB Standard Device
Descriptor) v datoteki usbdesc.c. Omenjena naslova morata biti v obeh datotekah enaka.
Za preostale podprte verzije sistema Microsoft Windows postopek ponovimo.
Nizovni razdelek – datoteka INF mora imeti vsaj en nizovni razdelek za definiranje
žetonov %%, ki se nahajajo znotraj datoteke. Razdelek se začne s [Strings]. Pomembno
je poudariti, da se ime, ki je napisano pri DESCRIPTION, pojavi znotraj upravitelja naprav
pri zaporednih komunikacijskih vratih, če je naprava pravilno zaznana. V našem
programskem gonilniku imamo v nizovnem delu naslednje žetone:
TM="Tadej Magdic"
INSTDISK="LPCUSBlib CDC Driver Installer"
DESCRIPTION="VCOM"
SERVICE="NXP LPC17xx VCOM"

3.1.2

Protokol zaporedne komunikacije

Cilj ustvarjenega protokola komunikacije je bil zagotoviti določeno varnost med prenosom
podatkov med grafičnim in strojnim vmesnikom. Deli vgrajene programske kode se do
strojnega vmesnika prenašajo v obliki znakov ASCII. Tam se preračunajo v binarno obliko
in se nato z okvirji CAN pošljejo do končnega vozlišča CAN, ki je deležno nadgradnje.
Vgrajena programska koda za prenos do vozlišča, ki je deležno nadgradnje, se nahaja v
datoteki formata Intel HEX. To je standardiziran format, ki vsebuje vgrajeno programsko
kodo, predstavljeno v znakih ASCII in tako primerno za prenosne zahteve naše
komunikacije. Vendar pa omenjena datoteka zraven vgrajene programske kode vsebuje
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še dodatne informacije in varovalne mehanizme pred morebitnimi napakami med njenim
prenosom. Sledi izpis primera vgrajene programske kode iz datoteke .hex in opis
posameznih delov znotraj ene vrstice.

:10000000720D0A43414E2062697420726174652028
:100010003A203530306B4269742F730D0A0000008C
:10002000006CDC028014EF038014EF030029DE074A
:040030030000016593
:00000001FF

: 10 0010 00 3A203530306B4269742F730D0A000000 8C
Za primer opisa vzemimo drugo vrstico in jo razčlenimo na dele. Opis bomo podali na
podlagi zgoraj razčlenjene vrstice. Vse vrstice imajo enako zgradbo, le dolžina
podatkovnega dela se spreminja. Znak : ponazarja začetek posamezne vrstice. Sledita
dva zloga 10, ki predstavljata število šestnajstiških zlogovnih parov v podatkovnem delu.
Naslednji štirje zlogi 0010 predstavljajo s šestnajstiško vrednostjo zapisan premik
pomnilniške lokacije od nič, na katero se vpiše del vgrajene programske kode. Naslednja
dva zloga 00 povesta, kakšen je pomen podatkov v podatkovnem delu. Sledi pa lahko do
šestnajst

podatkovnih

zlogov,

v

našem

primeru

so

to

3A203530306B4269742F730D0A000000. Na koncu sta še dva zloga, ki predstavljata
kontrolno vsoto posamezne vrstice. V našem primeru sta to 8C.
Znotraj datoteke Intel HEX, ki je generirana s kodno-razvojnim okoljem LPCXpresso, so
za nas zanimive le vrstice, ki vsebujejo podatkovne zloge, torej so označene z 00, vse
ostale vrstice pa se izfiltrirajo. Izpustita se zadnji dve vrstici. Predzadnja vrstica je
namenjena za določanje začetnega naslova procesorjev, ki temeljijo na arhitekturi Intel.
Zadnja vrstica predstavlja konec datoteke in prav tako ne vsebuje uporabnih podatkov.
Zaradi tega teh dveh vrstic ne upoštevamo in ju ne pošiljamo k vozlišču CAN, ki je
deležno posodabljanja vgrajene programske opreme.
Prenos podatkov med grafičnim in strojnim vmesnikom se izvaja po zakonitostih povezave
USB z zaporedno emulacijo. Na podlagi omenjenega protokola smo ustvarili še svoj
podatkovni paket, s katerim se prenaša vgrajena programska koda. Slika 3.1 prikazuje
zgradbo našega paketa.
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Slika 3.1: Izdelani paket za prenos podatkov prek virtualne zaporedne povezave

Zgradba paketa je bila razvita na način, da omogoča hitro določanje namena paketa s
strani prejemnika, možnost večkratnega pošiljanja enakega paketa in hkrati zagotavlja
stopnjo varnosti podatkov pred napakami med prenosom.
Maksimalna velikost paketa je lahko dvaindvajset zlogov. Paket na začetku vsebuje malo
tiskano črko t, ki pove, da gre za paket, ki vsebuje dele z vgrajeno programsko kodo. Sledi
podatkovni del, kjer se lahko nahaja do šestnajst znakov ASCII, ki predstavljajo zloge
vgrajene programske kode. V nadaljevanju sledi številka paketa. Ta služi prepoznavanju
enakih paketov. Vsak prejeti paket se namreč potrjuje. V primeru, da računalnik ne prejme
potrditve v določenem časovnem območju, se paket pošlje ponovno, strojni vmesnik pa
na podlagi te številke določi, ali je bil prejeti paket že prejet ali ne. Kot števila paketa se
pošiljajo znaki ASCII od ! do }, v šestnajstiški obliki je to od 0x21 do 0x7D. Na podlagi tega
je nemogoče, da bi kateri izmed treh zaporednih paketov z različnimi podatki imel enako
številko paketa.
Za odkrivanje morebitnih napak, ki bi se lahko zgodile med prenosom, se uporablja CRC.
Za naše potrebe smo izbrali različico pod imenom CRC-16-CCITT. K izbiri je botrovalo
dejstvo, da je izračunavanje izbrane kontrolne vsote strojno podprto s strani izbrane
krmilno-procesne

enote

strojnega

vmesnika.

Izračunavanje

poteka

na

podlagi

generatorskega polinoma 𝑥 16 + 𝑥 12 + 𝑥 5 + 1. Iz največje potence polinoma lahko
razberemo, da bo končni rezultat izračuna CRC dolg šestnajst bitov. Pri izračunavanju se
še uporablja seme CRC, ki je vrednosti 0xFFFF. Seme predstavlja začetno vrednost pri
izračunavanju. Tako pošiljatelj kot prejemnik morata imeti enako vrednost semena pri
izračunavanju CRC. V primeru, da se semeni razlikujeta, se izračuna ne ujemata in
sporočilo se zavrže. Na tak način lahko zagotavljamo minimalno stopnjo maskiranja
sporočil.
Paket se zaključuje z znakom ASCII za vrstično polnilo ali LF (angl. Line feed).
Zgradbi paketa je botrovalo dejstvo, da lahko en okvir CAN naenkrat sprejme do osem
podatkovnih zlogov. Zaradi tega smo sestavili tak paket, ki prenese od grafičnega do
strojnega vmesnika šestnajst znakov ASCII, ki se tam preračunajo in shranijo v okvir ter
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pošljejo. Nismo namreč hoteli, da bi se podatki znotraj strojnega vmesnika shranjevali,
temveč da bi služili le kot prehod.

3.1.3

Protokol komunikacije CAN

Izdelana komunikacija prek omrežja CAN v celoti poteka na podlagi razširjenega
podatkovnega okvirja CAN. Za naše potrebe smo ga še dodatno razdelili. Cilj je bil
ustvariti okvir, ki bi se mu na podlagi podatkov, ki jih prenaša, določila prioriteta pri
dostopu do omrežja. Tako smo devetindvajsetbitni identifikacijski del okvirja razdelili na
dele, ki so prikazani na sliki 3.2.

S
O
F

Pomen
okvirja
[4 bit]

ID-prejemnika
[7 bit]

S
R
R

I
D
E

ID-pošiljatelja
[7 bit]

Številka okvirja
[11 bit]

R
T
R

R1

R0

DLC
1n

Do osem podatkovnih zlogov
2n 3n 4n 5n 6n 7n 8n

CRC

EOF

Slika 3.2: Izdelani okvir za prenos podatkov prek omrežja CAN

Začetno enajstbitno identifikacijsko polje smo razdelili na pomen okvirja in na IDprejemnika. Pomen okvirja predstavlja štiribitno število, ki pove, kakšni podatki se
prenašajo v podatkovnem polju. Polje je bilo ustvarjeno zaradi načina delovanja arbitraže,
na podlagi katere potem določeno vozlišče dobi prednost za pošiljanje podatkov. S tem
poljem določimo prioriteto posameznega okvirja, ki se pošlje v omrežje. Sledi polje, ki
predstavlja unikatno identifikacijsko številko prejemnika znotraj omrežja, ki mu je
namenjeno sporočilo. Naslednje osemnajstbitno identifikacijsko polje smo razdelili na IDpošiljatelja in številko okvirja. ID-pošiljatelja prestavlja sedembitno unikatno identifikacijsko
številko pošiljatelja znotraj omrežja. Številka okvirja pa predstavlja enajstbitno številko
okvirja, ki služi preprečitvi podvajanja okvirjev, ko gre za večji prenos podatkov brez
potrjevanja vsakega prejetega okvirja. Ostali deli okvirja ostajajo nespremenjeni.
Za potrebe naše komunikacije smo ustvarili štiri okvirje z različnimi pomeni in prioritetami
za dostop do omrežja. Največjo prioriteto pri pošiljanju ima okvir, ki sporoča, da je prišlo
do napake. Okvir smo poimenovali CAN napaka okvir s prioriteto 0x0. Ta okvir lahko
pošljeta tako prejemnik kot oddajnik v primeru zaznane napake med prenosom. Okvir
sporoča, da je prišlo do usodne napake in je treba ponoviti sejo prenosa dela strojne
kode. Samo okvirno izmenjavo prikazuje slika 3.3.
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Pošiljatelj pošlje: CAN napaka okvir
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Prejemnik odgovori: CAN ok napaka okvir
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F
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Okvir
0x0
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ID-pošiljatelja

Slika 3.3: Prikaz okvirne izmenjave izdelanega protokola za omrežje CAN v primeru
odkrite napake

Naslednji okvir, ki se uporablja pri komunikaciji, je statusni okvir, ki sporoča statuse pri
prenosu vgrajene programske kode. Okvir se uporablja za zahtevanje začetka vnosa dela
prenesene vgrajene programske opreme s strani strojnega vmesnika pri vozlišču, ki je
deležno nadgradnje. S tem okvirjem se prav tako sporoči, ali je bil vnos uspešen ali
neuspešen. Služi še prenašanju statusov o morebitnih neujemanjih številk okvirjev. V
nadaljevanju slika 3.4 prikazuje splošen primer komunikacije.

Strojni vmesnik pošlje: CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo
S
O
F

Status
Okvir
0x1

ID-prejemnika

S
R
R

I
D
E

ID-pošiljatelja

Številka okvirja
0x100

R
T
R

R1

R0

DLC
2

Prvi zlog: o
Drugi zlog: k

CRC

EOF

R
T
R

R1

R0

DLC
2

Prvi zlog: o
Drugi zlog: k

CRC

EOF

R
T
R

R1

R0

DLC
2

Prvi zlog: e
Drugi zlog: r

CRC

EOF

R
T
R

R1

R0

DLC
4

Prvi zlog: l, Drugi zlog: e,
Tretji in četrti zlog:
število pravilno sprejetih zlogov

CRC

EOF

CAN vozlišče odgovori: CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo
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CAN vozlišče odgovori: CAN status okvir napaka pri nadgradnji
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CAN vozlišče odgovori: CAN status okvir neujemanje dolžine
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Slika 3.4: Prikaz okvirne izmenjave statusov znotraj komunikacijske povezave med
napravama

Okvir, ki sporoča neujemanje dolžine, lahko pride kadar koli in ne le kot odgovor na okvir,
ki zahteva nadgradnjo. Preverjanje prejetih okvirjev se izvaja konstantno ob prejemu
vsakega, tako da se v primeru, ko pride do neujemanja, pošlje omenjeni okvir. Na okvir, ki
zahteva nadgradnjo, sta mogoča še dva odgovora: da je vnos dela prenesene vgrajene
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programske kode uspel ali da je prišlo do napake. V primeru, da je vnos uspel, vozlišče
vrne enak okvir kot tisti, ki zahteva nadgradnjo, če pride do napake, pa vrne okvir, ki
sporoča, da je prišlo do usodne napake med vnosom in da bo treba ponovno zagnati vse
naprave in ponoviti prenos vgrajene programske kode.
Prenos vgrajene programske kode se izvaja z okvirjem po imenu CAN okvir za nalaganje.
Njegova prioriteta pri prenosu je dva. Izgleda enako kot osnovni okvir na sliki 3.2, le da se
znotraj številke okvirja prenaša številka, ki pomeni število prenesenih zlogov podatkov,
vključno s tistimi, ki se nahajajo v podatkovnem polju. Odgovorov na okvir ni. V primeru
napak se pošlje ustrezen okvir, ki vsebuje in opisuje napako.
Za konec ostane še informacijski tip okvirja. Ta se uporablja za začetno rokovanje pred
začetkom prenosa vgrajene programske kode. Okvirni promet poteka tako, da se pošlje
omenjeni tip okvirja, ki v prvem podatkovnem zlogu vsebuje identifikacijsko številko
pošiljatelja. Prejemnik odgovori z enakim tipom okvirja, le da zamenja identifikacijsko
številko znotraj podatkovnega zloga. Slika 3.5 prikazuje primer komunikacije z
informacijskim okvirjem.

Pošiljatelj pošlje: CAN informacijski okvir
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CAN vozlišče odgovori: CAN informacijski okvir
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Slika 3.5: Prikaz primera informacijske okvirne izmenjave

3.1.4

Komunikacija ukaznega načina IAP

Rutina za programiranje v aplikacijo se kliče s kazalcem, shranjenim v registru r0. Ta kaže
na RAM-lokacijo, ki vsebuje vgrajeno programsko opremo in parametre. Rezultati
ukaznega načina IAP se vračajo v obliki tabele, na katero kaže register r1. Za morebitno
ponovno uporabo vsebine shranjene tabele pa uporabnik v register r0 vnese enak naslov,
kot je v r1. Velikost tabele rezultatov je odvisna od uporabljenega ukaza IAP in ne od
števila ukaznih parametrov.
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Med samim pisanjem oziroma brisanjem bliskovni pomnilnik ni dostopen. Ukazni način
IAP uporablja za shranjevanje rezultatov zgornjih dvaintrideset zlogov bliskovnega
pomnilnika. Vgrajena programska oprema mora zato v primeru uporabe ukaznega načina
vnaprej dovoljevati uporabo omenjenega dela bliskovnega pomnilnika.
V nadaljevanju sledi opis ukazov ukaznega načina IAP, ki smo jih uporabili pri vnašanju
vgrajene programske kode.
Priprava sektorjev na pisanje (angl. Prepare sector(s) for write operation) – ukaz se
uporablja pred izvršitvijo ukaza kopiranja pomnilnika RAM v bliskovni pomnilnik ali ukaza
brisanja sektorjev. V primeru uspešnega kopiranja ali brisanja ukaz ponovno zaščiti
pomembne sektorje. Vhodna podatka sta številka začetka in številka konca sektorja.
Slednja naj bi bila večja ali vsaj enaka številki začetka sektorja. Uspešno izvršitev ukaza
predstavlja odgovor CMD_SUCCESS.
Kopiranje pomnilnika RAM v bliskovni pomnilnik (angl. Copy RAM to Flash) – ta ukaz se
uporablja za spreminjanje vsebine bliskovnega pomnilnika. Prva vhodna podatka sta
naslov končne destinacije v bliskovnem pomnilniku, kamor se bodo vpisovali podatkovni
zlogi, in naslov izvorne destinacije pomnilnika RAM, s katere se bodo brali podatki.
Naslova morata kazati na pomnilnik znotraj krmilno-procesne enote, ki hkrati predstavlja
tudi večkratnik zlogovnega svežnja 256. Tretji vhodni podatek je število zlogov, ki se bodo
vpisali. Velikost zlogov mora biti 256 ali 512 ali 1024 ali 4096. Četrti vhodni podatek pa je
frekvenca ure centralno-procesne enote v kHz. Uspešno izvršitev ukaza predstavlja
odgovor CMD_SUCCESS.
Brisanje sektorjev (angl. Erase sector(s)) – ukaz se uporablja za brisanje sektorjev
bliskovnega pomnilnika krmilno-procesne enote. Prva vhodna podatka sta številka
začetka in številka konca sektorja. Slednja naj bi bila večja ali vsaj enaka številki začetka
sektorja. Tretji vhodni podatek je frekvenca ure centralno-procesne enote v kHz. Uspešno
izvršitev ukaza predstavlja odgovor CMD_SUCCESS.
Preverjanje praznosti sektorjev (angl. Blank check sector(s)) – Ta ukaz se uporablja za
preverjanje praznosti sektorjev bliskovnega pomnilnika, ki se nahaja znotraj krmilnoprocesne enote. Vhodna podatka sta številka začetka in številka konca sektorja. Slednja
naj bi bila večja ali vsaj enaka številki začetka sektorja. Uspešno izvršitev ukaza
predstavlja odgovor CMD_SUCCESS.
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3.2

Programska oprema za napredni operacijski sistem

V tem razdelku bomo opisali spisano programsko opremo grafičnega vmesnika, ki se
izvaja znotraj računalniškega operacijskega sistema. Programska oprema je bila spisana
znotraj razvojnega programskega okolja Microsoft Visual Studio Ultimate 2013, verzije
12.0.21005.1 REL, v programskem jeziku C#.
Opisali smo posamezna okna, ki se prikazujejo uporabniku med uporabo grafičnega
vmesnika. Prav tako smo podali zahteve, ki jih je treba nastaviti pred začetkom
vzpostavitve povezave s strojnim vmesnikom.
Opisano je delovanje programa za grafično podobo. Opisali smo torej načine prikazovanja
posameznih oken in ukazni promet, ki se izmenja med grafičnim in strojnim vmesnikom.

3.2.1

Funkcije in rokovanje

Izdelani grafični vmesnik za napredne operacijske sisteme lahko na podlagi vizualnih
podob, ki se prikazujejo, razdelimo na tri dele: izbirni način, aktivni način in prisluškovalni
način. Funkcijski diagram poteka, predstavljan na sliki 3.6, prikazuje možen vizualni potek
grafičnega vmesnika in možne prehode med posameznimi vizualnimi podobami.

Zečetek

Aktivni način

Preklopni
način

Prisluškovalni
način

Konec

Slika 3.6: Prikaz možnega poteka prikazovanja oken v grafičnem vmesniku

Začetni del, ki se odpre ob zagonu programa, je tako imenovano izbirno okno. Sestavlja
ga enostavno okno, s pomočjo katerega lahko izberemo želeni način delovanja. Izbirno
okno nima neke tehtne povezave s strojnim vmesnikom, služi le kot prehodno okno med
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dvema drugima grafičnima podobama. Slika 3.7 prikazuje izgled izdelanega izbirnega
okna.

Slika 3.7: Prikaz grafične podobe okna izbirnega načina

Naslednje okno, ki se odpre, če na zgornji sliki pritisnemo gumb Prisluškovanje, je okno
za prisluškovalni način. Prisluškovalni način je prvo izmed dveh glavnih oken in prikazuje
delovanje v prisluškovalnem načinu. Kot je razvidno iz slike 3.8, na prvi pogled grafična
podoba okna spominja na enostaven terminalski program za prikazovanje zaporedne
komunikacije.

Slika 3.8: Prikaz grafične podobe okna prisluškovalnega načina
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Okno vsebuje meni za izbiro zaporednih vrat, ki ga uporabnik ne more poljubno
spreminjati in lahko izbere le sistemsko dosegljiva zaporedna vrata. V meniju za
nastavitev bitne hitrosti omrežja CAN lahko vpišemo številke med deset tisoč in milijon ali
pa izberemo že vnaprej nastavljene možnosti. Večji del okna je namenjen prikazovanju
prejete vsebine. Pod oknom, ki prikazuje prejeto vsebino, pa se nahaja okno, v katerega
lahko vpisujemo ukaze za pošiljanje. Za obe okni obstajata tipki za izbris vsebine v oknu.
Pošiljanje ukaza poteka na način, da pritisnemo tipko Pošlji ali pa enostavno s pritiskom
tipke Vnašalka (angl. Enter key) na tipkovnici. S pritiskom tipke Nazaj se vrnemo na izbirni
način. S pritiskom tipke Zapri zapremo program. Na koncu še ostane tipka Poveži, s
katero se povežemo s strojnim vmesnikom.
Prisluškovalni način deluje tako, da izberemo zaporedna komunikacijska vrata, pod
katerimi se nahaja strojni vmesnik, in nastavimo bitno hitrost omrežja CAN, na katero se
priključujemo, ter kliknemo na tipko Poveži. V primeru, da ne nastavimo katerega izmed
parametrov, se nam odpre okno NAPAKA!!. Primer takega okna je prikazan na sliki 3.9.
Okno nas opozori, da smo pozabili nastaviti oziroma vpisati določene nastavitve.

Slika 3.9: Prikaz enostavnega okna NAPAKA!!, ki nas opozori na nepravilnosti

S pritiskom tipke Poveži se začne vzpostavitev povezave s strojnim vmesnikom. V
primeru nepravilne izbire zaporednih komunikacijskih vrat oziroma neuspeha pri
vzpostavitvi povezave s strojnim vmesnikom se prav tako odpre okno NAPAKA!!. Tako
okno zraven navodil za odpravo napake pokaže še njen opis. Slika 3.10 prikazuje tako
okno.
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Slika 3.10: Prikaz okna NAPAKA!! z navodili za odpravo napake in njenim opisom

V primeru uspešne povezave s strojnim vmesnikom se v prikazovalnem oknu začnejo
prikazovati okvirji CAN, ki se prenašajo po omrežju, na katerega je priključen strojni
vmesnik. Pošiljanje okvirjev v omrežje, na katerega smo priključeni, ni omogočeno zaradi
tega, ker bi lahko nevede motili komunikacijo po omrežju s potrjevanjem prejema
posameznih okvirjev in tako izničili bistvo načina, ki služi odkrivanju nedejavnih oziroma
morebitno okvarjenih sprejemno-oddajnih vozlišč CAN. Pošiljati je mogoče le enostavne
znakovne ukaze, s katerimi se krmili vmesnik. Ta način tako služi tudi za preverjanje
delovanja strojnega vmesnika.
Ko je povezava vzpostavljena, se onemogočijo okna za nastavitev vzporednih vrat in
nastavitev bitne hitrosti omrežja CAN, na katero smo se povezali. Nastavitve se
onemogočijo zaradi morebitne nenamerne spremembe katere izmed nastavitev med
delovanjem, s katero bi posledično povzročili prekinitev povezave oziroma nepravilno
sprejemanje okvirjev CAN.
Drugi način, ki ga omogoča grafični vmesnik, je tako imenovani aktivni način. V tem
načinu se izvaja prenos vgrajene programske kode do vozlišča, ki je deležno posodobitve
vgrajene programske opreme. Slika 3.11 prikazuje izgled okna aktivnega načina.
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Slika 3.11: Prikaz grafične podobe okna aktivnega načina

Okno zraven že opisanih tipk in menijev pri prisluškovalnem načinu vsebuje še vpisni
mesti za vpis unikatnih identifikacijskih številk znotraj omrežja CAN. Pod ID-pošiljatelja
vpišemo eno izmed prostih številk znotraj omrežja CAN, s katero se bo predstavljal strojni
vmesnik. Pod ID-prejemnika pa vpišemo številko naprave, ki bo deležna posodobitve
vgrajene programske opreme. S tipko odpri izberemo datoteko .hex z želeno vgrajeno
programsko kodo, ki se bo vnesla. Zraven tipke za izbiro datoteke se ob pravilni izbiri
datoteke izpiše njena pomnilniška lokacija. Tipka Pošlji služi za začetek pošiljanja
datoteke, vzporedno z njo pa se nahaja vrstica napredka (angl. Progress bar), ki grafično
prikazuje razmerje že prenesene vgrajene programske kode.
Za začetno vzpostavitev zaporedne povezave s strojnim vmesnikom moramo izbrati
zaporedna vrata, pod katerimi se nahaja strojni vmesnik, nastaviti bitno hitrost, s katero se
prenašajo podatki po omrežju CAN, ter vpisati ID-prejemnika in ID-pošiljatelja. Ob pritisku
tipke Poveži se možnost spreminjanja prej naštetih nastavitev onemogoči. Ob uspešno
vzpostavljeni povezavi pa se omogoči tipka Pošlji. Pred pritiskom te tipke moramo izbrati
še datoteko .hex, katere vsebino želimo poslati. V primeru, da je ne izberemo, se odpre
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okno NAPAKA!!, ki nas opozori, da datoteka ni izbrana. Okno za izbiro datoteke ima enak
izgled kot v večini drugih programov, ki se izvajajo znotraj operacijskega sistema
Microsoft Windows in omogočajo odpiranje ali vnašanje datotek. Okno NAPAKA!! se prav
tako pojavi v primeru, ko izbrana datoteka nima končnice .hex, hkrati pa nam ponudi
možnost ponovitve procesa izbire datoteke.
Ko enkrat kliknemo na tipko Pošlji, se začne postopek vzpostavitve povezave z izbranim
vozliščem znotraj omrežja CAN. V primeru, da povezava z oddaljenim vozliščem ne uspe,
se pojavi okno NAPAKA!!, ki nas opozori na morebiten nepravilen vpis identifikacijske
številke prejemnika. V primeru, da začetno rokovanje z oddaljenim vozliščem uspe, pa se
v prikazovalnem oknu izpiše Povezava uspela!! in začne se procedura prenosa vgrajene
programske kode. V prikazovalnem oknu se začnejo izpisovati posamezni preneseni
paketi. Pod njimi se izpisujejo besedne zveze, ki odražajo povraten odgovor strojnega
vmesnika.
Po uspešno preneseni in vneseni vgrajeni programski kodi se odpre okno USPEH!!, ki je v
osnovi podobno oknu NAPAKA!!, le da v tem primeru sporoča uspešen konec prenosa
vgrajene programske kode.
Zgoraj opisana in prikazana okna predstavljajo grafično podobo spisanega grafičnega
vmesnika. S temi podobami se srečuje uporabnik pri rokovanju s programom. Vendar pa
nismo predstavili vseh možnih oken, ki se pojavljajo ob napakah. Predstavljeni okni z opisi
napak sta le dve osnovni verziji. Vsa ostala okna s prikazi napak, ki se pojavljajo med
delovanjem, so podobna predstavljena, le opisi napak in morebitna navodila, kaj storiti, da
se napaka odpravi, so drugačna.

3.2.2

Delovanje in ukazi

Grafična vmesniška programska oprema za operacijsko okolje Microsoft Windows je
spisana v programskem jeziku C# kodno-razvojnega okolja Microsoft Visual Studio, in
sicer na projektni predlogi Windowsove oblikovne aplikacije (angl. Windows Forms
Application). Take aplikacije so ciljno namenjene izvajanju znotraj operacijskega sistema
Microsoft Windows in se izvajajo s pomočjo krovne programske opreme.NET framework
4.5. Na podlagi izbranega projekta smo ustvarili aplikacijo Microsoft Windows z imenom
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USBtoCAN. Znotraj te pa smo ustvarili tri oblike Microsoft Windows, ki so bile opisane v
prejšnjem poglavju.
Prehodi med okni potekajo tako, da se okna, ki so že bila ustvarjena, samo skrivajo
oziroma prikazujejo. To pomeni, da če prehajamo iz izbirnega okna v prisluškovalno okno,
se bo prisluškovalno okno le skrilo, izbirno okno, ki je že bilo ustvarjeno, pa se bo le
prikazalo nazaj. Na tak način omogočamo, da lahko ohranimo nastavljene parametre in
določene prejete podatke, ki so prikazani znotraj glavnih oken. Povezava s strojnim
vmesnikom se ob prehodu iz okna v okno prekine. Prekine pa se zaradi tega, ker strojni
vmesnik deluje v obliki opravil, v katera preide po pritisku gumba Poveži znotraj enega
izmed načinov delovanja.
Virtualna zaporedna vrata strojnega vmesnika se imenujejo VCOM (angl. Virtual
Communication Port). Številko zaporednih vrat lahko najdemo pod imenom VCOM, če
odpremo Upravitelja naprav (angl. Device manager) v operacijskem sistemu Microsoft
Windows. Druga možnost je, da zaženemo grafični vmesnik in pogledamo, katera
zaporedna vrata že obstajajo, in nato priključimo strojni vmesnik. Vrata, ki se na novo
pojavijo, tako pripadajo strojnemu vmesniku. Obe opciji pa sta izvedljivi le v primeru
predhodne pravilne namestitve datoteke INF. Diagram poteka, prikazan na sliki 3.12,
prikazuje potek vzpostavitve povezave med grafičnim in strojnim vmesnikom.
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Poveži
Prekini

Ustvari nit za branje
iz vrat zaporednih

Povezava
uspela

Preberi ime
zaporednih vrat in
vrednost CAN bit/s

Zaženi nit za branje z
zaporednih vrat

Preberi pomnilnik
zaporedne povezave

Spremeni napis
gumba
Poveži -> Prekini
Stanje
povezave

Potrdi pravilni sprejem
vseh nastavitev
Ni Vzpostavljena

Prekini nit za branje
z zaporednih vrat

Pošlji ukaz strojnemu
vmesniku za prehod v
Izbirno opravilo

Prekini povezavo z
zaporednimi vrati

Vzpostavljena

Preveri
grafične
vnose

OK

Poveži z
zaporednimi
vrati

OK

2x ukaz
zagon
opravila

OK

Nastavi IDoddajnika

OK

Nastavi
CAN bit/s

Nastavitev ID
ni uspela

Nastavitev ID
ni uspela

Nastavitev CAN
hitrosti ni uspela

NAPAKA!!
Preveri izbrana
vrata!

NAPAKA!!
Nastavitev IDsprejemnika ni
uspela!

NAPAKA!!
Nastavitev IDoddajnika ni
uspela!

NAPAKA!!
Nastavitev CAN
vmesnika ni
uspela!

Prekini povezavo z
zaporednimi vrati

Prekini povezavo z
zaporednimi vrati

Prekini povezavo z
zaporednimi vrati

Prekini povezavo z
zaporednimi vrati

Spremeni napis
gumba
Prekini -> Poveži

Spremeni napis
gumba
Prekini -> Poveži

Spremeni napis
gumba
Prekini -> Poveži

Spremeni napis
gumba
Prekini -> Poveži

Vsaj en je enak nič

Povezava ni uspela

Zagon opravila ni uspel

NAPAKA!!
Manjkajo
nastavitve

NAPAKA!!
Vrat ni mogoče
odpreti

Spremeni napis
gumba
Prekini -> Poveži

Spremeni napis
gumba
Prekini -> Poveži

Povezava
prekinjena

Nastavi IDsprejemnika

OK

Samo aktivni način

Slika 3.12: Prikaz diagrama poteka izvajanja programa ob pritisku tipke Poveži

Slika 3.12 prikazuje potek povezave med grafičnim in strojnim vmesnikom za oba načina
delovanja. Kot je razvidno iz slike 3.12, ima aktivni način dve dodatni zanki za nastavitev
identifikacijskih številk sprejemnika in oddajnika. Prisluškovalni način omenjenega ne
potrebuje, saj sprejemamo vse okvirje, hkrati pa ne pošiljamo nobenih okvirjev v omrežje.
Preostali potek povezovanja je pri obeh načinih delovanja enak.
Najprej se pošlje ukaz za zagon preklopnega opravila in šele po uspešni potrditvi, da se
strojni vmesnik nahaja v preklopnem opravilu, se pošlje ukaz za zagon enega izmed
delovnih opravil. Namen takega načina delovanja je preprečiti neodzivnost grafičnega
vmesnika. Če se namreč strojni vmesnik med zagonom zažene v katerem izmed delovnih
opravil, vzpostavitev začetne povezave ne bo uspela. Napaka se ob vzpostavljanju
povezave lahko pojavi le, če se želimo povezati z zaporednimi vrati, ki ne predstavljajo
strojnega vmesnika. Znotraj procesa, ki spremeni ime tipke Poveži/Prekini, se določi tudi
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globalni status povezave. Ta se upošteva le pri funkcijah za branje in pošiljanje podatkov
z zaporedne povezave, ki delujeta le takrat, ko je povezava vzpostavljena.
Diagram poteka, ki je predstavljen na sliki 3.12, ki prikazuje potek vzpostavitve povezave,
je prikazan v okrnjeni obliki. Vsak odločitveni stavek namreč vsebuje funkcijo, ki vrne
status, ali je določena operacija uspela ali ne. Diagram poteka, predstavljan na sliki 3.13,
pa prikazuje splošni primer take funkcije.

Začetek
Ustvari števec ponovitev
Poskusi

Vrni NE

NE

Ponavljaj
dokler števec manjši od
nastavljenega

Beri z zaporednih vrat

Odreži „NL“

Zakasnitev

DA

Pošlji ukaz
Povečaj
števec

Ustvari spremenljivko
za branje

NE

Preveri,
če je ukaz enak
poslanemu

DA

Vrni OK

Ujemi
Prišlo
do usodne
napake

DA

Prikaži okno
NAPAKA!! z
napako

Vrni NE

Slika 3.13: Prikaz funkcije, ki se skriva v ozadju vsakega odločitvenega stavka na sliki
3.12

Funkcije, katere primer prikazuje slika 3.13, se izvajajo znotraj zanke Poskusi/Ujemi (angl.
Try-catch). Zanka je namenjena temu, da v primeru napake, zaradi katere bi lahko
program obstal, to napako odkrije in ustavi izvajanje zanke. Mesto napake in njen opis se
shranita v posebno spremenljivko tipa izjema (angl. Exception). To napako potem
prikažemo v oknu NAPAKA!!, ki vsebuje dodaten opis.
Pošiljanje in branje ukaza poteka znotraj zanke, ki se večkrat ponovi. Problem, zaradi
katerega se funkcije izvajajo v zanki, predstavlja sprejem podatkov s strani grafičnega
vmesnika. Strojni vmesnik v večini primerov pravilno sprejme ukaz že v prvem pošiljanju.
Grafični vmesnik pa le malokdaj v prvo pravilno sprejme odgovor s strani strojnega
vmesnika. Zaradi tega je vgrajena programska oprema strojnega vmesnika spisana na
način, da omogoča večkratno sprejemanje enakih sporočil brez skrbi, da bi se podatki
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podvajali. Potrjevanje ukaza poteka na način, da se prejeti ukaz s strani strojnega
vmesnika v enaki obliki odpošlje nazaj, s čimer se potrdi, da je bil ukaz sprejet in obdelan.
V primeru, da grafični vmesnik ne prejme povratnega odgovora v enaki obliki, sledita
zakasnitev nekaj 10 milisekund ter ponovni poskus pošiljanja in branja.
V primeru, da se povežemo v prisluškovalnem načinu, se neke dodatne operacije znotraj
grafičnega vmesnika, zraven že opisanih, več ne izvajajo. V ozadju se konstantno izvaja
branje z zaporedne povezave in prejeti podatki se prikazujejo v prikazovalnem oknu. V
primeru pošiljanja ukaza strojnemu vmesniku se pokliče rutina za pošiljanje podatkov.
V aktivnem načinu se nam po uspešno vzpostavljeni povezavi omogoči tipka Pošiljanje.
Ob pritisku na tipko Pošlji se začne izvajati proces pošiljanja vgrajene programske kode iz
izbrane datoteke .hex k strojnemu vmesniku. V primeru, da so začetne nastavitve
pravilne, se v nadaljevanju onemogočijo tudi vse tipke razen tistih za prekinitev povezave
iz zapiranja programa, s katerima lahko v primeru neodzivnosti procesa tega prekinemo.
Diagram poteka, predstavljen na sliki 3.14, prikazuje potek pošiljanja vgrajene
programske kode s strani grafičnega vmesnika do strojnega vmesnika.
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Začetek

Datoteka
ne obstaja

NE

Konec

Obstaja
.hex

Prikaži okno
NAPAKA!!

DA

OK

OK

Obstaja
vozlišče
CAN

Prikaži okno
NAPAKA!!

Vozlišče
ne obstaja

NE

Ni prebrana
do konca

DA

Izreži del vrstice, ki
pove pomen podatkov

Beri
datoteko
!= null

Del vrstice
== 00

Odreži prvih 9
zlogov in zadnja
dva

DA

Shrani vrstico

Prebrana

Preberi dolžino niza in
nastavi graf napredka
Dodaj „t“ v paket
za pošiljanje
Prebrani vsi zlogi + 10
zgodila se je napaka

Beri zlog
iz niza

Konec

Obdelaj
odgovor in
prikaži rezultat

Niso prebrani
vsi zlogi

Preberi zlog v paket za
pošiljanje
Napaka

Prikaži okno
NAPAKA!!
prenos ni uspel

Prikaži okno
USPEH!!
prenos uspel

Povečaj graf
napredka

Prejmi odgovor

Izprazni paket
Dodaj „t“ v paket
Povečaj števec
paketa

Pošlji paket

Zlogi v
paketu == 16 ali
prebrani vsi zlogi in
ni napake

Paket ni bil potrejn

NE

Paket

Zlogi v paketu == 16
ali prebrani vsi zlogi

Paket + številka
paketa + CRC

Pošiljaj
potrjen
dokler se prejem
ne potrdi

DA

CAN napaka

Prikaži paket v oknu

NE

NE

Potrdi napako in
poizkušaj
ponastavi sejo

Prebrani vsi zlogi

DA

DA

Prenos uspel
NE

Potrdi napako in poizkušaj
ponastavi sejo

Paket
ni
potrjen

DA

CAN napaka

Obdelaj
odgovor in
prikaži rezultat

Prejmi odgovor

Pošlji paket

Pošiljaj
dokler se prejem
ne potrdi

Paket potrjen

Sestavi
sporočilo za
konec
nadgradnje

Slika 3.14: Prikaz diagrama poteka, ki prikazuje potek prenosa vgrajene programske kode

Kot je razvidno iz diagrama poteka, se ob kliku na gumb Pošlji še enkrat preveri, ali
datoteka .hex res obstaja. Sledi spoznavno rokovanje z oddaljenim vozliščem, katerega
namen je preveriti, ali vozlišče pod vpisanim ID-prejemnika obstaja. Preverjanje se izvede
znotraj zanke, ki se lahko ponovi do dvajsetkrat. Začne se z ukazom »bot«, ki ga grafični
vmesnik pošlje strojnemu vmesniku, ta pa mu ob odgovoru oddaljenega vozlišča vrne
črko »b« in spoznavno rokovanje se uspešno zaključi.
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Sledi branje datoteke. Ta se bere po vrsticah. Iz vsake vrstice se izreže del, ki pove,
kakšni podatki se nahajajo v podatkovnem delu, in če ta vsebuje del vgrajene programske
kode, se vrstica uporabi. V nadaljevanju se še odreže sprednjih devet zlogov in tudi
zadnja dva, tako da ostanejo samo podatki. Ko se prebere celotna datoteka, se prebrani
del pretvori v niz, ki se potem uporabi za pošiljanje. Pred začetkom pošiljanja se še
izračuna dolžina niza v zlogih, ki se uporablja kot maksimalno število ponovitev zanke za
branje in pošiljanje zlogov iz niza, zraven tega pa se uporabi še za inicializacijo stopenj
grafa napredka.
Znotraj zanke Beri zlog iz niza se paketu doda do šestnajst zlogov podatkov. Potem se
preide v zanko Zlogi v paketu == 16. Ta znaka hkrati preverja, ali je bil prebran in dodan v
paket zadnji zlog iz niza. Takrat ali pa, ko paket vsebuje šestnajst zlogov, se mu znotraj
zanke dodata številka paketa in CRC, izračunan na podlagi vsebine paketa brez male
črke t. Sledi prikaz celotnega paketa v prikazovalnem oknu grafičnega vmesnika. Nato
preidemo v zanko za pošiljanje. Ta se izvaja tako dolgo, dokler prejem paketa ni potrjen s
strani strojenega vmesnika. Odgovori s strani strojnega vmesnika so v obliki malih tiskanih
črk, v prikazovalnem oknu pa se izpiše njihov daljši pomen. Sledi prikaz odgovorov
strojnega vmesnika in izpisov v prikazovalnem oknu s kratkimi obrazložitvami.
Odgovor »v« – izpis »Neujemanje kontrolne vsote!«: pomeni neujemanje kontrolne vsote,
ker je med prenosom paketa prišlo do napake. Mehanizem vgrajene programske opreme
bo poskrbel, da se bo paket samodejno ponovno prenesel.
Odgovor »w« – izpis »CAN zakasnitev!«: pomeni, da bo prišlo do določene zakasnitve pri
prenosu nadaljnjih sporočil, ker so vse tri reže za pošiljanje okvirjev CAN pri strojnem
vmesniku zasedene. To pomeni, da dokler se vsaj ena ne sprosti, je sistem v čakalnem
stanju.
Odgovor »« – izpis »Zaposlen!«: pomeni, da je strojni vmesnik zaposlen in bo prišlo do
čakalnega stanja.
Odgovor »f« – izpis »Nadgradnja bliskovnega pomnilnika!«: pomeni, da bo prišlo do
zakasnitve pri prenosu, ker se trenutno izvaja vnos dela prenesene vgrajene programske
kode v bliskovni pomnilnik pri vozlišču CAN, ki je deležno nadgradnje.
Odgovor »e« – izpis »Vnos vgrajene programske kode ni uspel.«: pomeni, da je prišlo do
napake med vnosom strojne kode v bliskovni pomnilnik. Odpre se tudi okno NAPAKA!!, ki
sporoči, da prenos vgrajene programske kode ni uspel ter je treba ugasniti in ponovno
zagnati vse sodelujoče naprave. Prenos se prekine na način, da se ustvari lažna potrditev
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paketa, hkrati pa se poveča število poslanih zlogov na število zlogov v nizu plus 10.
Spremenljivki, ki indicira napake, se stanje spremni v takšno, ki indicira napako. Branje se
zaključi v zanki Beri zlog iz niza.
Odgovor »n« – izpis »Napaka na omrežju CAN!«: pomeni, da je prišlo do napake na
omrežju CAN med sejnim prenosom. V tem primeru se sestopi iz zanke za pošiljanje
paketa v pomožno zanko, kjer se poskuša ponastaviti sejni prenos vseh sodelujočih
naprav, in če to uspe, se seja prenosa podatkov ponovi, če ne, pa se odpre okno
NAPAKA!! in prenos se zaključi. Prenos se prekine na enak način kot pri prej opisani
napaki »Vnos vgrajene programske kode ni uspel.«.
Odgovor »l« – izpis »Okvir CAN izgubljen!«: pomeni, da vozlišče, ki je deležno
nadgradnje, ni prejelo enega okvirja CAN. Strojni vmesnik ima shranjenih nekaj starejših
okvirjev, in če kateri izmed njih ustreza, se od tistega naprej vsi ponovno pošljejo, če ne,
pa se sproži napaka in preidemo v scenarij, ki je opisan pri odgovoru »n«.
Odgovor »o« – izpis »Paket potrjen!«: pomeni, da je bil paket sprejet s strani strojnega
vmesnika.
V primeru, da je paket uspešno potrjen, se izstopi iz zanke za pošiljanje in se začne
sestavljati nov paket za pošiljanje. Paket se najprej izprazni, nato se mu doda črka t in
hkrati se še poveča števec paketov. Nato se ponovno preide v zanko za dodajanje zlogov.
V primeru konca, ko je bil v paket dodan zadnji prebrani podatkovni zlog iz datoteke, se
paket ne glede na dolžino pošlje po proceduri. Za njim se pošlje poseben paket, ki
vsebuje štiri znake ASCII, in sicer »tend«, plus številko paketa in CRC. Ta paket pove
strojnemu vmesniku, da je to zadnji zlog in nadgradnja se mora zaključiti. Na paket lahko
dobimo enake tipe odgovorov kot na običajni paket. Prav tako se to potrdi ob prejemu
črke »o«, ki hkrati v tem primeru pomeni, da je bil vnos vgrajene programske kode
uspešno izveden.

3.3

Strojni vmesnik ali vmesnik USB na CAN

V tem poglavju bomo opisali strojni vmesnik. Za začetek bomo opisali zgradbo tiskane
ploščice in na kratko povzeli opis elementov na njej. Sheme izdelane tiskanine za strojni
in sprejemno-oddajni vmesnik omrežja CAN so priložene v prilogah od A do F.
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Večji del pozornosti je bil posvečen spisani vgrajeni programski opremi strojnega
vmesnika, ki predstavlja glavno tematiko obravnave v tem poglavju.

3.3.1

Gradniki

Tiskanina strojnega vmesnika je bila razvita na principu čim večje preglednosti za lažje
testiranje, zato so vsi elementi na eni strani tiskanine. Zaradi tega je vmesnik fizično kar
precej velik, dolžine 98,6 mm in širine 63,6 mm, ampak lepo pregleden. Slika 3.15
prikazuje izgled strojnega vmesnika.

Slika 3.15: Prikaz izgleda izdelane tiskanine strojnega vmesnika USB na CAN – sheme
vezja so v prilogah B, C, D in F shemo tiskanine pa prikazuje priloga A

Za lažji opis delovanja slika 3.16 prikazuje blokovno shemo vezja, ki nazorno prikaže
delovanje strojnega vmesnika, ki ga prikazuje slika 3.15.
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Gladilni
kondenzatorji

Napajanje 3,3 V

Tipki

Napajanje 3,3 V
Prikaz stanja
povezave USB

Ponovni zagon krmilno-procesne enote
Vhod v ukazni način ISP

DB9
priključek

Povezava z
omrežjem

Sprejemnooddajna enota
TJA1052IT/5Y

Digitalna
povezava

Krmilno-procesna
Enota ARM
LPC1788FDB144

Zaključni upori

Indikacija
priklopa
na napajanje

LED-diodi

Linearni regulator
TLV1117LV33

Upor 1,5 kΩ za določanje
hitrosti povezave
Povezava
USB

Impedančnoprilagoditvena
upora 33 Ω

Napajanje 5 V

Povezava
USB

Priključek
mini USB

Vnašanje vgrajene
programske kode

Regulacija notranje ure

Zaključevanje
povezave

Napajanje 3,3 V

Zunanja
kristalna ura

Priključka JTAG

Slika 3.16: Prikaz blokovne sheme izdelanega strojnega vmesnika

Po površini največji element na tiskanini in hkrati najpomembnejši je krmilno-procesna
enota ARM LPC1788FBD144. Pri vsakem napajalnem vhodu krmilno-procesne enote se
nahaja napetostni gladilni kondenzator velikosti 100 nF. Napajalni vhodi, kot so analogni,
digitalni in baterijski, so vezani na enako napajanje, vendar med seboj ločeni s feritnimi
tuljavami, ki zmanjšujejo medsebojne harmonične motnje. Na vsak tak tip napajalnih
vhodov je dodan še po en napetostni gladilni kondenzator velikosti 10 µF. Celotno vezje,
ki sestavlja strojni vmesnik, se napaja iz povezave USB. Iz te povezave dobimo napajalno
napetost vrednosti 5 V. S pomočjo določenega linearnega regulatorja TLV1117LV33 pa
potem to napetost reguliramo na 3,3 V, ki je primerna za napajanje posameznih
elektronskih komponent na vezju. Opisani del strojne opreme prikazuje shema v prilogi C.
Krmilno-procesna enota strojnega vmesnika deluje s taktom 108 MHz. Za izravnavo
notranjega urinega takta krmilno-procese enote skrbi zunanji kristal s taktom 12 MHz. Za
kapacitivno prilagoditev kristala na vhode krmilno-procesne enote sta zraven dodana še
dva kondenzatorja velikosti 39 pF. Vnašanje vgrajene programske kode pa poteka prek
priključka JTAG z desetimi vhodno-izhodnimi priključki. Večina podatkovnih priključkov
vmesnika, kot so testni podatkovni vhod ali TDI (angl. Test Data In), testni podatkovni
izhod ali TDO (angl. Test Data Out), izbira testnega načina ali TMS (angl. Test Mode
Select) in testni ponovni zagon ali TRST (angl. Test Reset), so prek dvižnih uporov
vrednosti 100 kΩ povezani na napajalno napetost 3,3 V. En vhodno-izhodni priključek, in
sicer testna ura ali TCLK (angl. Test Clock), je prek spustnega upora vezan na ničelni
potencial tiskanine. Upori pridejo do izraza takrat, ko se priključek JTAG ne uporablja.
Takrat upori omenjenim podatkovnim vhodno-izhodnim priključkom preprečujejo, da bi bili
v nekem nedoločenem vmesnem stanju. Na vezju sta dve verziji priključka z razmikom
priključkov 2,54 mm in 1,27 mm. Slednji se uporablja za vnašanje vgrajene programske
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kode s programatorjem LPC-Link2. Prav tako smo si omogočili možnost priključitve
programatorja ISP prek vodila UART0 v primeru nepravilnega vnosa vgrajene programske
opreme in s tem onemogočitve programiranja prek vhoda JTAG. Med testiranji in na
podlagi podatkovnega lista smo dognali, da čeravno vnesemo nepravilno vgrajeno
programsko opremo, lahko krmilno-procesno enoto reprogramiramo s programatorjem
JTAG. Treba je le med zagonom krmilno-procesne enote pridržati tipko ISP, saj s tem
povzročimo, da se krmilno-procesna enota zažene v ukaznem načinu ISP s taktom
notranje ure. Potem pa lahko vnesemo novo vgrajeno programsko opremo s pomočjo
programatorja JTAG. Na tiskanini se zraven tipke ISP nahaja tudi tipka RESET za
ponovni zagon krmilno-procesne enote. V tem odstavku opisani del strojne opreme
prikazuje shema v prilogi D. Vezavo tipke ISP in priključka UART0 pa prikazuje shema v
prilogi B.
Za povezovanje prek povezave USB se na tiskanini uporablja priključek mini USB.
Krmilnik USB se nahaja znotraj krmilno-procesne enote, tako da se od fizičnega krmiljenja
USB zunaj nahajajta impedančno-prilagoditvena upora vrednosti 33 Ω na podatkovnih
linijah in SMD LED-dioda USB_ON, ki se prižge ob uspešno vzpostavljeni povezavi.
Izdelana tiskanina ima zraven impedančno prilagoditvenih uporov na podatkovni liniji D+
povezave USB še dvižni upor vrednosti 1,5 kΩ, vezan na napajalno napetost. Ker s tem
uporom napetost linije dvignemo na 3,3 V, vozlišče USB ob priključitvi naprave na
priključek USB takoj ugotovi, da gre za visokohitrostno napravo, ki podpira standard USB
2.0. Za osnovno indikacijo, da je naprava priključena na napajanje, služi SDM LED-dioda
USB_CONNECT. Opisani del vezja prikazuje shema v prilogi B.
Ostane še sprejemno-oddajna enota za omrežje CAN. To je TJA1052IT/5Y, ki ima dva
elektrolitska kondenzatorja posamezne velikosti 47 µF in dva keramična kondenzatorja
posamezne velikosti 100 nF za glajenje napajalne napetosti. Oba se nahajata na
sprejemni strani z omrežja CAN in oba tudi na digitalni strani h krmilno-procesni enoti.
Sprejemni del sprejemno-oddajne enote CAN se napaja iz omrežja CAN. Digitalni del pa
se napaja s 3,3 V, enako kot krmilno-procesna enota. Ničelni potencial omrežja CAN je
prek feritne tuljave povezan z ničelnim potencialom tiskanine. Obstaja tudi možnost, da se
s preklopnikom ničelna potenciala popolnoma ločita. Na tiskanini sta omogočena dva
načina zaključevanja povezave CAN: običajno prek upora vrednosti 120 Ω, ki se tudi
uporablja, in prek dveh uporov vrednosti 60 Ω z vmesnim kondenzatorjem vrednosti 4,7
nF, ki predstavljajo nizkopasovni filter. Za samo povezavo v omrežje CAN se uporablja
priključek DB9. Opisani del vezja prikazuje shema v prilogi F.
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3.3.2

Ideja delovanja

Strojni vmesnik med delovanjem uporablja statusne spremenljivke, ki indicirajo določena
stanja. Takih statusnih spremenljivk je šest: Rokovanje, CAN napaka, CAN sezona,
Konec prenosa, CAN dolžina in Globalni status. Statusne spremenljivke služijo samo
aktivnemu opravilu, ki prenaša vgrajeno programsko kodo.
Status Rokovanje indicira stanje začetnega rokovanja, kjer se preveri, ali vozlišče CAN z
vpisano identifikacijsko številko obstaja. Status ima lahko štiri različna stanja, in sicer so to
»potrebno«, »čakaj«, »končano« in »ok«. Začetno stanje statusa Rokovanje je
»potrebno«. Po prejemu ukaz »bot« s strani grafičnega vmesnika, ki pomeni začetek
rokovanja, se pošlje CAN informacijski okvir (slika 3.5) in status Rokovanje se spremeni v
»čakaj«. Po prejemu povratnega »CAN informacijskega okvirja« (slika 3.5) s strani
vozlišča CAN se status Rokovanje spremeni v »končano« in lahko se začne prenos
vgrajene programske kode. Po prvem uspešno prenesenem CAN okvirju za nalaganje
(slika 3.2) pa se statusa Rokovanje spremeni v »ok« ter tako preprečuje sprejem
nadaljnjih informacijskih okvirjev in ponastavljanje parametrov prenosa na začetne
nastavitve.
Status CAN napaka sporoča, da je med prenosom okvirja prišlo do napake. Status ima
lahko tri različna stanja: »ok«, »procesirano« in »odkrito«. Začetno stanje statusa,
oziroma ko ni napake, je »ok«. V primeru, da napako zazna strojni vmesnik, se stanje
statusa CAN napaka spremeni v »odkrito« in o napaki se obvesti vozlišče CAN, ki je
deležno nadgradnje z CAN napaka okvirjem (slika 3.3). Ko oddaljeno vozlišče potrdi
sprejem napake z CAN napaka okvirjem ok (slika 3.3), se stanje statusa spremeni v
»procesirano«. Stanje pomeni, da je potrebna še potrditev prejema napake s strani
grafičnega vmesnika. Grafični vmesnik ob prejemu odgovora »n«, ki se začne pošiljati s
strani strojnega vmesnika, takoj ob odkritju napake na vsak prejeti paket preide iz glavne
zanke za pošiljanje paketa v pomožno zanko, kjer začne pošiljati paket z napačnim CRC
in ukaz za potrditev prejema napake »er«. Strojni vmesnik ob prejemu potrditve »er«
spremeni stanje statusa CAN napaka v »ok« in začne ponovno sprejemati sporočila s
povezave USB. Vendar pa sporočilo nima pravilnega CRC in vrača odgovor »v«, kar
grafičnemu vmesniku pove, da je bila napaka obdelana, in tako se seja prenosa podatkov
lahko ponovi.
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Status CAN sezona sporoča fazo nadgradnje bliskovnega pomnilnika pri oddaljenem
vozlišču CAN. Status ima lahko tri različna stanja: »prenos«, »nadgradnja« in »napaka«.
Začetno stanje statusa CAN sezona je »prenos«. Ko se prenese 256 zlogov vgrajene
programske kode, se pošlje CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo (slika 3.4) in stanje
statusa se spremeni v »nadgradnja«. Med nadgradnjo, dokler se ne pridobi odgovora od
vozlišča, se grafičnemu vmesniku pošilja mala tiskana črka »f«, ki mu pove, da se je seja
zaključila in števec zlogov se ponastavi. Po odgovoru oddaljenega vozlišča CAN z
okvirjem CAN status zahtevaj nadgradnjo okvir (slika 3.4) se stanje statusa spremeni v
»nadgradnja« in lahko se začne naslednja sezona prenosa zlogov. V primeru napake pri
nadgradnji pa oddaljeno vozlišče pošlje CAN status napaka pri nadgradnji okvir (slika 3.4)
in stanje statusa CAN sezona se spremeni v »napaka«. Grafičnemu vmesniku se začne
pošiljati kot odgovor na poslane pakete mala tiskana črka »e«, ki pomeni konec prenosa
in potrebo po vnovičnem zagonu vseh naprav.
Status Konec prenosa sporoča, da je bil prejet zadnji paket z vgrajeno programsko kodo.
Status lahko ima tri različna stanja: »ne«, »začet« in »potrjen«. Začetno stanje statusa
Konec prenosa je »ne«, ko pa grafični vmesnik pošlje zadnji paket, mu sledi paket z
vsebino »end«. Ob prejemu takega paketa strojni vmesnik spremeni status Konec
prenosa v »začet« in hkrati pošlje CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo (slika 3.4). Kot
odgovor grafičnemu vmesniku na poslane pakete se pri tem statusu s strani strojnega
vmesnika pošilja mala tiskana črka »w«, ki pomeni čakalno stanje. Možni odgovori na
poslani okvir s strani vozlišča CAN so bili opisani v prejšnjem odstavku. Nadgradnja se
zaključi, če kot odgovor na zahtevano nadgradnjo pride nazaj enak okvir. Stanje statusa
Konec prenosa se spremeni v »potrjen« in grafičnemu vmesniku se na poslane pakete
začne odgovarjati z malo tiskano črka »o«, ki pomeni uspešen zaključek.
Status CAN dolžina sporoča, da je bil med prenosom po omrežju CAN izgubljen vsaj en
okvir. Status ima lahko dve stanji: »ok« in »neujemanje«. Začetno stanje statusa CAN
dolžina je »ok«. V primeru, da strojni vmesnik prejme okvir CAN statusa »neujemanje
dolžine«, pa se stanje statusa spremeni v »neujemanje«. Grafičnemu vmesniku se v tem
stanju pošilja kot odgovor na poslane pakete mala tiskana črka »l«, kar pomeni, da mora
vnesti čakalna stanja. Samodejno se sproži procedura, ki poskuša poslati starejše
shranjene okvirje CAN, če kateri izmed njih ustreza. V primeru, da ustreza, se vsi okvirji
od tistega naprej ponovno pošljejo, ko se izgubi preveč okvirjev, pa se sprožita postopek
napake in ponastavitev prenosne seje.
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Kot zadnji status ostane še Globalni status. Ta odraža status vmesnika. Katera koli
napaka se namreč zgodi, se bo tudi ta spremenljivka postavila v stanje napake. To
pomeni, da služi za hitrejše delovanje vmesnika, ko ni nobene napake, da se ne
pregleduje vseh statusov. Status Globalni status ima lahko tri stanja: »začetek«, »ok« in
»napaka«. Začetno stanje statusa je »začetek«. Po uspešnem rokovanju se spremeni v
»ok« in prenos vgrajene programske kode je omogočen. V stanje »napaka« preide ob
pojavu katere izmed prej naštetih in opisanih napak. Stanje pa se spremeni v »ok«, če se
napaka odpravi.

3.3.3

Delovanje

Vgrajena programska oprema predstavlja srce strojnega vmesnika. Na tiskanini se
namreč ne nahaja nič konkretnega, kar bi lahko delovalo samostojno brez podpore
vgrajene programske opreme. Vgrajena programska oprema je spisana v obliki treh
realnočasovnih opravil, ki sovpadajo z delovanjem grafičnega vmesnika in njegovih treh
oken. Opravilo, ki se začne izvajati na začetku in v katerega se vedno vračamo, se
imenuje preklopno opravilo, znotraj programske kode pa SetTask. Diagram poteka,
predstavljen na sliki 3.17, prikazuje delovanje preklopnega opravila.
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Začetek
Inicializacija USB

Ustvari preklopno
opravilo s prioriteto ena
Zagon razporejevalnika
Preklopna nit

Ponavljaj
Beri s povezave USB
Prisluškovalno
opravilo
NE

Razporejevalnik
zažene opravilo z
najvišjo prioriteto

Ustvari aktivno DA
opravilo s
prioriteto dva

DA

Ustvari
Prisluškovalno
opravilo s
prioriteto dva

Razporejevalnik
zažene opravilo z
najvišjo prioriteto

Aktivno
opravilo
NE

Slika 3.17: Prikaz delovanja opravila SetTask vgrajene programske opreme strojnega
vmesnika

Pred zagonom kakršnega koli opravila se vzpostavi povezava USB z navidezno
zaporedno povezavo. Po uspešni vzpostavitvi povezave se ustvari preklopno opravilo s
prioriteto ena in zažene se razporejevalnik, ki opravilu z najvišjo prioriteto dodeli žeton za
izvajanje. Ustvarjen sistem z realnočasovnim operacijskim sistemom je spisan in
nastavljen tako, da se hkrati lahko izvaja samo eno opravilo.
Ukazi za zagon posameznega opravila se pošiljajo v obliki dveh malih tiskanih črk + znak
LF. Zaradi tega se prispelemu sporočilu prek povezave USB preveri dolžina, ki mora biti
3, hkrati pa mora biti prvi prebrani znak večji od 96, kar pomeni, da znak spada med male
tiskane črke.
V primeru, da v preklopnem opravilu preberemo tri znake in ustrezajo zgornjim kriterijem,
se v nadaljevanju preveri, ali pomenijo zagon katerega izmed dveh delovnih opravil. Za
zagon prisluškovalnega opravila se uporablja ukaz »li«. Za zagon aktivnega opravila se
uporablja ukaz »ac«. V preklopno opravilo se vračamo z ukazom »st«.
Prehod iz preklopnega opravila v katero izmed delovnih opravil poteka na podlagi
prioritete opravila. Znotraj preklopnega opravila se ob prejemu ustreznega ukaza ustvari
delovno opravilo, ki se mu dodeli večja prioriteta, kot jo ima preklopno opravilo.
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Razporejevalnik nato poskrbi za zagon opravila z največjo prioriteto. Vračanje iz
delovnega nazaj v preklopno opravilo poteka tako, da se delovno opravilo samo izbriše.
Izbriše se zaradi tega, ker na tak način najlažje počistimo vsebino spremenljivk, ki se
uporabljajo znotraj opravila. Ob naslednjem zagonu bi bili namreč podatki iz prejšnje seje
neuporabni.
Obe delovni opravili sta spisani po enakem principu, le da ima aktivno opravilo še nekaj
dodatnih elementov. Obe opravili imata na začetku tako imenovano sinhronizacijsko
zanko, znotraj katere se pridobijo nastavitve od grafičnega vmesnika in hkrati potrdi njihov
sprejem. Diagram poteka, predstavljen na sliki 3.18, prikazuje spisano sinhronizacijsko
zanko.
Začetek
Inicializacija
spremenljivk
Obratovalna
zanka

Sinhronizacija
končana

OK

NE

Beri s povezave USB
Št. znakov == 3
in 1. znak > 96

Izvajati se začne
preklopno
opravilo

Počisti napake

NE

DA

Pošlji ukaz preko
povezave USB

Opravilo se
samo izbriše

Ustavi krmilnik
CAN

DA

Nastavi
krmilnika za
izbrani način

Inicializiraj
krmilnik CAN

DA

Ukaz „st“
NE

Ukaz „ok“
NE

Št. Znakov > 3

NE

DA

Pretvori v desetiško
obliko in shrani v
spremenljivko

Odgovori z
enakim
paketom

DA

Nastavi
ID in hitrosti
CAN
NE

Slika 3.18: Prikaz diagrama poteka izvajanja sinhronizacijske zanke
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Po uspešni inicializaciji spremenljivk, ki jih potrebujemo za delovanje posameznega
delovnega opravila, vstopimo v sinhronizacijsko zanko. Znotraj zanke se najprej potrdi
grafičnemu vmesniku, da smo res v želenem opravilu. Sledi pridobivanje nastavljenih
podatkov o hitrosti povezave CAN, identifikacijske številke prejemnika in identifikacijske
številke oddajnika. Ukazi take oblike vsebujejo dva znaka ASCII v obliki dveh majhnih
tiskanih črk, ki jima sledi nastavljena številska vrednost znotraj grafičnega vmesnika. Za
nastavitev bitne hitrosti omrežja CAN na 125000 b/s se tako pošlje ukaz »cn125000«. Ta
ukaz se uporablja pri obeh opravilih, medtem ko je treba pri aktivnem opravilu dodatno
prenesti še identifikacijski številki. Za prenos identifikacijske številke prejemnika se
uporabi ukaz »ir + številka + LF«. Za nastavitev identifikacijske številke pošiljatelja pa se
uporabi ukaz »is + številka + LF«. Vsi ukazi se potrjujejo na enak način kot ukazi za
določanje opravila. To pomeni, da grafični vmesnik pošilja ukaze tako dolgo, dokler ga v
enaki obliki ne prejme nazaj. Zaradi tega se prejemanje ukazov izvaja znotraj zanke.
Številske vrednosti ukazov se shranjujejo v spremenljivke, in ko so vse vrednosti
nastavljene in potrjene, grafični vmesnik pošlje ukaz »ok«, ki pomeni, da se lahko zažene
vgrajeni krmilnik CAN, nakar se izstopi iz zanke za sinhronizacijo.
Sledi prehod v delovno zanko, kjer se potem izvaja izbrano opravilo. Iz delovne zanke je
mogoče izstopiti z ukazom »st«, ki povzroči brisanje opravila in izvajanje tako preide v
preklopno opravilo.
Delovanje prisluškovalnega načina poteka po principu, da se sprejmejo vsi okvirji CAN in
se pošljejo h grafičnemu vmesniku, kjer se prikažejo.
V delovni zanki aktivnega načina pa stvari niso tako enostavne. Delovno zanko aktivnega
načina bomo tudi podrobneje predstavili, ker predstavlja bistvo magistrskega dela. Slika
3.19 prikazuje diagram poteka izvajanja delovne zanke aktivnega načina.
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Začetek
Preverjanje
prometa CAN

Preverjanje
prometa CAN

Pomnilnik USB > 0
Beri s povezave USB
Prejeti podatki == st
Prejeti
podatki == er

DA

NE

Prejeti
podatki ==
4

Preveri CRC
OK

DA

DA

Paket že
prejet

2 krat
pošlji po
USB „w“

DA

2 krat
pošlji po
USB „o“

Počakaj, da se pošljejo vsi okvirji CAN
Pošlji CAN okvir konec prenosa
Status Konec = začetek
Status CAN sezona = nadgradnja
Status Globalni status = napaka

NE

Začet

Status
Konec ==
potrjen

2 krat pošlji po
USB „v“

NE

Prejeti
podatki == e

DA

NE

DA

Prejeti
podatki==
bot

5 krat pošlji
po USB b

Status
Konec ==
začetek

Prejeti
podatki == t in št. < 23
in ni napake

NE

DA

Status
Končan rokovanja

NE

Napaka potrjena
Status Globalni
status = ok
Status CAN napaka =
ok

Potrdi prejet paket
z 2 x „o“ preko USB

DA

NE

2x pošlji
informacijski
okvir

Počisti začasno polje prejetih zlogov
Pretvori prejete zloge in jih shrani v začasno polje
Vpiši prejete podatke iz začasnega polja v okvir CAN in izpolni ID -polje
Za vsak podatkovni zlog v okvirju povečaj števec zlogov

Status Rokovanje
== čakaj

do

Preberi register napak
Napake
na omrežju CAN
!= 00

Povečaj števec napak
Pošlji po USB 2 x „n“

DA

NE

Pošlji okvir
Posodobi pomnilnik starejših sporočil

Status CAN
sezona =
nadgradnja
Status Globalni
status = napaka

Pošlji CAN
okvir
zahtevaj
nadgradnjo

Počakaj da se pošljejo vsi CAN
okvirji
Status CAN napaka = odkrita
Status Globalni status = napaka
Števec zlogov = 0
Pošlji napaka okvir

NE

NE

Števec
napake > 5

DA

Priredi številko okvirja

Status CAN napaka = odkrita
Status Globalni status = napaka
Števec zlogov = 0
Pošlji napaka okvir
Ponovno zaženi krmilnik CAN

Status Rokovanje = OK
DA

Števec
zlogov == 256
NE

DA

Ponovno pošlji
prejšnji okvir CAN

Števec
zlogov > 256
NE

Potrdi prejem paketa z 2x „o“
Ponavljaj
napaka na omrežju CAN
!= 00 ali ponovitve
<6

DA

Slika 3.19: Prikaz diagrama poteka delovne zanke aktivnega načina

Zanko bomo opisali tako, kot se izvaja. Na začetku zanke se torej preveri, ali je prek
povezave USB prispelo kako sporočilo. V primeru, da je prispelo, se začne preverjati
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vsebina sporočila. Najprej se preveri, ali je prispel ukaz »st« za izbris opravila, nakar sledi
prestavitev delovanja v preklopno opravilo.
V primeru začetnega rokovanja sledi preverjanje, ali je paket že prispel. V primeru, da ni,
je stanje statusne spremenljivke status Rokovanje »potrebno«. Takrat se dvakrat pošlje
CAN informacijski okvir (slika 3.5) in statusna spremenljivka status Rokovanje se
spremeni v »čakaj«. V nadaljevanju se pričakuje odgovor na CAN informacijski okvir (slika
3.5). Diagram poteka, predstavljen na sliki 3.20, prikazuje sprejem informacijskega okvirja
CAN. Sprejme se ga samo enkrat. Potem se status Rokovanje spremeni v »končano« in
hkrati tudi Globalni status v »ok«, kar pomeni, da lahko začnemo sprejemati pakete z
vgrajeno programsko kodo.
Pri naslednjem paketu, ki prispe po zgornjem diagramu poteka in je prvi zlog paketa t,
katerega dolžina je manjša od 23 in je hkrati stanje statusne spremenljivke Globalni status
»ok«, ta paket vsebuje vgrajeno programsko kodo. V nadaljevanju sledi preverjanje CRC.
V primeru, da CRC ni pravilen, se prek povezave USB dvakrat pošlje črka »v«, nakar se
gre preverjat, ali je morebiti prispel kak okvir CAN. Ob pravilnem paketu s pravilnim CRC
sledi preverjanje, ali drugi zlog paketa ustreza črki »e«. V primeru, da ustreza, je prenos
vgrajene programske kode zaključen in sproži se postopek za konec prenosa. Za konec
prenosa se pošlje CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo (slika 3.4) in nastavijo se
ustrezne vrednosti statusnih spremenljivk. Prenos se zaključi uspešno, če pride nazaj
enak okvir CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo (slika 3.4), če ne, pa se gre v odpravo
napake.
Ko drugi zlog prispelega paketa ne vsebuje črke »e«, to pomeni, da paket vsebuje
vgrajeno programsko kodo. Sledi preverjanje številke paketa, in če je paket s številko, ki jo
vsebuje, že prispel v prejšnji seji, se ga le potrdi s črko »o«. Tak način delovanja
omogoča, da ko grafični vmesnik ne prejme potrditve paketa, se ga enostavno ponovno
pošlje in čaka na morebitno potrditev. Prispeli paket, ki ima različno številko kot tista, ki je
shranjena znotraj programa, pa gre v nadaljnjo obdelavo.
Sledi čiščenje začasnega pomnilniškega polja pretvorjenih podatkovnih zlogov. V polje se
vpišejo znaki ASCII F, in sicer v šestnajstiški obliki 0x46. Polje počistimo, ker če na koncu
ne prejmemo šestnajst zlogov ASCI, se podatkovni del okvirja CAN vseeno v celoti
napolni. Omenjene vrednosti pa uporabljamo zaradi tega, ker je bliskovni pomnilnik, ki ne
vsebuje vgrajene programske opreme, napolnjen z vrednostmi 0xFF.
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Podatki iz paketa se najprej pretvorijo iz oblike ASCII v šestnajstiško obliko. Po vodilu
USB smo z emulacijo zaporedne povezave prisiljeni pošiljati znake ASCII. Znotraj
podatkovnega dela okvirja CAN lahko pošiljamo grobe šestnajstiške podatke. S pretvorbo
dobimo iz dveh podatkovnih zlogov ASCII en šestnajstiški podatkovni zlog. Povezava
CAN naj bi bila v osnovi počasnejša, tako da s tem pridobimo na času prenosa podatkov.
Prav tako pridobimo na času pri potrjevanju paketov, ki jih prejmemo prek povezave USB.
Večji kot je paket, več podatkov se naenkrat potrdi, ker samo potrjevanje praviloma ne
uspe v prvem poskusu. Pred vstopom v zanko za pošiljanje okvirja se še izpolni
identifikacijski del okvirja. V zanki se najprej preveri, ali se je zgodila kaka napaka na
omrežju CAN. To se stori tako, da se prebere prekinitveno-zajemni register ali register
ICR (angl. Interrupt and Capture Register) vgrajenega krmilnika CAN, ki vsebuje podatke
o napakah. V primeru, da ni bilo napak, se okvir pošlje, nakar se posodobi pomnilnik
osmih že poslanih okvirjev za primere, če se kateri izgubi. Sledi prireditev številke paketa
za preprečitev večkratnega prejemanja enakih paketov in nastavitev statusa Rokovanje
na »ok«.
V dveh zankah se preveri, ali je seja prenesenih zlogov dosegla ali presegla 256. V
primeru, da smo dosegli mejo 256 poslanih zlogov, se pošlje CAN okvir status zahtevaj
nadgradnjo (slika 3.4), če smo jo slučajno presegli in je prišlo do napake, pa je sejo
prenosa dela vgrajene programske kode treba ponoviti.
V primeru, da pa sta obe zanki »ne«, se obdelava paketa potrdi s črko »o« in tako
prispemo do zanke, ki se ponavlja, dokler je odkrita napaka oziroma maksimalno petkrat.
Samo preverjanje napake se zgodi že prej, in če je odkrita, se prej opisana procedura
pošiljanja okvirja izpusti do njene odprave. Znotraj zanke se okvir iz prejšnje seje pošlje
ponovno, ker se smatra, da je bil izgubljen zaradi napake, ki se je zgodila pri njegovem
pošiljanju. V primeru, da se napaka petkrat zapored ponovi, se pošlje CAN napaka okvir
(slika 3.3) in krmilnik CAN se ponovno zažene. Nato se preide v čakanje na potrditev
prejema napake s strani oddaljenega vozlišča in grafičnega vmesnika.
Preverjanje prejetega prometa iz omrežja CAN, ki ga prikazuje slika 3.20, poteka znotraj
zanke »preklopi rešitev« (angl. Switch case). Okvirju se najprej pregleda identifikacijska
številka. Sledi sortiranje po pomenu okvirja. V nadaljevanju pa znotraj zank še po pomenu
podatkov, ki se nahajajo v okvirju. Po pregledu podatkov v podatkovnem delu se nastavijo
stanja statusnih spremenljivk, nakar se izstopi iz zanke. V primeru, da prejmemo paket
neznanega pomena, pa samo preberemo in tako počistimo vsebino statusnih registrov
krmilnika CAN.

55

Posodobitev programske opreme vgrajenih sistemov v omrežju CAN

Preverjanje
prometa CAN

Prispel
okvir CAN

NE

DA

Preveri ID
DA

Prejet
DA
CAN informacijski
okvir

DA

Podatki
v okvirju
== le

DA

Status
Rokovanje
!= potreben

Pošlji po USB 5x „b“

Status
Rokovanje
!= OK

DA

NE

NE

NE

Prejet
CAN statusni
okvir

ID-prejet
Okvir == IDprejemnika

DA Status Globalni status

= OK
Rokovanje = Končano

NE

DA

Status Globalni
status = Napaka
Preberi dolžino iz
podatkovnega dela

DA

Status CAN sezona =
nadgradnja
Status Globalni
status = ok
Števec zlogov = 0

Pomnilnik
okvirjev
ustreza

DA

NE

Podatki
v okvirju
== ok
NE

NE

Prejet
CAN napaka
okvir

DA

Pošlji okvirje
Status CAN
dolžina = OK
Status Globalni
status = OK

NE

Status
Konec prenosa
== začet
DA

Podatki
v okvirju
== er

DA

Status Globalni status =
Napaka
Status CAN sezona =
napaka
Število zlogov = 0

Podatki
v okvirju
== 0xFF

DA

Status CAN napaka = napaka
obdelana
Število zlogov = 0
Status Globalni status = napaka

DA

Status CAN napaka = napaka
obdelana
Število zlogov = 0
Status Globalni status = napaka
Pošlji Napaka okvir OK

Status Konec
prenosa =
potrjen

Status Konec prenosa =
ne
Status CAN sezona =
nadgradnja
Status CAN dolžina = OK
Status CAN napaka =
odkrita
Status Globalni status =
napaka
Števec zlogov = 0
Pošlji CAN napaka okvir

NE

Podatki
v okvirju
> 0x00

NE

NE

Noben

DA

Počisti registre krmilnika CAN
Začetek

Slika 3.20: Prikaz diagrama poteka za sprejem in obdelavo okvirja CAN pri strojnem
vmesniku

3.4

Vozlišče CAN

V naslednjih podpoglavjih bo beseda tekla o strojni in vgrajeni programski opremi vozlišča
CAN. V začetnem poglavju bo predstavljena strojna oprema s pripadajočim izdelanim
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sprejemno-oddajnim vmesnikom CAN. Beseda bo tekla tudi o spisani vgrajeni programski
opremi vozlišča.

3.4.1

Strojna oprema vozlišča

Glavni del strojne opreme vozlišča predstavlja kupljena razvojno-strojna tiskanina s
krmilno-procesno enoto LPC1788FBD208. Tiskanino je naredilo podjetje WaveShare,
kupljena pa je bila prek spletne trgovine. Tiskanina je narejena v zelo priročni obliki.
Vhodno-izhodni priključki vodil, ki potrebujejo dodatni zunanji sprejemno-oddajni vmesnik,
so priročno razporejeni ob strani okrog tiskanine in v obliki več vhodno-izhodnih
priključkov.

S

tem

je

omogočeno

enostavno

priključevanje

sprejemno-oddajnih

vmesnikov. Prav tako je omogočena menjava krmilno-procesne enote, ki se nahaja na
posebni tiskanini. Na ta način se omogoči uporaba različnih krmilno-procesnih enot
proizvajalca NXP z eno razvojno-strojno tiskanino. Slika 3.21 prikazuje kupljeno strojno
opremo.

Slika 3.21: Prikaz kupljene razvojno-strojne opreme, ki predstavlja naše vozišče CAN

Tiskanina ima tudi nekaj osnovnih tipk za poljubne uporabniške aplikacije in dva priključka
USB.
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Zraven tega smo za naše potrebe razvili še enostaven omrežni sprejemno-oddajni
vmesnik CAN, ki se uporablja za pretvarjanje logičnih nivojev z omrežja CAN v digitalno
obliko in nazaj. Slika 3.22 prikazuje izdelani vmesnik.

Slika 3.22: Prikaz izdelanega sprejemno-oddajnega vmesnika za omrežje CAN

V nadaljevanju slika 3.23 prikazuje blokovno shemo uporabljene strojne opreme pri
vozlišču CAN.

Priključki LCD
prikazovalnika

Krmilno-procesna enota
ARM LPC1788FBD208
2 x 256M Bit SDRAM
1 x 1G Bit Nand Flash
1 x 32M Bit Nor Flash
Splošno namenski vhodno-izhodni priključki

ADC+DAC

Sprejemno-oddajni vmesnik

SDIO

USB
OTG

Razvojno-strojna tiskanina

SSP

omrežje

Ethernet

I2C

Podatki iz
Digitalizirani
omrežja
podatki
Zaključevanje
omrežja
Zaključni upori za
CAN

Pretvorba

JTAG

I2S

Digitalni
priključki
CAN

CAN 1

Sprejemnooddajna
enota
TJA1052I/5

CAN 2

Priključek
DB9

UART 0

Splošno namenski-vhodno izhodni priključki

USB

Napajanje z 5 V in 3,3 V

mini
USB

UART 1

Napajanje
omrežja z 5 V

Vnos vgrajene
programske kode
in razhroščevanje

Vnos vgrajene
programske kode

Napajanje
3,3 V in 5
V

Izravnava
digitalne
napetosti
3,3 V

LPC-Link 2

Napajanje

Gladilni
kondenzatorji

Programator
ISP

Napajalnik
5V

Napajanje omrežja CAN z 5 V

Tipke

Slika 3.23: Prikaz blokovne sheme strojne opreme vozlišča CAN

Vozlišče CAN sestavljata dve tiskanini: sprejemno-oddajni vmesnik in kupljena razvojnostrojna tiskanina.
Sprejemno-oddajni vmesnik je tiskanina, na kateri se nahaja sprejemno-oddajna enota
TJA1052IT/5Y za omrežje CAN. Služi za pretvarjanje logičnih nivojev iz omrežja CAN v
digitalno obliko, ki jih lahko potem sprejme krmilno-procesna enota, in obratno za
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pošiljanje po omrežju. Digitalni del tiskanine se napaja s 3,3 V prek priključka CAN1.
Sprejemni del sprejemno-oddajne enote z omrežja CAN se napaja neposredno z
napajalnika z napetostjo 5 V. Iz tega dela se potem napaja tudi sprejemni del sprejemnooddajne enote iz omrežja CAN pri strojnem vmesniku. Zaključevanje omrežja CAN je
mogoče na dva načina: prek 120 Ω upora, ki se prav tako uporablja, in prek
nizkopasovnega filtra. Zraven tega sta na tiskanini po dva kondenzatorja vrednosti 47 µF
in 100 nF za glajenje napajalne napetosti na sprejemno-oddajni strani iz omrežja CAN ter
dva kondenzatorja enakih vrednosti na posredovalni prejemni strani od krmilno-procesne
enote. Na tiskanini se nahajajo priklopniki, s katerimi je mogoče izbrati način
zaključevanja omrežja CAN, in preklopnik za prekinitev ničelnega potenciala iz omrežja
CAN. V to omrežje se povezujemo prek priključka DB9. Shema opisanega dela tiskanine
je v prilogi E.
Razvojno-strojna tiskanina vozlišča CAN se uporablja kot vhodno-izhodna razširitvena
tiskanina za vhodno-izhodne priključke krmilno-procesne enote. Na tak način lahko
enostavno priključimo h krmilno-procesni enoti sprejemno-oddajni vmesnik za omrežje
CAN, programator za vnašanje vgrajene programske kode in samo napajanje. Vnašanje
vgrajene programske opreme se je med razvojem izvajalo s pomočjo programatorja ISP,
le med testiranji se je priključil programator LPC-Link 2, ki omogoča razhroščevanje.
Napajanje tiskanine se izvaja z napetostjo 5 V, na sami tiskanini pa se nahaja določen
linearni regulator AMS1117-3,3, ki potem poskrbi za pretvorbo napetosti na 3,3 V. Za
osnovni prikaz delovanja vozlišča je nameščen še tekoči kristalni zaslon ali zaslon LCD
(angl. Liquid Cristal Display) z diagonalo zaslona 109,22 mm. V našem primeru služi za
prikazovanje grafa napredka in s tem indicira, da vgrajena programska oprema vozlišča
deluje pravilno.

3.4.2

Vgrajena programska oprema vozlišča CAN

Vgrajena programska oprema oddaljenega vozlišča CAN je spisana v obliki pasivne
zanke. To pomeni, da vgrajena programska oprema opravlja naloge po navodilih iz
okvirjev CAN, ki jih prejme. Cilj je bil ustvariti vgrajeno programsko opremo, ki bi jo z
minimalnimi posegi lahko uporabljali kot samostojni zagonski nalagalnik, ki bi bil sposoben
nalaganja poljubne vgrajene programske opreme v bliskovni pomnilnik krmilno-procesne
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enote. Sledi graf poteka, predstavljen na sliki 3.24, ki prikazuje delovanje vgrajene
programske opreme vozlišča CAN.

Začetek

Prispel okvir CAN

Ponovno zaženi
krmilnik CAN
Števec napake = 0

NE

DA

DA

ID-okvirja ==
vozliščnemu

NE

NE

Števec napake > 5

DA

Status napake = potrjen
Števec okvirjev = 0
Števec zlogov = 0

Status napake = zaznan
Števec napake ++

Preberi napake
Napake == 0

NE

Pošlji CAN napaka
okvir

DA

NE

Podatki v
okvirju > 0x00

DA

Števec napake = 0
Prejet CAN
napaka okvir

DA

Status napake
!= odkrito

NE

Prejet CAN
status okvir

Št.
DA
zlogov == št. zlogov v
okvirju

NE

DA

NE

Pošlji CAN napaka okvir

Pošlji CAN status okvir
neujemanje dolžine

NE

Prejet
CAN okvir za
nalaganje

DA

NE

NE

Prejet CAN
informacijski
okvir
NE

št. okvirjev
+ DLC == št. zlogov v
okvirju

DA

Števec okvirjev = 0
Števec zlogov = 0

DA

Preberi podatke iz
okvirja CAN v
pomnilno polje za
vpisovanje

Pošlji CAN status okvir
neujemanje dolžine

DA

Podatki v
okvirju == 0xFF

NE

Podatki v
okvirju == ok

NE

NE

DA

Sejno polje
polno

DA

NE

Napolni sejno polje
z 0xFF

Procedura nalagalnika
vgradne programske
opreme

Pošlji CAN
informacijski okvir

Posodobi LCD sliko

Slika 3.24: Prikaz grafa poteka izvajanja vgrajene programske opreme vozlišča CAN

Prejetemu okvirju z omrežja CAN se najprej preveri identifikacijska številka prejemnika, in
če ta ustreza tisti, ki jo ima vozlišče, se obdelava okvirja nadaljuje. Drugače se okvir
zavrže. V naslednjem koraku se prebere vsebina registra krmilnika CAN, nakar se preveri,
ali je med prenosom prišlo do morebitne napake. V primeru napake se okvir zavrže in
poveča se števec napak, nato pa se počaka na naslednjega. Števec napak šteje
ponovitve napake, in če se napaka ponovi več kot petkrat, se krmilnik CAN ponovno
zažene. Pošlje se okvir CAN napaka okvir (slika 3.3) in stanje statusne spremenljivke, ki
indicira napako, se spremeni v »zaznan«. Števec napake se izbriše ob prvem pravilno
prejetem okvirju ali ob ponovnem zagonu vgrajenega krmilnika CAN. Obdelava napake
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poteka enako kot pri strojnem vmesniku. Za spremembo statusa spremenljivke, ki indicira
napako, je treba pridobiti potrditev prejema napake s strani prejemnika.
Ob prejemu okvirja za nalaganje se preveri, ali števec zlogov, ki se nahaja v prejetem
okvirju, ustreza vrednosti, ki se šteje znotraj vozlišča, plus DLC prejetega okvirja. Znotraj
okvirja, ki se prejme, so namreč v števec zlogov že všteti zlogi, ki jih vsebuje okvir. To
pomeni, da če se števca ne ujemata, se pošlje okvir CAN status okvir neujemanje dolžine
(slika 3.4) in se čaka na nov paket. Paket se uporabi, če se številke ujemajo. Takrat se iz
podatkovnega dela s pomočjo bitnega premikanja preberejo zlogi v dvaintridesetbitno
sejno podatkovno polje, ki se ob zaključku vsake seje vpiše v bliskovni pomnilnik. Podatki
enega okvirja CAN se tako shranijo v dve polji spremenljivke. To počnemo zaradi tega,
ker en strojni cikel krmilno-procesne enote ARM naenkrat obdela dvaintrideset bitov in
nam na tak način ni treba posebej prilagajati osembitnih zlogov na dvaintridesetbitne
pomnilniške lokacije.
Pridobivanje delov vgrajene programske kode se odvija tako dolgo, dokler ne pride s
strani strojnega vmesnika CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo (slika 3.4). Takrat se
sproži postopek vnosa prejetega dela vgrajene programske kode. Na začetku se preveri,
ali se sistem nahaja v stanju napake. V primeru, da se pošlje le CAN napaka okvir (slika
3.3) in postopek se zaključi. V primeru, da napake ni, pa sledi še zadnje preverjanje
ujemanja dolžin notranjega števca podatkovnih zlogov in prejetega števca podatkovnih
zlogov. Ko se zlogi ne ujemajo, se pošlje CAN status okvir neujemanje dolžine (slika 3.4)
in postopek nadgradnje se zaključi. In kot zadnje, ko se morebiti dolžine ujemajo, se
preveri, ali se znotraj podatkovnega polja prejetega okvirja nahaja ukaz »ok«. V primeru,
da okvir ustreza vsem tem zahtevam, se sproži postopek preverjanja, koliko zlogov je bilo
prejetih. Znotraj seje, v kateri se ne pridobi 256 binarnih zlogov, je treba v preostali del
sejnega polja vpisati 0xFF. Po kontroli polja vstopimo v proceduro nalaganja vgrajene
programske opreme. Diagram poteka, predstavljen na sliki 3.25, prikazuje proceduro
vnosa vgrajene programske kode.
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Začetek
Onemogoči prekinitve
Sektor izbrisan

NE

Pripravi sektor na pisanje ali brisanje

DA

Pripravi sektor na pisanje ali brisanje
Pošlji CAN status
okvir napaka pri
nadgradnji

NE

Priprava uspela

NE

DA

Priprava uspela

Izbriši sektor

DA

Vpiši vgrajeno programsko kodo v sektor

NE

Izbris uspel
NE

DA

Vpis uspel
DA

Povečaj skupno število vpisanih zlogov
Števec zlogov =0
Števec okvirjev = 0

Omogoči prekinitve
Ustvari podpis sektorja

Ustvari podpis
NE

DA

Pošlji CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo
Konec

Slika 3.25: Prikaz diagrama poteka vnašanja vgrajene programske kode v bliskovni
pomnilnik

Procedura vnosa vgrajene programske kode poteka s pomočjo ukaznega načina IAP. Za
uspešno delovanje se najprej onemogočijo prekinitve. Sledi preverjanje, ali so sektorji, ki
bodo deležni nadgradnje, že izbrisani. Vnos vgrajene programske kode v posamezni
sektor se namreč izvaja večkrat in se ga zato ne sme izbrisati ob vsakem vstopu v
proceduro vnašanja. Pred pisanjem in brisanjem v sektor je treba poklicati metodo, ki
sektor omogoči za omenjeni operaciji v primerih, ko je sektor pod zaščito CRP. Po
uspešnem koncu metode za izbris izbranih sektorjev se lahko začne vnos dela vgrajene
programske kode. Prvi vnos se izvaja od začetnega naslova izbranega sektorja. Vsak
nadaljnji vnos se izvaja od začetka sektorja plus število zlogov, ki so že bili vneseni v
sektor. Zato imamo znotraj programa dva števca: sejnega, ki preverja tekoče sprejete
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zloge, in skupnega, ki vsebuje število že vpisanih zlogov v bliskovni pomnilnik. Po
uspešnem vnosu dela vgrajene programske kode se ponovno omogočijo prekinitve
znotraj programa in začne se ustvarjati podpis bliskovnega pomnilnika. Podpis predstavlja
vektorsko tabelo kontrolnih vsot, izračunanih iz shranjenih podatkov v bliskovnem
pomnilniku. Iz te tabele se izračuna drugi komplement, ki se doda tabeli na koncu. Ob
zagonu zagonski nalagalnik izračuna kontrolno vsoto celotne tabele, in če je enaka nič, se
začne izvajanje vgrajene programske opreme. Na to tabelo kaže register VTOR krmilnoprocesne enote ARM. S spremembo tega registra s posebnimi ukazi ob zagonu se lahko
začne izvajanje vgrajene uporabniške opreme na pomnilniški lokaciji bliskovnega
pomnilnika, ki je različna od 0. Na tak način lahko izdelano vgrajeno programsko opremo
vozlišča CAN z nekaj spremembami uporabimo kot sekundarni zagonski nalagalnik.
Na koncu izvajanja ukaznega načina IAP se kot potrditev za uspešno vneseno vgrajeno
programsko kodo pošlje CAN status okvir zahtevaj nadgradnjo (slika 3.4), ki potrdi
uspešen vnos. V primeru, da se kateri izmed ukazov ne izvede pravilno, se pošlje okvir
CAN status okvir napaka pri nadgradnji (slika 3.4), ki pomeni neuspeh pri nadgradnji, in s
tem se nadgradnja zaključi.
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4 PREIZKUŠANJE IN REZULTATI
V tem poglavju bomo opisali pomembnejši testiranji, ki sta se izvedli med razvojem
vgrajene programske opreme, ter dognanja in rezultate, ki smo jih pridobili pri
posameznem testiranju. Testiranja so se izvajala hkrati z razvojem vgrajene programske
opreme. Del programske kode, ki se je dodal ali pa je bil spremenjen, se je takoj testiral in
morebitne ugotovljene nepravilnosti so se odpravljale sproti. V testiranjih je tako vedno
sodelovala vsa oprema. Posameznih testiranj nismo izvajali.
Pri vseh testiranjih so bili pogoji približno enaki, spreminjala se je le vgrajena programska
oprema elektronskih sestavov. V nadaljevanju sledi opis pogojev, v katerih so se izvajala
testiranja.
Za merjenje napajalne napetosti in porabe posameznih vezij se je uporabljal večnamenski
merilni instrument DEKKO JT-148. Tako smo pridobili splošno porabo in napajalno
napetost med izvajanjem vgrajene programske opreme na posameznih elektronskih
sestavih, kar prikazuje tabela 2.

Tabela 0.1: Prikaz osnovnih parametrov strojne opreme, ki se uporablja v okviru
magistrskega dela
Naprava
Vozlišče CAN
Strojni vmesnik

Napajalna napetost (V)
4,81 V
4,92 V

Poraba (mA)
412 mA
79 mA

Dodati je treba, da se prek omrežja CAN napaja tudi sprejemni del sprejemno-oddajne
enote iz omrežja CAN pri strojnem vmesniku.
Za dodatni razhroščevalnik pri poteku izvajanja vgrajene programske opreme znotraj
vozlišča CAN smo uporabili zaporedni vmesnik UART na USB z vhodno-izhodnim
integriranim vezjem CP2102.
Za vpogled v pomnilniški prostor bliskovnega krmilnika smo uporabili programski vnašalni
adapter LPC-Link2, ki je hkrati tudi razhroščevalnik.
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Sledijo specifikacije osebnega računalnika in uporabljene programske opreme, ki so se
uporabljali med testiranji:


procesor Intel Core i7-4770 3,40 GHz,



16,0 GB RAM pomnilnika (povprečna zasedenost 2,6 GB),



grafična kartica ZOTAC GeForce GTX 650 Synergy Edition 2 GB RAM pomnilnika,



osnovna plošča GA-B85-HD3,



operacijski sistem Windows 7 Ultimate, 64-bitni s servisnim paketom 1,



terminalski program za prikazovanje podatkov iz pomožne zaporedne povezave
Terminal v1.9b Copyright 1997-2011 by Br@y++,



prikazovalnik binarnih datotek Binary File Viewer 0.01 .NET Based Windows, Fri
May 22, 2009 at 9:00 AM, status Alpha, zadnja verzija by benoybose, version 3,



kodno-razvojno okolje LPCXpresso v7.4.0 [Build 229] [2014-09-16] (c) Copyright
NXP Semiconductors 2006-14. All rights reserved.

Nastavitve omrežja in zaporedne povezave so bile naslednje:


bitna hitrost navidezne zaporedne povezave USB je bila 1,5 Mb/s,



bitna hitrost povezave CAN je bila 125 kb/s,



bitna hitrost dodatne zaporedne povezave za razhroščevanje iz vozlišča CAN je
bila 256 kb/s.

4.1

Prenos dela vgrajene programske kode

Namen testiranja je bil preveriti pravilnost prenosa 512 znakov ASCII vgrajene
programske kode od grafičnega vmesnika do vozlišča CAN. S strani grafičnega vmesnika
do strojnega vmesnika so se pošiljali paketi z osmimi znaki ASCII vgrajene programske
kode. Znotraj strojnega vmesnika so se potem znaki ASCII prebrali iz paketa in se shranili
v okvir CAN, nakar so se poslali vozlišču, ki je bilo deležno nadgradnje. Vozlišče je iz
sprejetega okvirja prebralo znake ASCII, jih preračunalo v binarne zloge in shranilo v
sejno polje, ki se je ob prejemu 256 binarnih zlogov vpisalo v bliskovni pomnilnik. Med tem
testiranjem se polje ni vpisovalo v bliskovni pomnilnik, temveč se je iz vozlišča CAN prek
pomožne zaporedne povezave le prikazalo znotraj terminalskega programa, kjer smo
preverili, ali je bil prenos dela vgrajene programske kode celovit. Slika 4.1 prikazuje
rezultate testiranj.
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Slika 0.1: Prikaz rezultatov testiranja celovitosti prenosa dela vgrajene programske kode

Kot je razvidno iz slike 4.1, je bil prenos dela vgrajene programske kode uspešen.
Podroben pogled pokaže, da uporabljeni paket znotraj grafičnega vmesnika ni enak
tistemu, ki smo ga opisali. To pa zato, ker smo med testiranjem dognali, da je enostavneje
in hitreje, če se deli vgrajene programske kode iz znakov ASCII preračunajo v binarno
obliko pri strojnem vmesniku in ne pri vozlišču CAN. Opis razloga je bil podan že prej.
Slika 4.1 tako prikazuje pakete USB, ki vsebujejo še osem znakov ASCII in ne šestnajst.

4.2

Vnos prenesenega dela vgrajene programske kode

Najpomembnejše testiranje se je izvedlo na koncu, ko se je preveril pravilen vnos dela
vgrajene programske kode v bliskovni pomnilnik. Cilj testiranja je bil prenesti 512 znakov
ASCII, jih pretvoriti in nato vpisati v bliskovni pomnilnik krmilno-procesne enote
LPC1788FBD208 znotraj vozlišča CAN.
Prejeti podatki so se vpisali v zadnji devetindvajseti pomnilniški sektor bliskovnega
pomnilnika krmilno-procesne enote. Velikost uporabljenega sektorja je 32 kB. Naslovni del
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pomnilniškega sektorja je od 0x00078000 do 0x0007FFFF. S preneseno količino
podatkov smo tako zasedli sto pomnilniških zlogov znotraj bliskovnega pomnilnika.
Znake ASCII smo prenašali s pomočjo grafičnega vmesnika do strojnega vmesnika, kjer
so se preračunali v binarne zloge in shranili v okvir CAN, nato pa poslali vozlišču, ki je bilo
deležno nadgradnje. Znotraj vozlišča so se podatki iz prejetega okvirja shranili v sejno
polje. Prejeti okvir s podatki se je prek zaporedne povezave še izpisal v terminalskem
programu. Ko je prispel okvir CAN statusa »zahtevaj nadgradnjo« so se prejeti podatki iz
sejnega polja vpisali na omenjen pomnilniški naslov. Vpis in pravilnost vnosa kode smo
preverili s kodno-razvojnim okoljem Lpcxpresso in programatorjem LPC-Link 2. Vnosa
smo preverili v načinu razhroščevanja, ker nam je le takrat omogočen vpogled v vsebino
bliskovnega pomnilnika. Slika 4.2 prikazuje rezultate testiranja.

Slika 0.2: Prikaz končnega vnosa dela vgrajene programske kode v bliskovni pomnilnik

Enako vgrajeno programsko kodo za namene testiranja prenosa smo generirali v obliki
datoteke Intel HEX in v obliki binarne datoteke. Po koncu prenosa smo binarno datoteko
odprli z binarnim prikazovalnikom datotek in primerjali končno vneseno programsko kodo
s tisto, ki jo vsebuje binarna datoteka. Pri pregledu nismo ugotovili nepravilnosti, tako da
je bil vnos uspešen. Prenos 512 znakov ASCII je med testiranjem trajal približno 13,2 s.

67

Posodobitev programske opreme vgrajenih sistemov v omrežju CAN

5 SKLEP
V okviru magistrskega dela smo ustvarili celovit sistem, ki je sposoben vnosa vgrajene
programske kode v bliskovni pomnilnik krmilno-procesne enote, ki je priključena na
omrežje CAN. Za operacijsko okolje Microsoft Windows smo spisali napredni grafični
vmesnik, ki služi za pošiljanje delov vgrajene programske kode k strojnemu vmesniku.
Grafični vmesnik prav tako omogoča nastavitev unikatne identifikacijske številke naprave
znotraj omrežja CAN, ki sprejema okvirje z deli vgrajene programske kode. S tem smo
ustvarili možnost posodabljanja točno določene naprave znotraj omrežja CAN.
Razvita sta bila napredna protokola za komunikacijo prek virtualne zaporedne povezave
in omrežja CAN. Protokol virtualne zaporedne povezave zraven že implementiranega
mehanizma za preprečevanja napak, ki ga vsebuje protokol USB, dodaja še svoj
mehanizem za dodatno zaščito pred napakami, ki bi se lahko pojavile med prenosom
podatkov. Napredni protokol za omrežje CAN omogoča vnaprejšnje določanje arbitražne
prioritete okvirjev na podlagi podatkov, ki jih prenaša okvir, in hkrati detekcijo izgub
okvirjev. S tem omogočimo varnost in prednost prenosa delov vgrajene programske kode
pred ostalo komunikacijo.
Razvit je bil celovit strojni vmesnik USB na CAN s pripadajočo vgrajeno programsko in
strojno opremo. Spisana vgrajena programska oprema omogoča pretvarjanje prejetih
sporočil iz paketov USB v okvirje CAN, ki se lahko potem pošljejo po omrežju CAN.
Vgrajena programska oprema vozlišča CAN je spisana v pasivni obliki, ki z manjšimi
posegi v programsko kodo omogoča uporabo izdelane vgrajene programske opreme za
namene sekundarnega zagonskega nalagalnika.
Nadaljnje razvojne smernice bi se lahko gibale v smeri optimizacije in pohitritve
sporočilnega prenosa znotraj sistema. V sistemu namreč obstajajo določena čakalna
stanja pri prejemanju, oddajanju in potrjevanju sporočil, ki jih med razvojem ni bilo
mogoče odpraviti. Možne rešitve za nadaljnji razvoj so zamenjava trenutnega razreda
USB komunikacijskih naprav z razredom specifičnih aplikacij in podrazredom nadgradnje
vgrajene programske opreme naprav ali DFU (angl. Device Firmware Upgrade).
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7 PRILOGE

Priloga A: Izgled tiskanine strojnega vmesnika in vhodno-izhodnega vmesnika za omrežje
CAN
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Priloga B: Shema krmilno-procesne enote pri strojnem vmesniku
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Priloga C: Shema napajalnega dela pri strojnem vmesniku
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Priloga D: Shema JTAG, kristalne ure in tipke za ponovni zagon pri strojnem vmesniku
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Priloga E: Shema vhodno-izhodnega vmesnika za omrežje CAN
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Priloga F: Shema vhodno-izhodnega vmesnika za omrežje CAN pri strojnem vmesniku
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