
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta Strojní 

 

Katedra automatizační techniky a řízení 

 

 

 

 

 

 

 

Řízení technologických procesů prostřednictvím 

mikrokontroléru STM32 

Control of Technological Process through the STM32 

Microcontroller 

 

 

 

 

 

 

 

Student:         Bc. Václav Chrascina 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. David Fojtík, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2019





 

 



2  Diplomová práce 

 
 

 

  



Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení diplomanta 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou (bakalářskou) práci včetně příloh vypracoval samostatně 

pod vedením vedoucího diplomové (bakalářské) práce a uvedl jsem všechny použité podklady 

a literaturu. 

 

V Ostravě…………………     ………….…………………… 

        Bc. Václav Chrascina 

  



4  Diplomová práce 

 
 

Prohlašuji, že 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní 

dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB- 

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou (bakalářskou) práci užít 

(§35 odst. 3).  

 souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové (bakalářské) práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové (bakalářské) 

práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové 

(bakalářské) práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou (bakalářskou) práci nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

V Ostravě …………….     ………….…………………… 

       Bc. Václav Chrascina 

Bc. Václav Chrascina 

Mosty u Jablunkova č. p. 788 

739 98 

 

  



Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32 5 

 
 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

CHRASCINA, V. Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru 

STM32. Ostrava: katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2019, 81 s. Diplomová práce, vedoucí Ing. David Fojtík, Ph.D. 

Diplomová práce se věnuje vytvoření měřicího systému pro měření vzdálenosti s využitím 

laserového triangulačního dálkoměru společnosti RIFTEK, který je řízen mikrokontrolerem 

STM32F4 – Discovery. Výsledky měření jsou zobrazovány v uživatelské aplikaci, která byla 

naprogramována ve vývojovém prostředí Visual Studio. Komunikace mezi dálkoměrem a 

mikrokontrolerem je zajištěna pomocí průmyslové sběrnice RS 485, komunikace 

s uživatelským počítačem probíhá pomocí protkolu TCP/IP. Pro nastavení mikrokontroleru a 

vytvoření komunikačního protokolu bylo použito vývojové prostředí KEIL μVision 5. 

Teoretická část práce se věnuje popisu periferií mikroprocesorů řady STM32 se zaměřením na 

průmyslové sběrnice RS 422, RS 485 a Ethernet. Dále jsou zde popsány dostupné triangulační 

dálkoměry společnosti RIFTEK a jejich komunikační protokol. 

Klíčová slova: programování, STM32F4, RIFTEK, triangulační laserový dálkoměr, KEIL 

ANNOTATION OF THE THESIS 

CHRASCINA, V. Control of Technological Process through the STM32 Microcontroller. 

Department of Control Systems and Instrumentation, Faculty of Mechanical Engineering VŠB 

– Technical University of Ostrava, 2019, 81p. Thesis, head: Ing. David Fojtík, Ph.D. 

This thesis is focused on creating a measuring system with use of laser triangulation rangefinder 

from RIFTEK company, which is controlled by STM32F4 – Discovery microcontroller. 

Measurement results are displayed on user application, which was programmed in Visual 

Studio environment. Communication between rangefinder and microcontroller is secured by 

RS 485 fieldbus, communication with user computer is using TCP/IP protocol. For 

microcontroller configuration and creating communication protocol was used Keil μVision 5 

development environment. 

Theoretical part is describing STM32 microcontroller peripherals, mainly focused on RS 422, 

RS 485 and Ethernet fieldbuses. RIFTEK triangulation laser rangefinders and their 

communication protocol are described also. 

Keywords: programming, STM32F4, RIFTEK, triangulation laser rangefinder, KEIL 
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1 Úvod 

Námětem diplomové práce je vytvořit měřicí systém pro měření vzdálenosti, který bude 

využívat laserový binokulární snímač vzdálenosti. Principem fungování těchto dálkoměrů je 

vyhodnocování intenzity odraženého laserového paprsku od měřeného objektu na desku 

CMOS. Při použití monokulárního snímače je možnost znehodnocení měření z důvodu 

zastínění laserového paprsku hranami měřeného objektu. Tento problém se eliminuje využitím 

binokulárního snímače. Cílem je vytvořit modul, který bude obsluhovat oba okuláry dálkoměru 

a zpracovávat výsledky měření z jednotlivých okulárů, a tím docílit lepšího využití potenciálu, 

který binokulární snímač vzdálenosti nabízí. Pro implementaci tohoto řešení je nutné použít 

vyhodnocovací zařízení, které bude zpracovávat výsledky měření z jednotlivých okulárů a 

relevantní výsledky odesílat do uživatelské aplikace k dalšímu zpracování. Pro tento účel byla 

vybrána vývojová deska STM32F4 – Discovery, která spolu s rozšiřující deskou OPEN407V-

D disponuje potřebnými perifériemi k realizaci navrženého měřicího systému. Pro 

implementaci zdrojového kódu bylo využito vývojové prostředí KEIL μVision 5, ke kterému 

mi byla zapůjčena licence. 

Práce se především soustředí na programování mikrokontroleru ARM, který je osazen na 

vývojové desce STM32F4 – Discovery. Práce je podrobně věnuje inicializaci všech potřebných 

periférií a následnému zprovoznění jak sériové komunikace s binokulárním dálkoměrem, tak i 

komunikace s uživatelským počítačem pomocí protokolu TCP/IP. Nemalou část práce tvoří 

návrh a implementace aplikace, která umožňuje ovládání měření z uživatelského počítače. 

Aplikace je napsána v jazyce C# a pro její tvorbu bylo využito vývojové prostředí Visual 

Studio. Závěrečnou část práce tvoří implementace algoritmů pro vyhodnocování měření z obou 

okulárů dálkoměru. 
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2 Laserové triangulační dálkoměry série RF603 

Obsah kapitoly vychází z technické dokumentace k laserovým triangulačním dálkoměrům 

RIFTEK (RIFTEK, 2001). 

Sensory jsou určeny k bezkontaktnímu měření a kontrole pozice, umístění, rozměrů, povrchu 

profilu, deformací, vibrací, třídění a snímání přítomnosti různých technologických objektů. 

Dále je možno s těmito senzory snímat hladinu kapalin nebo sypkých materiálů. 

Série RF600 se skládá z 13 senzorů s měřicím rozsahem od 10 do 2500 mm, jejichž základna 

je od 230 do 1 mm. Tato série je dále rozdělena do 3 skupin. První skupina zahrnuje senzory 

s velkou základnou a malými měřicími rozsahy, druhá skupina zahrnuje senzory se středně 

velkými základnami a měřicími rozsahy a poslední skupina jsou senzory navržené s velkými 

měřicími rozsahy. 

Laser integrovaný v senzoru má k dispozici 2 nastavení. První možnost nastavení je modrá 

(BLUE). Toto nastavení na rozdíl od běžných červených laserů značně zlepšuje vlastnosti 

senzoru při řízení objektů s vysokou teplotou nebo organických materiálů. 

 

2.1 Struktura a princip fungování 

Princip fungování senzoru je založen na optické triangulaci, jak je ukázáno na Obr. 1. Záření 

polovodičového laseru (1) je zaměřeno čočkou (2) na měřený objekt (6). Záření odražené od 

objektu je další čočkou (3) rozprostřeno na lineární CMOS pole (4). Posunutý měřený (6 – 6’) 

objekt způsobuje odpovídající posun obrazu. Signálový procesor (5) poté vypočítá vzdálenost 

k objektu podle místa dopadu odraženého záření na pole CMOS (RIFTEK, 2001). 

 

 

Obr. 1 Strktura a princip fungování laserového triangulačního dálkoměru (RIFTEK, 2001) 
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2.2 Popis připojovacích konektorů 

Obr. 2 znázorňuje připojovací konektor pro modely dálkoměru 232-U/I-IN-AL a model 485-

U/I-IN-AL 

 

 

2.3 Konfigurační parametry 

Chování senzoru (operační módy) závisí na konfiguračních parametrech, které mohou být 

změněny příkazy poslanými přes linku RS232 nebo RS485. Toto jsou základní parametry 

(RIFTEK, 2001): 

  

Obr. 2 Připojovací konektor 485-U/I-IN-AL 

Tab.  1 Popis jednotlivých pinů konektoru 485-U/I-IN-AL  (RIFTEK, 2001) 
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Časový limit pro integraci  

Intenzita odraženého záření závisí na charakteristikách povrchu měřeného objektu. Proto 

je výstupní výkon a čas integrace záření na pole CMOS automaticky přizpůsoben pro 

dosažení maximální přesnosti měření. 

Vzorkovací mód 

Tento parametr specifikuje jednu ze dvou možností vzorkování (Time Sampling, Trigger 

Sampling), pro případ, že senzor pracuje v módu stremování dat. 

Vzorkovací perioda 

Pokud je zvolen vzorkovací mód Time Sampling, pak parametr vzorkovací periody udává 

časový interval, ve kterém bude senzor automaticky odesílat výsledek měření. Hodnota 

časového intervalu se udává v kladných, celočíselných násobcích hodnoty 0,01 ms. 

Například pro parametr roven 100 jsou data odesílána přes sériové rozhraní s periodou 

0,01*100 = 1 ms. 

Nulový bod 

Tento parametr nastavuje nulový bod absolutního systému souřadnic v jakémkoli bodu 

pracovního rozsahu. Tento bod může být nastaven odpovídajícím příkazem nebo 

uzemněním vstupu AL (tento vstup musí být předem nastaven do módu 3). Po výrobě 

senzoru je základní vzdálenost nastavena s určitou nepřesností. Pokud je to nutné je možné 

definovat nulový bod přesněji. 

Operační mód linky AL 

Tato linka může pracovat v jednom ze čtyř módů definovaných hodnotou konfiguračního 

parametru: 

 Mód č. 1 – Indikace měření mimo rozsah (‚‚0‘‘ – objekt je mimo zvolený rozsah 

měření, ‚‚1‘‘ – objekt je ve zvoleném rozsahu měření) 

 Mód č. 2 – Vzájemná synchronizace dvou nebo více senzorů 

 Mód č. 3 – Hardwarového nastavení 0 

 Mód č. 4 – Hardwarové přepnutí laseru OFF/ON 

Časový zámek výsledku 

Pokud senzor nenalezne objekt měření nebo pokud nemohou být přijaty věrohodné 

výsledky, pak je odeslána hodnota 0. Tento parametr nastaví čas, během kterého bude 

odesílán poslední věrohodný výsledek namísto hodnoty 0. 

Metoda průměrování výsledku 

Tento parametr definuje jednu ze dvou metod průměrování výsledku implementovaných 

přímo v senzoru: 
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 Průměrování po několika výsledcích – tato metoda vypočítává klouzavý průměr 

 Časové průměrování – tato metoda vypočítává průměr z hodnot přijatých během 

zvoleného intervalu 

Počet průměrovaných výsledků/čas průměrování 

Tento parametr specifikuje počet výsledných hodnot, které budou průměrovány nebo čas, 

během kterého se budou hodnoty průměrovat. Použitím průměrování se redukuje šum na 

výstupu a zvyšuje se přesnost senzoru. Průměrování počtem výsledků nijak neovlivňuje 

obnovu dat ve vyrovnávací paměti výstupu. V případě, že se průměruje časově, jsou data 

ve vyrovnávací paměti výstupu obnovována s periodou, která je rovna času průměrování. 

2.4 Popis rozhraní RS232 a RS485 

Port RS232 zajišťuje ‚‚point-to-point ‘‘ připojení a umožňuje senzoru se připojit přímo na 

port RS232 počítače nebo kontroleru. 

S ohledem na přijatý protokol a možnosti hardwaru je možno díky rozhraní RS485 připojit 

až 127 senzorů k jediné jednotce spravující data. 

Přes sériová rozhraní RS232 a RS485 mohou být data získána dvěmi metodami: 

 Jednotlivé požadavky (single requests) 

 Automatický datový tok (stream) (RIFTEK, 2001). 

2.4.1 Obecný popis sběrnic RS 422 a RS 485 

Komunikační sběrnice RS 422 a RS 485 patří již dlouhou dobu k základům datové komunikace. 

Služby těchto sběrnic jsou využívány i v jiných typech průmyslové komunikace např. Profibus 

nebo Modbus. 

RS 422 

Princip fungování sběrnic je založen na přenosu dat pomocí dvou vodičů. Na rozdíl od 

komunikace po RS 232 je hodnota bitu zjišťována jako rozdíl napěťových potenciálů mezi 

těmito dvěma vodiči (RS 232 vyhodnocuje rozdíl napětí mezi jedním vodičem a společnou 

zemí). Sběrnice RS 422 umožňuje komunikovat až s 10 zařízeními (1 vysílač a 10 přijímačů), 

přičemž byla tato sběrnice navržena pro point-to-point komunikaci. Pokud je třeba, aby přenos 

dat probíhal oběma směry, používají se dva páry kroucených dvoulinek. Při tomto zapojení jde 

v podstatě o dvě samostatné sběrnice RS 422 (LAMMERT BIES, 1997). 

Základní vlastnosti RS 422: 

 Přenosová vzdálenost až 1200 m 

 Přenosová rychlost 100 kbit/s až 10Mbit/s v závislosti na délce vedení 

 Úrovně napětí: -5 V až 5 V 
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RS 485 

Sběrnice RS 485 je podobně jako například Ethernet navržena pro  point-to-multipoint 

komunikaci. Tato komunikace se nejčastěji používá Master/Slave architekturou, kde Master 

zařízení řídí komunikaci a Slave zařízení odpovídá pouze na pakety, které mu jsou určeny. Ke 

sběrnici RS 485 je možné připojit až 32 zařízení. V daném okamžiku může na sběrnici fungovat 

jako vysílač pouze jedno zařízení. Neaktivní zařízení se nacházejí ve stavu vysoké impedance, 

a proto nijak neovlivňují probíhající komunikaci mezi dalšími zařízeními. 

Ve standardu RS 485 se nenachází specifikace komunikačního protokolu. Pro datový přenos se 

používají dva vodiče, které tvoří jednosměrný logický kanál. Z toho důvodu se většinou 

používá asynchronní sériový protokol, u kterého se vysílání zahajuje jedním nulovým start 

bitem, poté následuje 8 datových bitů a nakonec jeden jedničkový stop bit. 

V případě, že by bylo potřeba, aby zařízení komunikovala obousměrně ve stejném časovém 

okamžiku, je možné použít zapojení se čtyřmi popřípadě pěti vodiči. Stejně jako v případě RS 

422 by šlo v podstatě o dvě samostatné sběrnice RS 485 (LAMMERT BIES, 1997). 

 

2.4.2 Konfigurační parametry rozhraní 

Komunikační sběrnice je nastavována těmito parametry (RIFTEK, 2001): 

Rychlost přenosu dat přes sériový port 

Tento parametr definuje rychlost přenosu dat přes sériové rozhraní v kladných, celých 

násobcích hodnoty 2400 bit/s. Například pokud je parametr roven 4 je rychlost přenosu 

rovna 2400*4 = 9600 bit/s. 

 

Tab.  2 Charakteristiky průmyslových sběrnic (LAMMERT BIES, 1997) 
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 Adresa sítě 

  Tento parametr definuje síťovou adresu senzoru vybaveného rozhraním RS485. 

 

2.4.3 Protokol rozhraní 

Komunikační protokol je sestaven z těchto částí: 

Formát sériového přenosu dat 

Datová zpráva má tento formát: 

Druhy navazování komunikace 

Komunikační protokol je formován navazováním komunikace, která je zahajování 

pouze master-zařízením (PC nebo kontroler). Jsou možné dva druhy navázání 

komunikace s touto strukturou (RIFTEK, 2001): 

1. ‚‚požadavek (request) ‘‘,[‚‚zpráva (message)‘‘] – ‚‚odpověď (answer)‘‘ 

Výraz v hranatých závorkách zahrnuje volitelné elementy 

2. ‚‚požadavek (request) ‘‘ – ‚‚darový tok (stream) ‘‘– ‚‚požadavek (request) ‘‘ 

 Požadavek (Request) 

Požadavek (INC) – je 2-bytová zpráva, která plně řídí navazování komunikace. Tato 

zpráva je jediná ze všech zpráv při navazování komunikace, kde je nejvíce významový 

bit v logické 0, proto tato zpráva slouží k zahájení navazování komunikace. Požadavek 

také obsahuje adresu zařízení (ADR), kód požadavku (COD) a volitelnou zprávu 

(MSG).  

Formát požadavku: 

 Zpráva (Message) 

Zpráva je dávka dat, které mohou odeslaný master-zařízení po dobu navázaného spojení. 

Všechny zprávy, které obsahují datovou zprávu, mají nejvíce významový bit v logické 

1. Data ve zprávě jsou odesílána po skupinách 4 bitů. Při odesílání celého bytu je 

nejdříve odeslán méně významová skupina a po ní následuje více významová skupina 

bitů. Při odesílání hodnoty uložené ve více bytech, opět jsou odesílány nejdříve méně 

významové bajty.  

Obr. 3 Formát datové zprávy rozhraní (RIFTEK, 2001) 

Obr. 4 Formát požadavku (Request) (RIFTEK, 2001) 
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Odpověď (Answer) 

Odpověď (Answer) je dávka dat, která může být odeslána slave-zařízením během 

navázaného spojení. Přenos bytů je prováděn stejně jako u zprávy (message). Odpověď 

obsahuje tyto bity: 

 SB-bit označuje obnovení výsledku měření. Pokud je SB-bit v logické 1, pak 

to znamená, že senzor obnovil výsledek měření ve vyrovnávací paměti. Pokud 

je SB-bit v logické 0, pak to znamená, že byla odeslána nepozměněná hodnota. 

 Dva bity cyklického čítače dávek (CNT). Hodnoty bitů v čítači jsou stejné pro 

všechny odesílané zprávy v jedné dávce. Hodnota čítače je inkrementována 

odesláním každé dávky a je použita jak při sestavování dávek (assembly), tak 

i pro řízení chyb při ztrátě dávky při datových tocích. 

  Na Obr. 5 je vidět formát dvou dávek odpovědi 

 Datový tok (data stream) 

Datový tok je nepřetržitá sekvence skupin dat nebo dávek odeslána slave-zařízením 

k master-zařízení. Tento datový tok může být přerušen novým požadavkem (request). 

Při odesílání dat v datovém toku drží jedno slave-zařízení kanál pro přenos a proto 

jakmile master-zařízení odešle nový požadavek k jakékoli adrese  je datový tok 

přerušen. Datový tok je možno také přerušit speciálním požadavkem. 

 Rychlost na výstupu 

Rychlost na výstupu (OR) závisí na přenosové rychlosti (BR) sériového rozhraní a dá 

se vypočítat podle vztahu: 

𝑂𝑅 = 1/(
44

𝐵𝑅
+ 1 ∗ 10−5) Hz 

2.4.4 Popis rozhraní Ethernet 

Rozhraní ethernet je používáno pouze pro příjem dat ze senzoru. Nastavení parametrů 

senzoru je řešeno přes sériová rozhraní RS232 nebo RS485. 

Módy pro přenos dat 

Senzor může operovat v těchto módech: 

 Přenos je zakázán 

 Automatický datový tok 

 

Další informace je možno nalézt v příloze A (RIFTEK, 2001). 

Obr. 5 Formát dvou ‚answer‘ dávek při přenosu jednoho bytu (RIFTEK, 2001) 
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3 Periférie mikroprocesorů řady STM32 

 

V následující kapitole bude popsána funkčnost a nastavení periférie Ethernet s ohledem na 

mikrokontroler STM32 F407VG. Tato kapitola vychází primárně z technické dokumentace 

k uvedenému mikrokontroleru (STMICROELECTRONICS, 2017) 

Periférie Ethernet umožňuje mikrokontrolerům STM32 vysílat a přijímat data přes rozhraní 

Ethernet při dodrženi standardu IEEE 802.3-2002. 

Ethernet poskytuje konfigurovatelnou a flexibilní periférii pro pokrytí rozmanitých potřeb 

aplikací a zákazníků. Podporuje dva průmyslové standardy rozhraní do fyzické vrstvy: výchozí 

rozhraní nezávislé na médiu (MII), který je definovaný ve standardu IEEE 802.3 a redukované 

rozhraní nezávislé na médiu (RMII). Může být použit v mnoha aplikacích jako switch, síťová 

karta (network interface cards) atd. 

 

Periférie Ethernet se skládá z rozhraní MAC 802.3 s jednoúčelovým DMA řadičem. Podporuje 

oba výše uvedené standardy MII a RMII. Výběr jednoho z těchto standardů se provádí 

v registru SYSCFG_PMC. Řadič DMA vytváří spojení s jádrem a paměťmi přes rozhraní AHB 

Master/Slave. Rozhraní AHB Master řídí přenos dat, zatímco  rozhraní AHB Slave přistupuje 

k řídicím a status registrům (CSR). Přenos FIFO (Tx FIFO) nahrává data do vyrovnávací paměti 

přečtená ze systémové paměti pomocí DMA předtím než MAC Core provede samotný přenos. 

Podobně funguje také příjem FIFO (Rx FIFO), který uchovává přijaté ethernetové rámce, než 

jsou přenesena, pomocí DMA do systémové paměti. Periférie Ethernet také zahrnuje SMI pro 

komunikaci s externí fyzickou vrstvou (PHY). Sada konfiguračních registrů umožňuje uživateli 

vybrat požadovaný mód a funkce pro MAC a DMA řadiče (STMICROELECTRONICS, 2017). 

 

 

Obr. 6 Blokový diagram periférie Ethernet (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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3.1 Rozhraní SMI (Station management interface) 

Rozhraní SMI umožňuje aplikaci přístup do jakéhokoli registru fyzické vrstvy (PHY) přes 

hodinový a datový vodič. Rozhraní podporuje přístup až ke dvaatřiceti registrům fyzické vrstvy 

(PHY). 

Aplikace může vybrat jednu z dvaatřiceti fyzických vrstev a jeden registr v rámci dvaatřiceti 

registrů jakékoli fyzické vrstvy a řídit data nebo přijímat informace o statusu. Adresován může 

být pouze jeden registr v jedné fyzické vrstvě v daném okamžiku. 

Hodinová linka MDC a datová linka MDIO jsou v mikrokontroleru implementovány jako 

alternativní funkce I/O (STMICROELECTRONICS, 2017): 

 MDC: periodický hodinový signál, který poskytuje časovou referenci pro přenos dat při 

maximální frekvenci 2,5 MHz. Minimální vysoké a nízké časy pro MDC musí být 

nastaveny na hodnotu 160ns a minimální perioda pro MDC musí být 400ns. Při 

nečinném stavu je MDC řízen nízkým signálem hodin. 

 MDIO: vstupní/výstupní data jsou do/z externí fyzické vrstvy do transfér statusu 

přenášena datovým proudem bitů synchronizovaným s hodinovým signálem MDC. 

Rámec se skládá z osmi polí: 

 Úvodní (Preamble): každá transakce může být zahájena s úvodním polem, které 

odpovídá dvaatřiceti souvislým bitům v logické jedničce na lince MDIO spolu 

s dvaatřiceti cykly na MDC. Toto pole se používá k synchronizaci s fyzickou vrstvou 

zařízení. 

 Zahajovací (Start): začátek rámce je definován vzorem <01> k ověření přechodů na 

lince z výchozího stavu logické jedničky do stavu logické nuly a zpět na stav logické 

jedničky. 

 Operační (Operation): definuje typ probíhající transakce (čtení nebo zápis) 

 PADDR: adresa fyzické vrstvy je 5-bitová, umožňující 32 unikátních adres fyzických 

vrstev. Bit MSB adresy je první odeslaný a přijatý. 

 RADDR: adresy registrů jsou 5-bitové, umožňující adresování 32 individuálních 

registrů v rámci vybrané fyzické vrstvy. Bit MSB registru je první odeslaný a přijatý. 

 Otáčecí (TA): otáčecí pole definuje 2-bitový vzor mezi poli RADDR a DATA 

k zabránění kolize během čtecí transakce. Pro čtecí transakci řadič MAC zřídí vysokou 

impedanci na lince MDIO pro oba bity pole TA. Fyzická vrstva zařízení musí zřídit stav 

vysoké impedance na prvním bitu pole TA a nulový bit na druhém bitu. Pro zapisovací 

Obr. 7 Signály rozhraní SMI (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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transakci řadič MAC zřizuje na lince vzor <10>. Fyzická vrstva zařízení musí zřídit stav 

vysoké impedance na obou bitech pole TA. 

 Datové (Data): pole dat je 16-bitové. První přenášený a přijatý bit musí být bit 15 

registru ETH_MIID  

 Nečinnostní (Idle): linka MDIO je řízena na vysoký stav impedance. Všechny tři 

stavové musí být zakázané pull-up rezistor fyzické vrstvy udržuje linku ve stavu logické 

jedničky. 

3.2 Rozhraní MII (Media-independent interface) 

Rozhraní nezávislé na médiu (MII) definuje spojení mezi subvrstvou MAC a fyzickou vrstvou 

pro přenos dat rychlostí 10 Mbit/s and 100 Mbit/s (STMICROELECTRONICS, 2017).  

 MII_TX_CLK: spojitý hodinový signál, který poskytuje časovou referenci vysílači 

(TX) při přenosu dat. Nominální frekvence je: 2,5 MHz při rychlosti 10Mbit/s nebo 25 

MHz při rychlosti 100Mbit/s. 

 MII_RX_CLK: spojitý hodinový signál, který poskytuje časovou referenci přijímači 

(RX) při přenos u dat. Nominální frekvence je: 2,5 MHz při rychlosti 10Mbit/s nebo 25 

MHz při rychlosti 100Mbit/s. 

 MII_TX_EN: povolení vysílání (transmission enable) indikuje, že MAC prezentuje bity 

na MII pro vysílání. Musí být nastaven synchronně (MII_TX_CLK) s prvním bitem 

úvodu a musí zůstat nastaven, dokud všechny nejsou přeneseny do MII. 

 MII_TXD[3:0]: přenos dat (transmit data) je soubor 4 datových signálů řízených 

synchronně MAC subvrstvou a ověřena  nastavením signálu na MII_TX_EN. 

MII_TXD[0] je nejméně významový bit a MII_TXD[3] je nejvíce významový bit. 

Dokud není nastaven bit MII_TX_EN přenášená data nesmí nijak ovlivňovat fyzickou 

vrstvu. 

 MII_CRS: bit CRS (carrier sense) je nastavován fyzickou vrstvou, pokud je aktivní 

vysílání nebo příjem. Bit je resetován fyzickou vrstvou, jakmile je vysílání a příjem 

nečinný. Fyzická vrstva se musí ujistit, že je signál MII_CS zůstane aktivní během 

kolize. Tento signál není vyžadován spojitý s ohledem na hodinový signál TX a RX. Při 

plném duplexu je tento signál pro MAC subvrstvu nepodstatný. 

 MII_COL: detekce kolize musí být zajištěna fyzickou vrstvou. V případě detekování 

kolize na lince musí být tento signál nastaven během doby detekování kolize. Tento 

Obr. 8 Signály rozhraní MII (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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signál není nutný kontinuální pro přenos s ohledem na hodinový signál TX a RX. 

V módu plného duplexu je tento signál pro MAC subvrstvu nepodstatný. 

 MII_RXD[3:0]: signál RXD (reception data) je soubor 4 datových signálů řízených 

synchronně fyzickou vrstvou a ověřených nastavením signálu MII_RX_DV. 

MII_RXD[0] je nejméně významový bit a MII_RXD[3] je nejvíce významový bit. 

Dokud není nastaven bit MII_RX_EN a dokud je nastaven bit MII_RX_ER je specifická 

hodnota MII_RXD[3:0] použita pro přenos specifické informace z fyzické vrstvy. 

 MII_RX_DV: bit RX_DV (recieve data valid) indikuje, že fyzická vrstva prezentuje 

přijaté a dekódované bity na MII. Bit musí být resetován synchronně (MII_RX_CLK) 

s prvním přijatým bitem rámce a musí zůstat nastaven, dokud nebude přijat poslední bit. 

Musí být resetován s prioritou prvního hodinového signálu, který následuje po 

posledním bitu. Proto, aby byl rámec přijat správně, musí signál MII_RX_DV rámec, 

který nebude začínat později než pole SFD. 

MII_RX_ER: bit RX_ER (recieve error) musí být nastaven na jeden nebo více period 

hodinového signálu (MII_RX_CLK) pro indikaci, že MAC subvrstva detekovala chybu někde 

v rámci. Tato chyba musí být prokázána nastavením bitu MII_RX_DV. 

3.3 Rozhraní RMII (Reduced media-independent interface) 

Rozhraní RMI redukuje počet pinů mezi periférií ethernet mikrokontroleru a externím 

rozhraním ethernet při rychlosti 10 Mbit/s nebo 100 Mbit/s. S ohledem na standart IEEE 802.3u 

se rozhraní MII skládá z 16 pinů pro data a řízení. Specifikace RMII redukuje počet pinů na 7. 

Rozhraní RMII je instalováno mezi MAC a fyzickou vrstvu (PHY), což pomáhá při překladu 

z MII na RMII. Blok RMII má následující charakteristiky (STMICROELECTRONICS, 2017): 

 Podporuje rychlosti 10 Mbit/s a 100 Mbit/s 

 Frekvence hodinového signálu musí být zdvojnásobena na 50 MHz 

 Stejná reference hodinového signálu musí posílána jak do MAC rozhraní, tak i do 

externí fyzické vrstvy 

 Poskytuje nezávislé 2-bitové vysílají a přijímací datové cesty 

 

Obr. 9 Signály rozhraní RMII (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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3.4 MAC 802.3 

Periférie Ethernet se skládá z řadiče MAC 802.3 (media access control) s rozhraním MII a 

jednoúčelovým řadičem DMA. 

Blok MAC implementuje subvrstvu CSMA/CD pro systémy s těmito charakteristikami: 

systémy (baseband and broadband)s přenosovými rychlostmi 10 Mbit/s a 100 Mbit/s. Je 

podporován jak poloviční duplex, tak plný duplex. Detekce kolize je aplikována pouze na mód 

s polovičním duplexem. Je podporována také subvrstva řadiče rámce MAC 

(STMICROELECTRONICS, 2017). 

Subvrstva MAC disponuje těmito funkcemi asociovanými s procedurou řízení linkování dat 

(data link control procedure): 

 Kapsulace dat (vysílání a příjem) 

o Rámcování (synchronizace rámců, deliminace výzaných rámců) 

o Adresování (správa zdrojových a cílových adres) 

o Detekce chyby 

 Media access management 

o Alokace média (zabránění kolize) 

o Řešení kolizí 

 

Další informace je možno nalézt v příloze B (STMICROELECTRONICS, 2017). 
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4 Měřicí systém a řídicí aplikace ServerClient 

Měřicí systém se skládá z vývojové desky STM32  F4 – Discovery, která je rozšířena o 

desku Open407V-D od firmy Waveshare, laserového triangulačního dálkoměru RF603 od 

firmy RIFTEK a uživatelského počítače. 

 

4.1 Popis použitých komponent 

Deska STM32F4 – Discovery je osazena procesorem STM32F407VG. Jde o procesor 

architektury ARM, řady Cortex M4, který pracuje s frekvencí až 168 MHz. Procesor je 

zapouzdřen do LQFP100, což umožňuje použití externí paměti. Vývojový kit je dále 

vybaven FLASH pamětí o velikosti 1 MB, SRAM o velikosti 192 kB a dalšími perifériemi, 

které můžeme vidět v Tab.  3. K napájení desky je možné použít USB nebo lze použít 

externí 5 V zdroj napětí. 

Tab.  3 Základní parametry procesoru a jeho periférií 

 FLASH paměť 1 MB I2C 2 

SRAM 192 kB I2S 2 

Pracovní frekvence až 168 MHz SPI 3 

16-bit časovač 12 CAN 2 

32-bit časovač 2 Ethernet MAC 10/100 1 

A/D převodník 12-bit 16 USB OTG 2 

D/A převodník 12-bit 2 SDIO 1 

USART 4 16-bit porty 5 

UART 2 UCC 1,8 – 3,6 V 

Obr. 10 Schéma měřicího systému 



24  Diplomová práce 

 
 

Rozšiřující deska Open407V–D byla použita zejména pro svou kompatibilitu s deskou 

STM32F4 – Discovery a také pro kompatibilitu vstupních pinů použitého převodníku 

USART – RS485 a rozhraní Ethernet. 

 

  

Obr. 12 Rozhraní Ethernet (WAVESHARE WIKI, 2017) 

Obr. 11 Použitý převodník USART – RS485 
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1. Rozhraní pro připojení desky 

STM32F4 – Discovery 

2. USART2 rozhraní 

3. Rozhraní SPI1/SPI2 + AD/DA 

4. CAN1 rozhraní 

5. CAN2 rozhraní 

6. I2C1/I2C2 rozhraní 

7. I2S2/I2S3/I2C1 

8. DCMI rozhraní 

9. SDIO rozhraní 

10. FSMC + SPI rozhraní (16-bit 

FSMC + SPI) 

11. FSMC rozhraní (8-bit FSMC) 

12. USART3 rozhraní 

13. ULPI rozhraní 

14. Rozhraní Ethernet 

15. 5 V DC jack 

16. 5 V/3,3 V vstup/výstup zdroje 

17. Piny mikrokontroleru 

18. Rozhraní JTAG/SWD 

19. Propojka detekce SD karty 

20. Propojka joystiku 

21. Přepínač bootovacího módu 

22. Přepínač pro povolení podsvícení 

displeje LCD 

23. AMS1117 – 3,3 

24. Přepínač napájení desky 

25. Indikátor napájení 

26. Joystick 

 

Obr. 13 Použitá rozšiřujicí deska Open407V–D (WAVESHARE WIKI, 2017) 
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4.2 Sériová komunikace mikrokontroleru a triangulačního dálkoměru 

Sériová komunikace MCU a dálkoměru používá sběrnici RS 485 a funguje na principu Dotaz 

– Odpověď. Po každém dotazu resp. odpovědi je na mikrokontroleru generováno přerušení, 

které přepíná řídící bit sběrnice a zpracovává přijatá nebo odeslaná data. Schéma komunikace 

je možno vidět na Obr. 14 

 

 

Obr. 14 Vývojový diagram sériové komunikace 
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Nastavení periférií mikrokontroleru bylo realizováno pomocí utility STM32CubeMX. Tento 

program umožňuje nastavení všech potřebných periférií a systémových hodin pomocí 

grafického rozhraní. Před nastavením systémových hodin bylo nutné nastavit jejich zdroj, jak 

je ukázáno na Obr. 17 a Obr. 15. 

 

Periférie USART3 byla nastavena na asynchronní mód a také bylo povoleno přerušení od této 

periférie. To jsme provedli v nastavení řadiče NVIC, které se nachází na kartě Configuration. 

 

Obr. 17 Nastavení systémových hodin 

Obr. 15 Nastavení zdroje systémových hodin 

Obr. 16 Nastavení módu periférie USART3 
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LED diody, které jsou na desce STM32F4 – Discovery jsou alokovány na pinech č. 12 – 15 

portu D. Nastavili jsme je proto jako výstupní. Nakonec byl, jako výstup nastaven také pin č.. 

9 portu B. Tento pin slouží, jako řídicí pin pro sběrnici RS485. 

Obr. 18 Povolení přerušení od periférie USART3 

Obr. 19 Nastavení pinů GPIO 



Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32 29 

 
 

 Po nastavení všech potřebných zařízení jsme vygenerovali zdrojový kód pro vývojové 

prostředí Keil μVision 5. V řídicím programu bylo nutné upravit konfiguraci Periférie USART3 

podle komunikačního protokolu, který používá dálkoměr RF603. Konfiguraci je možné vidět 

na Obr. 20. 

Nyní bylo nutné přenastavit piny periférie USART3, a to proto, že používáme rozšiřující desku 

Open407V–D, která má piny periférie USART3 alokovány jinde. V inicializaci GPIO proto 

přidáme hodiny i na GPIO port C jak je vidět na Obr. 21. 

 

Nyní jsme přenastavili piny Rx a Tx periférie USART. Deska Open407V–D má piny Rx a Tx 

periférie USART3 alokovány na portu C, na pinu č. 10 a 11. Toto nastavení se provádí 

v souboru stm32f4xx_hal_msp.c, ve funkci HAL_UART_MspInit. Přesné nastavení je vidět na 

Obr. 24. 

Obr. 20 Nastavení periférie USART 

Obr. 21 Přidání hodin na GPIO port C 
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Řídicí program používá inicializaci přerušení kdykoli dojde k odeslání nebo příjmu dat. Funkce 

HAL_UART_TxCpltCallback a HAL_UART_RxCpltCallback jsou volány vždy, jakmile dojde 

k přerušení od odeslání resp. příjmu dat. V těchto funkcích dochází vždy k přenastavení 

řídicího pinu sběrnice. Další funkcí, kterou program používá je funkce GetMeasurementValue. 

Tato funkce slouží k vyseparování datových bajtů z odpovědi senzoru na naměřenou 

vzdálenost. Princip komunikace se senzorem resp. obsah dotazu a odpovědi je popsán 

v kapitole výše. 

Obr. 24 Nastavení pinu Rx a Tk periférie USART3 

Obr. 23 Callback funkce pro příjem a odeslání dat po sběrnici RS485 

Obr. 22 Funkce GetMeasurementValue 
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4.3 LwIP (Lightweight IP) 

Lwip je volně dostupný TCP/IP zásobník, který vyvinul Adam Dunkels ve Švédském institutu 

počítačových věd. Je chráněn upravenou licencí BSD. 

Účelem implementace LwIP TCP/IP je redukce použití RAM, při zachování plnohodnotného 

TCP/IP zásobníku. Díky tomu je LwIP vhodné pro použití na vestavěných systémech 

(STMICROELECTRONICS, 2015). 

LwIP může pracovat s následujícími protokoly: 

 IPv4 a IPv6 (Internet Protocol v4 a v6) 

 ICMP (Internet Control Message Protocol) pro síťovou údržbu a ladění 

 IGMP (Internet Group Management Protocol) pro  správu multikastového provozu 

 UDP (User Datagram Protocol) 

 TCP (Transmission Control Protocol) 

 DNS (Domain Name Server) 

 SNMP (Simple Network Management Protocol) 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

 PPP (Point to Point Protocol) 

 ARP (Adress Resolution Protocol) 

LwIP má k dispozici celkem tři sety API (Application Programing Interface): 

 Raw API je nativní API LwIP. Umožňuje vývoj aplikací na principu vyvolání funkcí 

callback na příslušnou událost. Toto API poskytuje nejlepší výkon a velikost kódu, ale 

přidává do vývoje některé složitosti. 

Netconn API je vysokoúrovňové sekvenční API, které vyžaduje služby operačního 

systému reálného času (RTOS). Netconn API umožňuje použití více-vláknových 

operací. 

BSD Socket API je rozhraní založené na principu Berkeley sockets. Vyvinuté na 

základech Netconn API (STMICROELECTRONICS, 2015). 
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4.3.1 Raw API 

Toto API je používáno k vývoji aplikací založených na principu volání funkcí callback. 

Při inicializaci aplikace potřebuje uživatel zaregistrovat funkce callback k příslušným 

základním událostem jako např. TCP_Sent nebo TCP_error. Tyto funkce callback budou 

volány z jádrové vrstvy LwIP, jakmile nastane příslušná událost. 

 

Tab.  5 Funkce UDP Raw API (STMICROELECTRONICS, 2015). 

Tab.  4 Funkce TCP Raw API (STMICROELECTRONICS, 2015). 
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4.3.2 Netconn API 

Netconn API je vysokoúrovňové sekvenční API, které pracuje na principu blokování 

paradigmatu otevřít – přečíst – zapsat – zavřít. 

Pro správnou funkčnost musí toto API fungovat ve více - vláknovém operačním módu, kde 

samostatné vlákno pro LwIP TCP/IP zásobník a jeden nebo více vláken pro aplikaci. 

4.3.3 Socket API 

LwIP také nabízí standartní BSD scoket API. Toto sekvenční API je interně postaveno na 

základu netconn. 

 

4.3.4 Správa vyrovnávací paměti LwIP 

LwIP spravuje vyrovnávací paměti paketů použitím datové struktury zvané pbuf. Tato struktura 

umožňuje alokaci dynamické paměti k držení obsahu paketu a nechává pakety přemístit do 

statické paměti. 

Tab.  6 Funkce Netconn API (STMICROELECTRONICS, 2015). 

Tab.  7 Funkce Socket API (STMICROELECTRONICS, 2015) 
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Struktury pbuf mohou být spojeny do řetězců, což umožňuje paketům být součástí několika 

struktur pbuf. 

next – obsahuje na ukazatel na další strukturu pbuf v řetězci těchto struktur 

payload – obsahuje ukazatel na uživatelská data v paketu 

len – délka uživatelských dat ve struktuře pbuf 

tot_len – je suma délek uživatelských dat v celém řetězci struktur pbuf 

ref – je čtyřbitový referenční čítač, který indikuje počet ukazatelů ukazujících na 

strukturu pbuf. Struktura pbuf  může být uvolněna z paměti, jakmile je tento čítač roven 

nule. 

flags – indikují typ struktury pbuf (na čtyřech bitech)  

LwIP definuje tři typy struktur pbuf, které závisí na typu alokace: 

 PBUF_POOL 

Alokace struktur pbuf je provedena ze souboru staticky, předem určených struktur pbuf 

s předdefinovanou velikostí. V závislosti na velikosti dat, které potřebují být alokovány, 

je potřeba jedna nebo více struktur pbuf spojených do řetězce. 

 PBUF_RAM 

Struktura pbuf je dynamicky alokována v paměti (jeden souvislý kus paměti pro celou 

strukturu pbuf). 

 

 

 

Obr. 25 Struktura pbuf (STMICROELECTRONICS, 2015) 
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 PBUF_ROM 

Žádná alokace paměti pro uživatelská data není potřeba: ukazatel v prvku payload 

ukazuje na data v paměti ROM, která mohou být použita pouze pro odesílání 

konstantních dat (STMICROELECTRONICS, 2015). 

Pro příjem paketů je vhodný typ PBUF_POOL. Ten umožní rychle alokovat paměť pro přijatý 

paket ze souboru struktur pbuf. V závislosti na velikosti přijatého paketu je alokován jeden nebo 

více zřetězených struktur pbuf. PBUF_RAM není vhodný pro příjem paketů, protože 

dynamická alokace vytváří určité zpoždění. Mohla by také vést k fragmentaci paměti  

Pro přenos dat může uživatel vybrat nejvíce vyhovující typ struktury pbuf v závislosti na datech, 

která budou přenášena. 

LwIP má specifické API pro práci se strukturami  pbuf. Tato API je implementována 

v jádrovém souboru pbuf.c. 

V Tab.  8 jsou uvedeny funkce, které je možné použít pro práci se strukturami pbuf. 

Tab.  8 Funkce API struktury pbuf 
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4.3.5 Propojení LwIP s ovladačem STM32Cube Ethernet HAL 

LwIP může být použito ve dvou iplementacích: 

 Implementace bez operačního systému (standalone) 

 Implementace s operačním systémem s použitím CMSIS-RTOS API 

Pro obě implementace se v souboru ethernetif.c provede propojení LwIP a ethernetového 

rozhraní STM32. 

Ethernet handler ovladače HAL (ETH_HandleTypeDef) by měl být deklarován v souboru 

ethernetif.c stejně jako deskriptory Ethernet DMA (ETH_DMADescTypeDef) a vyrovnávací 

paměti Rx/Tx ethernetového ovladače (STMICROELECTRONICS, 2015).  

Tab.  9 popisuje funkce, které jsou použity pro inicializaci ethernetového rozhraní. 

 

Pro správné propojení LwIP a ethernetového ovladače je možné také použít rozhraní 

STM32CubeMX, které dovoluje nastavení LwIP i ethernetového ovladače v grafickém 

prostředí. 

Tab.  9 Popis funkcí ethernetového rozhraní 
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Nastavení LwIP je možné změnit pod záložkou Configuration a poté vybráním tlačítka LwIP 

v souboru Middlewares. Část tohoto nastavení je možné vidět na Obr. 27. 

Obr. 26 Povolení rozhraní Ethernet a LwIP v grafickém prostředí STM32CubeMX 

Obr. 27 Nastavení LwIP v prostředí STM32CubeMX 
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4.4 Návrh ovládací aplikace ServerClient 

Účelem aplikace ServerClient je umožnit uživateli ovládat měření a zobrazovat výsledky 

měření na počítači. Aplikace odešle požadavek na měření a poté čeká na data z měření, které 

následně uživateli zobrazi. Schéma komunikace je možno vidět na Obr. 28 

  

Obr. 28 Vývojový diagram komunikace programu 
ServerClient 
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Na Obr. 29 je možné vidět návrh aplikace, která slouží k ovládání a zobrazování měření 

vzdálenosti pomocí laserového binokulárního snímače vzdálenosti. Při spuštění aplikace jsou 

předem vyplněny pole, která slouží pro zadání IP adresy a portu serveru, který se vytváří na 

mikrokontroléru. 

Pokud uživatel klikne na tlačítko Connect, aplikace se pokusí připojit k serveru. Uživatel je 

poté informován, zda bylo připojení úspěšné či nikoli. 

Podaří-li se navázat spojení mezi aplikací a serverem běžícím na mikrokontroléru, může 

uživatel vybrat jednu ze tří připravených úprav naměřených výsledků, pomocí přepínačů na 

pravé straně aplikace. První možností je, že budou uživateli přicházet mediány z obou okulárů. 

Druhou možností jsou průměry z obou okulárů a třetí možnost uživateli dovolí zadat váhovaný 

průměr z obou senzorů. 

Obr. 29 Návrh ovládací aplikace pro MS Windows 

Obr. 31 Výběr úpravy naměřených výsledků Obr. 30 Zadávání vah jednotlivých senzorů 
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Jakmile je aplikace připojena k serveru a je vybrán způsob úpravy výsledků může uživatel 

kliknout na tlačítko Start měření. Toto tlačítko odešle požadavek na server, který spustí měření 

a začne odesílat data do aplikace. Požadavek se skládá z 5-ti nebo 7-mi bajtového rámce. 

Velikost rámce závisí na tom, zda je požadován váhovaný průměr naměřených výsledků. Pokud 

ano, má rámec velikost 7 bajtů, pokud ne je odeslán rámec o velikosti 5 bajtů.  

Po odeslání požadavku na měření se tlačítko Start měření změní na tlačítko Stop měření. Po 

kliknutí na toto tlačítko se odesílá požadavek na zastavení měření. 

 

 

 

Obr. 32 Tlačítko Connect ovládací aplikace 

Obr. 33 7-mi bajtový rámec 

Obr. 34 5-ti bajtový rámec 
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Po ukončení měření je možné naměřená data exportovat do souboru *csv. Tyto soubory mohou 

být otevřeny například v programu Excel, kde se výsledky měření mohou dále zpracovávat. 

Soubory se vytvářejí na disk C, do složky CSV. 

 

Obr. 35 Náhled exportovaného souboru 
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Aplikace po dobu svého chodu očekává příjem dat. Po přijetí dat je rámec nahrán do paměti a 

následně zkontrolován protokol. Pokud rámec projde kontrolou je volána funkce 

VyberInstrukci, která zobrazuje naměřená data uživateli. 

Obr. 36 Vytvoření a odeslání požadavku na měření 
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Funkce RecieveFrameCheck nejdříve kontroluje úvodní znaky protokolu, poté vypočítá CRC 

přijatého rámce a nakonec jej zkontroluje s přijatým CRC bytem. Pokud dojde k chybě, je 

uživatel informován, zda nesedí úvodní znaky nebo CRC. 

Po kontrole přijatého rámce je třeba zobrazit uživateli naměřená data. K tomu slouží funkce 

VyberInstrukci. Ta v cyklu přepočítává přijatá data na vzdálenost v milimetrech a poté je 

uživateli zobrazuje. 

Obr. 38 Příjem dat 

Obr. 37 Kontrola přijatého rámce 

Obr. 39 Ukázka funkce pro přepočet a zobrazení naměřených dat 
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4.5 Řídicí program mikrokontroléru 

Po spuštění mikrokontroléru se začne vykonávat program, který na začátku inicializuje všechny 

potřebné proměnné a použité konstanty. Následně se začne vykonávat funkce main().V této 

funkci se inicializují všechny potřebné periférie včetně LwIP. 

Po inicializaci všech periférií se začne vykonávat tzv. hlavní nekonečná smyčka. V této smyčce 

se neustále kontroluje, zda přes rozhraní Ethernet přišla instrukce k měření. 

Program vyvolá událost pro příjem zprávy přes ihned po přijetí rámce přes rozhraní Ethernet. 

V této události se zkontroluje, zda přijatý rámec dodržuje navržený protokol a pokud ano načte 

potřebná data a spustí časovač, pokud zpráva obsahuje instrukci k měření. 

Obr. 40 Inicializace periférií a nastavení řídicího pinu sběrnice RS485 

Obr. 41 Hlavní nekonečná smyčka 

Obr. 42 Kontrola přijatého rámce 
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Jakmile mikrokontrolér dostane instrukci k měření, spustí se funkce SelectFunction(), která 

provede příslušné měření. Číslo instrukce závisí na požadavku uživatele na úpravu výsledků 

v aplikaci ServerClient. Na Obr. 44 je vidět kód, který se vykonává v případě, že uživatel žádá 

o mediány z obou okulárů senzoru. 

 

Obr. 44 Ukázka funkce SelectFunction 

Obr. 43 Událost pro příjem zprávy přes rozhraní Ethernet 
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Funkce odešle požadavek na naměřený výsledek do prvního okuláru senzoru, následně zpracuje 

jeho výsledek a uloží do pole výsledků pro tento okulár. Poté vykoná stejnou sekvenci pro 

druhý okulár a inkrementuje počet měření. O odeslání výsledků do aplikace ServerClient se 

stará časovač, který periodicky odesílá naměřené a zpracované výsledky měření. Na obrázku 

níže je vidět úprava výsledků pro odeslání mediánů z obou okulárů. 

 

  

Obr. 45 Zpracování výsledků měření pro odeslání mediánů z obou okulárů 
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5 Závěr 

Námětem diplomové práce bylo vytvořit systém pro měření vzdálenosti, který bude 

zohledňovat výsledky obou okulárů laserového binokulárního snímače vzdálenosti. Dále bude 

vytvořena uživatelská aplikace, která umožní ovládání měření spolu s možností výběru úpravy 

naměřených výsledků.  

Teoretická část diplomové práce se zabývá především popisem TCP/IP zásobníku LwIP. Na 

začátku je zde zpracován stručný popis celého zásobníku, licencování, protokoly, se kterými 

může zásobník pracovat atd. Dále jsou popsány programovací rozhraní tzv. API, pomocí nichž 

se bude LwIP zásobník řídit. K příslušným API jsou zde také popsány funkce, kterými se 

zásobník ovládat. Dále se teoretická část zabývá správou vyrovnávací paměti  LwIP, kde je 

popsána funkcionalita správy vyrovnávací paměti paketů pomocí struktury pbuf. Poslední část 

věnující se zásobníku LwIP je věnována popisu propojení LwIP a ethernetového ovladače 

STM32Cube Ethernet HAL. V této části je mimo jiné názorně ukázáno, jak je možné propojit 

zásobník LwIP s deskou STM32F4 – Discovery pomocí grafického rozhraní STM32CubeMX. 

Prvním úkolem praktické části bylo zprovoznit sériovou komunikaci mezi mikrokontrolérem a 

laserovým triangulačním dálkoměrem. Komunikace funguje na principu dotaz-odpověď, kdy 

jak po odeslání dotazu, tak po přijetí odpovědi je generováno přerušení, ve kterém se přepíná 

řídicí bit komunikace RS 485. Pokud jsou vyžadována data, mikrokontrolér odešle požadavek 

na naměřený výsledek a po přijetí výsledku, a jeho zpracování se opakuje dotaz do té doby, než 

uživatel odešle příkaz o zastavení měření. 

Dalším úkolem praktické části byla implementace zásobníku LwIP a  zprovoznění komunikace 

přes protokol TCP/IP pomocí zásobníku LwIP. Pro diagnostiku komunikace byla také použita 

aplikace Wireshark, která zaznamenávala průběh komunikace přes protokol TCP/IP. Následně 

byla zprovozněna základní komunikace mezi počítačem a mikrokontrolerem, která fungovala 

tak, že po přijetí dat na rozhraní ethernet se stejná data odešlou zpět. 

Dále byla vytvořená aplikace pro MS Windows, která umožňuje uživateli provádět měření 

z počítače. Aplikace byla naprogramována v jazyce C#, proto byl vývoj této aplikace velmi 

náročný. Uživatelské rozhraní umožňuje uživateli zadat IP adresu a port, na kterém je server 

vytvořen, následně po úspěšném připojení informuje uživatele, že spojení bylo navázáno. Poté 

může uživatel vybrat ze tří možností úpravy výsledků. Byly vytvořeny celkem tři algoritmy, 

první z nich počítá mediány z obou okulárů, druhý průměruje výsledky měření z obou okulárů, 

a třetí počítá váhovaný průměr z obou okulárů v poměru jaký zadal uživatel.  

Po dokončení měření je zde možnost uložení naměřených dat do souboru *csv, který je možné 

otevřít v programu Excel a dále tak pracovat s naměřenými daty. 

Cíl diplomové práce se podařilo splnit. Byl vytvořen měřicí systém, který využívá data z obou 

okulárů laserového binokulárního dálkoměru a tyto data využívá k přesnějšímu výpočtu měřené 

vzdálenosti. Dále byla vytvořena uživatelská aplikace pro ovládání měření a výběr zpracování 

naměřených dat z jednotlivých okulárů. V neposlední řadě byly vytvořeny celkem tři algoritmy, 

které využívají data z obou okulárů k výpočtu přesnějšího výsledku měřené vzdálenosti.  
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Největší potenciál práce tkví, dle mého názoru, ve zdokonalení algoritmů úpravy naměřených 

výsledků. Například by se úprava výsledků mohla přepínat v závislosti na tom, který z okulárů 

má v danou chvíli relevantnější data.  

Další možnosti zdokonalení práce jsou v ovládací aplikaci pro MS Windows. Účelem aplikace 

je pouze ovládat měření. Vzhledem k tomu, že dálkoměr má mnoho parametrů, které lze 

nastavit, bylo by možné do aplikace implementovat rozhraní, které by umožňovalo nastavení 

jednotlivých parametrů senzoru.  
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Příloha A:  Volný překlad dokumentace Laser 
Triangulation Sensors Manual 

 

6.1 Struktura a princip fungování 

Princip fungování senzoru je založen na optické triangulaci, jak je ukázáno na Obr. 46. Záření 

polovodičového laseru (1) je zaměřeno čočkou (2) na měřený objekt (6). Záření odražené od 

objektu je další čočkou (3) rozprostřeno na lineární CMOS pole (4). Posunutý měřený (6 – 6’) 

objekt způsobuje odpovídající posun obrazu. Signálový procesor (5) poté vypočítá vzdálenost 

k objektu podle místa dopadu odraženého záření na pole CMOS (RIFTEK, 2001). 

  

Obr. 46 Strktura a princip fungování laserového triangulačního dálkoměru (RIFTEK, 2001) 



Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32 53 

 
 

6.2 Popis připojovacích konektorů 

Obr. 48 znázorňuje připojovací konektor pro modely dálkoměru 232-U/I-IN-AL a model 485-

U/I-IN-AL, Obr. 47 popisuje konektor pro modely -ET- a -CAN- 

 

 

Obr. 48 Připojovací konektor 485-U/I-IN-AL Obr. 47 Připojovací konektor ET/CAN 

Tab.  10 Popis jednotlivých pinů konektorů U/I-IN-AL (RIFTEK, 2001) 

Tab.  11 Popis jednotlivých pinů konektorů ET/CAN  (RIFTEK, 2001) 
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6.3 Konfigurační parametry 

Chování senzoru (operační módy) závisí na konfiguračních parametrech, které mohou být 

změněny příkazy poslanými přes linku RS232 nebo RS485. Toto jsou základní parametry 

(RIFTEK, 2001): 

Časový limit pro integraci  

Intenzita odraženého záření závisí na charakteristikách povrchu měřeného objektu. Proto 

je výstupní výkon a čas integrace záření na pole CMOS automaticky přizpůsoben pro 

dosažení maximální přesnosti měření. 

Parametr ‚‚časový limit pro integraci‘‘ specifikuje maximální povolený čas integrace. 

Pokud je intenzita záření, přijatá senzorem, tak malá, že není získán žádný relevantní 

výsledek během limitní doby integrace, pak sensor odešle nulovou hodnotu. 

 Měřicí frekvence závisí na době integrace přijímacího pole. Maximální frekvence 

(9,4 kHz) je dosažena pro čas integrace ≤ 106 μs (minimální možný čas integrace 

je 0,1 μs). Jakmile čas integrace překročí hodnotu 106 μs, čas obnovení výsledku 

se zvyšuje proporcionálně. 

 Zvyšování tohoto parametru zvyšuje měření na objektech s povrchy s malou 

odrazivostí. Toto však také vede ke snížení měřicí frekvence a zvyšuje účinky 

okolního světla na přesnost měření. Tovární nastavení limitního času integrace je 

3200 μs. 

 Snížení tohoto parametru vede ke zvýšení měřicí frekvence, ale může snížit 

přesnost měření. 

Vzorkovací mód 

Tento parametr specifikuje jednu ze dvou možností vzorkování, pro případ, že senzor 

pracuje v módu stremování dat: 

 Time Sampling – V tomto nastavení senzor automaticky posílá výsledky měření 

přes sériové rozhraní ve vybraném časovém intervalu (sampling period). 

 Trigger Sampling – Při tomto nastavení posílá senzor výsledek měření, jakmile 

externí synchronizační vstup (vstup IN na senzoru) je přepnut. V úvahu se bere také 

faktor dělení. 

Vzorkovací perioda 

Pokud je zvolen vzorkovací mód Time Sampling, pak parametr vzorkovací periody udává 

časový interval, ve kterém bude senzor automaticky odesílat výsledek měření. Hodnota 

časového intervalu se udává v kladných, celočíselných násobcích hodnoty 0,01 ms. 

Například pro parametr roven 100 jsou data odesílána přes sériové rozhraní s periodou 

0,01*100 = 1 ms. 

  



Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32 55 

 
 

Pokud je zvolen vzorkovací mód Trigger Sampling, pak parametr vzorkovací periody 

udává faktor dělení pro externí synchronizační vstup. Například pro hodnotu parametru 

rovnou 100 jsou data odesílána přes sériové rozhraní při každém 100. synchronizačním 

pulzu, který dorazí na vstup IN senzoru. 

 Parametry vzorkovací mód a vzorkovací perioda řídí pouze přenos dat. Operační 

algoritmus senzoru pracuje tak, že měření jsou prováděna v maximální možné 

frekvenci dané integrační časovou periodou. Poté jsou výsledky nahrány do 

vyrovnávací paměti a uchovány tak dlouho, dokud nedorazí nový výsledek měření. 

Výše zmíněné parametry specifikují metodu čtení výsledků z vyrovnávací paměti. 

 Pokud je sériové rozhraní používáno k získání výsledku, měl by být brán v úvahu 

čas potřebný k přenosu dat při zvolené rychlosti přenosu, pro případ, kdy jsou 

zvoleny malé vzorkovací periody. Pokud přenosový čas přesahuje vzorkovací 

periodu, bude to právě přenosový čas, který udá přenosovou rychlost. 

Nulový bod 

Tento parametr nastavuje nulový bod absolutního systému souřadnic v jakémkoli bodu 

pracovního rozsahu. Tento bod může být nastaven odpovídajícím příkazem nebo 

uzemněním vstupu AL (tento vstup musí být předem nastaven do módu 3). Po výrobě 

senzoru je základní vzdálenost nastavena s určitou nepřesností. Pokud je to nutné je možné 

definovat nulový bod přesněji. 

Operační mód linky AL 

Tato linka může pracovat v jednom ze čtyř módů definovaných hodnotou konfiguračního 

parametru: 

 Mód č. 1 – Indikace měření mimo rozsah (‚‚0‘‘ – objekt je mimo zvolený rozsah 

měření, ‚‚1‘‘ – objekt je ve zvoleném rozsahu měření) 

 Mód č. 2 – Vzájemná synchronizace dvou nebo více senzorů 

 Mód č. 3 – Hardwarového nastavení 0 

 Mód č. 4 – Hardwarové přepnutí laseru OFF/ON 

V módu Indikace měření mimo rozsah je na lince AL nastavena logická 1 pokud se 

objekt měření nachází ve zvoleném rozsahu měření senzoru. Logická 0 je nastavena, 

pokud se objekt nenachází ve zvoleném rozsahu měření. Tato linka může být například 

použita pro řízení relé, které se aktivuje, jakmile se objekt nachází v rozsahu měření. 

  



56  Diplomová práce 

 
 

 

Mód vzájemné synchronizace umožňuje synchronizaci měřicích časů dvou nebo více 

senzorů. Je vhodné použít tento mód při měření jednoho objektu více senzory např. 

měření tloušťky. Na hardwarové úrovni je synchronizace výsledkem spojení linek AL 

viz Obr. 50. 

 

 

V módu hardwarového nastavení 0 se uzemní vstup AL. To má za následek nastavení 

počátku souřadnic na aktuální pozici viz. Obr. 51 

Obr. 49 Indikace měření mimo rozsah (RIFTEK, 2001) 

Obr. 50 Vzájemná synchronizace (RIFTEK, 
2001) 
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V módu hardwarového přepnutí laseru OFF/ON se laser přepne do stavu OFF/ON 

uzemněním signálu AL. 

Časový zámek výsledku 

Pokud senzor nenalezne objekt měření nebo pokud nemohou být přijaty věrohodné 

výsledky, pak je odeslána hodnota 0. Tento parametr nastaví čas, během kterého bude 

odesílán poslední věrohodný výsledek namísto hodnoty 0. 

Metoda průměrování výsledku 

Tento parametr definuje jednu ze dvou metod průměrování výsledku implementovaných 

přímo v senzoru: 

 Průměrování po několika výsledcích – tato metoda vypočítává klouzavý průměr 

 Časové průměrování – tato metoda vypočítává průměr z hodnot přijatých během 

zvoleného intervalu 

Počet průměrovaných výsledků/čas průměrování 

Tento parametr specifikuje počet výsledných hodnot, které budou průměrovány nebo čas, 

během kterého se budou hodnoty průměrovat. Použitím průměrování se redukuje šum na 

výstupu a zvyšuje se přesnost senzoru. Průměrování počtem výsledků nijak neovlivňuje 

obnovu dat ve vyrovnávací paměti výstupu. V případě, že se průměruje časově, jsou data 

ve vyrovnávací paměti výstupu obnovována s periodou, která je rovna času průměrování. 

 Maximální hodnota parametrů je 127 

 

Obr. 51 Hardwarové nastavení 0 a přepnutí 
laseru ON/Off (RIFTEK, 2001) 

Tab.  12 Tovární nastavení parametrů (RIFTEK, 2001) 
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6.3.1 Konfigurační parametry rozhraní 

Komunikační sběrnice je nastavována těmito parametry (RIFTEK, 2001): 

Rychlost přenosu dat přes sériový port 

Tento parametr definuje rychlost přenosu dat přes sériové rozhraní v kladných, celých 

násobcích hodnoty 2400 bit/s. Například pokud je parametr roven 4 je rychlost přenosu 

rovna 2400*4 = 9600 bit/s. 

 Maximální přenosová rychlost pro rozhraní RS232 je 460,8 kbit/s a pro 

rozhraní RS485 je to hodnota 921,6 kbit/s 

 Adresa sítě 

  Tento parametr definuje síťovou adresu senzoru vybaveného rozhraním RS485. 

 Síťový komunikační protokol předpokládá přítomnost master-zařízení v síťi, 

což může být počítač nebo jiné zařízení pracující s daty, a nejméně 1, nejvíce 

však 127 slave-zařízení (senzory řady RF600), která podporují protokol. 

Každému slave-zařízení je přiřazen jedinečný identifikační kód – adresa zařízení. Tato 

adresa je používána při vytváření požadavků nebo dotazů po celé síťi. Každé slave-

zařízení dostává požadavky obsahující jeho jedinečnou adresu a také nulovou adresu, 

což je tzv. Broadcast. 

6.3.2 Protokol rozhraní 

Komunikační protokol je sestaven z těchto částí: 

Formát sériového přenosu dat 

Datová zpráva má tento formát: 

 

Druhy navazování komunikace 

Komunikační protokol je formován navazováním komunikace, která je zahajování 

pouze master-zařízením (PC nebo kontroler). Jsou možné dva druhy navázání 

komunikace s touto strukturou (RIFTEK, 2001): 

  

Obr. 52 Formát datové zprávy rozhraní (RIFTEK, 2001) 

Tab.  13 Tovární nastavení parametrů rozhraní RS232 a RS485 (RIFTEK, 2001) 
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1. ‚‚požadavek (request) ‘‘,[‚‚zpráva (message)‘‘] – ‚‚odpověď (answer)‘‘ 

Výraz v hranatých závorkách zahrnuje volitelné elementy 

2. ‚‚požadavek (request) ‘‘ – ‚‚darový tok (stream) ‘‘– ‚‚požadavek (request) ‘‘ 

 Požadavek (Request) 

Požadavek (INC) – je 2-bytová zpráva, která plně řídí navazování komunikace. Tato 

zpráva je jediná ze všech zpráv při navazování komunikace, kde je nejvíce významový 

bit v logické 0, proto tato zpráva slouží k zahájení navazování komunikace. Požadavek 

také obsahuje adresu zařízení (ADR), kód požadavku (COD) a volitelnou zprávu 

(MSG).  

Formát požadavku: 

Tab.  14 popisuje jednotlivé dotazy, na které dálkoměr reaguje a také formát odpovědi, 

kterou odešle na příslušný dotaz. 

  

  

Obr. 53 Formát požadavku (Request) (RIFTEK, 2001) 

Tab.  14 Popis dotazů pro dálkoměr RF603 (RIFTEK, 2001) 
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 Zpráva (Message) 

Zpráva je dávka dat, které mohou odeslaný master-zařízení po dobu navázaného spojení. 

Všechny zprávy, které obsahují datovou zprávu, mají nejvíce významový bit v logické 

1. Data ve zprávě jsou odesílána po skupinách 4 bitů. Při odesílání celého bytu je 

nejdříve odeslán méně významová skupina a po ní následuje více významová skupina 

bitů. Při odesílání hodnoty uložené ve více bytech, opět jsou odesílány nejdříve méně 

významové byty.  

Na Obr. 54 je možno vidět v jakém formátu jsou odeslány dvě dávky dat pro přenos 

bytu: 

 

Tabulka níže popisuje jednotlivé parametry senzoru, včetně jejich kódu i rozsahu hodnot, 

kterých mohou nabývat. 

 

  

Obr. 54 Formát dvou ‚message‘ dávek při přenosu jednoho bytu (RIFTEK, 2001) 
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 Tab.  15 Popis jednotlivých parametrů senzoru RF603 (RIFTEK, 2001) 
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Odpověď (Answer) 

Odpověď (Answer) je dávka dat, která může  být odeslána slave-zařízením během 

navázaného spojení. Přenos bytů je prováděn stejně jako u zprávy (message). Odpověď 

obsahuje tyto bity: 

 SB-bit označuje obnovení výsledku měření. Pokud je SB-bit v logické 1, pak 

to znamená, že senzor obnovil výsledek měření ve vyrovnávací paměti. Pokud 

je SB-bit v logické 0, pak to znamená, že byla odeslána nepozměněná hodnota. 

 Dva bity cyklického čítače dávek (CNT). Hodnoty bitů v čítači jsou stejné pro 

všechny odesílané zprávy v jedné dávce. Hodnota čítače je inkrementována 

odesláním každé dávky a je použita jak při sestavování dávek (assembly), tak 

i pro řízení chyb při ztrátě dávky při datových tocích. 

  Na Obr. 55 je vidět formát dvou dávek odpovědi 

 Datový tok (data stream) 

Datový tok je nepřetržitá sekvence skupin dat nebo dávek odeslána slave-zařízením 

k master-zařízení. Tento datový tok může být přerušen novým požadavkem (request). 

Při odesílání dat v datovém toku drží jedno slave-zařízení kanál pro přenos a proto 

jakmile master-zařízení odešle nový požadavek k jakékoli adrese  je datový tok 

přerušen. Datový tok je možno také přerušit speciálním požadavkem. 

  

Obr. 55 Formát dvou ‚answer‘ dávek při přenosu jednoho bytu (RIFTEK, 2001) 
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 Rychlost na výstupu 

Rychlost na výstupu (OR) závisí na přenosové rychlosti (BR) sériového rozhraní a dá 

se vypočítat podle vztahu: 

𝑂𝑅 = 1/(
44

𝐵𝑅
+ 1 ∗ 10−5) Hz 

Například pro BR = 460800 b/s je OR = 9,4 kHz. 

6.3.3 Popis rozhraní Ethernet 

Rozhraní ethernet je používáno pouze pro příjem dat ze senzoru. Nastavení parametrů 

senzoru je řešeno přes sériová rozhraní RS232 nebo RS485. 

Módy pro přenos dat 

Senzor může operovat v těchto módech: 

 Přenos je zakázán 

 Automatický datový tok 

 

Na začátku je nejdříve naplněna interní vyrovnávací paměť senzoru výslednými 

hodnotami měření s ohledem na zvolený vyzorkovací mód (Time nebo Trigger) 

a korespondující vzorkovací periodu. Jakmile je tato vyrovnávací paměť 

naplněna (vytovnávací paměť pojme 168 výsledků měření) senzor odešle datový 

paket, uchovávaný ve vyrovnávací paměti přenosu, do sítě. 

 

Formát datového paketu 

Senzor odesílá datový paket o velikosti 512 bytů na port 6003: 

– byte   0, byte       1 :  první měření 

– byte   2      :  status (status word) prvního měření 

– byte   3, byte       4:  druhé měření 

– byte   5       :  status (status word) druhého měření 

 

 

Tab.  16 Tovární nastavení parametrů rozhraní Ethernet (RIFTEK, 2001) 
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– byte 501, byte  502 :  168. měření 

– byte 503    :  status (status word) 168. měření 

– byte 504, byte  505 :  sériové číslo senzoru 

– byte 506, byte  507 :  základní vzdálenost 

– byte 508, byte  509 :  meřicí rozsah 

– byte 510      :  cyklický čítač čísla paketu 

– byte 507, byte  508 :  rezervovány 

– byte 509, byte  510 :  rezervovány 

– byte 511      :  kontrolní součet packetu 

Struktura dat 

 Výsledek měření je přenášen jako 16-bit slovo (word) 

 Velikost statusového slova (status word) je 1 byte. Bitový status 0 charakterizuje 

aktualizaci výsledku. Pokud je bit v logické 1 znamená to, že senzor aktualizoval 

výsledek měření v čase pulzu externí synchronizace (začátek nové vzorkovací periody). 

Pokud je bit roven 0 pak byla odeslána neaktualizována hodnota. Bity 1 – 7 statusového 

slova jsou rezervovány a všechny jsou ve stavu logické 0. 

 Základní vzdálenost senzoru je přenášena jako 16-bit slovo s tolerancí 1mm 

 Měřicí rozsah senzoru je přenášen jako 16-bit slovo s tolerancí 1mm 

 Cyklický čítač čísla paketu má velikost 1 byte. Hodnota čítače je inkrementována 

s přenesením každého paketu a je používána k řízení chyb při ztrátě paketu v připadě 

příjmu dat 

 Kontrolní součet paketu má velikost 1 byte a je vypočítán jako XOR všech bytů paketu 
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Příloha B: Volný překlad dokumentace Microcontrollers 

Periférie Ethernet umožňuje mikrokontrolerům STM32 vysílat a přijímat data přes rozhraní 

Ethernet při dodrženi standardu IEEE 802.3-2002(STMICROELECTRONICS, 2017).. 

Ethernet poskytuje konfigurovatelnou a flexibilní periférii pro pokrytí rozmanitých potřeb 

aplikací a zákazníků. Podporuje dva průmyslové standardy rozhraní do fyzické vrstvy: výchozí 

rozhraní nezávislé na médiu (MII), který je definovaný ve standardu IEEE 802.3 a redukované 

rozhraní nezávislé na médiu (RMII). Může být použit v mnoha aplikacích jako switch, síťová 

karta (network interface cards) atd. 

Ethernet je kompatibilní s těmito standardy: 

 IEEE 802.3-2002 pro Ethernet MAC 

 IEEE 1588-2008 standard pro přesnou síťovou synchronizaci hodin 

 AMBA 2.0 pro porty AHB Master/Slave 

 RMII specifikace z konsorcia RMII 
 

Periférie Ethernet se skládá z rozhraní MAC 802.3 s jednoúčelovým DMA řadičem. Podporuje 

oba výše uvedené standardy MII a RMII. Výběr jednoho z těchto standardů se provádí 

v registru SYSCFG_PMC.Řadič DMA vytváří spojení s jádrem a paměťmi přes rozhraní AHB 

Master/Slave. Rozhraní AHB Master řídí přenos dat, zatímco  rozhraní AHB Slave přistupuje 

k řídicím a status registrům (CSR).Přenos FIFO (Tx FIFO) nahrává data do vyrovnávací paměti 

přečtená ze systémové paměti pomocí DMA předtím než MAC Core provede samotný přenos. 

Podobně funguje také příjem FIFO (Rx FIFO), který uchovává přijaté ethernetové rámce než 

jsou přenesena  pomocí DMA do systémové paměti. Periférie Ethernet také zahrnuje SMI pro 

komunikaci s externí fyzickou vrstvou ( PHY). Sada konfiguračních registrů umožňuje 

uživateli vybrat požadovaný mód a funkce pro MAC a DMA řadiče. 

Obr. 56 Blokový diagram periférie Ethernet (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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6.4 Rozhraní SMI (Station management interface) 

Rozhraní SMI umožňuje aplikaci přístup do jakéhokoli registru fyzické vrstvy (PHY) přes 

hodinový a datový vodič. Rozhraní podporuje přístup až ke dvaatřiceti registrům fyzické vrstvy 

(PHY). 

Aplikace může vybrat jednu z dvaatřiceti fyzických vrstev a jeden registr v rámci dvaatřiceti 

registrů jakékoli fyzické vrstvy a řídit data nebo přijímat informace o statusu. Adresován může 

být pouze jeden registr v jedné fyzické vrstvě v daném okamžiku. 

Tab.  17 Tabulka MAC signálů a korespondujících MII/RMII signálů (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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Hodinová linka MDC a datová linka MDIO jsou v mikrokontroleru implementovány jako 

alternativní funkce I/O (STMICROELECTRONICS, 2017).: 

 MDC: periodický hodinový signál, který poskytuje časovou referenci pro přenos dat při 

maximální frekvenci 2,5 MHz. Minimální vysoké a nízké časy pro MDC musí být 

nastaveny na hodnotu 160 ns a minimální perioda pro MDC musí být 400 ns. Při 

nečinném stavu je MDC řízen nízkým signálem hodin. 

 MDIO: vstupní/výstupní data jsou do/z externí fyzické vrstvy do transfer statusu 

přenášena datovým proudem bitů synchronizovaným s hodinovým signálem MDC. 

 

 

 

Rámec se skládá z osmi polí (STMICROELECTRONICS, 2017): 

 Úvodní (Preamble): každá transakce může být zahájena s úvodním polem, které 

odpovídá dvaatřiceti souvislým bitům v logické jedničce na lince MDIO spolu 

s dvaatřiceti cykly na MDC. Toto pole se používá k synchronizaci s fyzickou vrstvou 

zařízení. 

 Zahajovací (Start): začátek rámce je definován vzorem <01> k ověření přechodů na 

lince z výchozího stavu logické jedničky do stavu logické nuly a zpět na stav logické 

jedničky. 

 Operační (Operation): definuje typ probíhající transakce (čtení nebo zápis) 

 PADDR: adresa fyzické vrstvy je 5-bitová, umožňující 32 unikátních adres fyzických 

vrstev. Bit MSB adresy je první odeslaný a přijatý. 

 RADDR: adresy registrů jsou 5-bitové, umožňující adresování 32 individuálních 

registrů v rámci vybrané fyzické vrstvy. Bit MSB registru je první odeslaný a přijatý. 

Obr. 57 Signály rozhraní SMI (STMICROELECTRONICS, 2017) 

Obr. 58 Formát rámce SMI (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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 Otáčecí (TA): otáčecí pole definuje 2-bitový vzor mezi poli RADDR a DATA 

k zabránění kolize během čtecí transakce. Pro čtecí transakci řadič MAC zřídí vysokou 

impedanci na lince MDIO pro oba bity pole TA. Fyzická vrstva zařízení musí zřídit stav 

vysoké impedance na prvním bitu pole TA a nulový bit na druhém bitu. Pro zapisovací 

transakci řadič MAC zřizuje na lince vzor <10>. Fyzická vrstva zařízení musí zřídit stav 

vysoké impedance na obou bitech pole TA. 

 Datové (Data): pole dat je 16-bitové. První přenášený a přijatý bit musí být bit 15 

registru ETH_MIID  

 Nečinnostní (Idle): linka MDIO je řízena na vysoký stav impedance. Všechny tři 

stavové musí být zakázané pull-up rezistor fyzické vrstvy udržuje linku ve stavu logické 

jedničky. 

 

SMI operace zapisování 

Jakmile aplikace nastaví bit Write a bit Busy rozhraní MII (registr ETH_MACMIIAR), rozhraní 

SMI zahájí operaci zápisu do registrů fyzické vrstvy transférem adresy fyzické vrstvy, registru 

adres ve fyzické vrstvě a zapisovaných dat (ETH_MACMIIDR). Aplikace by neměla změnit 

obsah adresového registru MII nebo datového registru MII během probíhající transakce. 

Operace zápisu do adresového nebo datového registru jsou během této doby ignorovány (bit 

Busy je nastaven). Po dokončení zápisu je bit Busy resetován rozhraním SMI. 

SMI operace čtení 

Jakmile uživatel nastaví bit Busy rozhraní MII v adresovém registru ETH_MACMIIAR s bitem 

MII Write v logické 0, rozhraní SMI zahájí operaci čtení v registrech fyzické vrstvy transférem 

adresy fyzické vrstvy a adresového registru ve fyzické vrstvě. Aplikace by neměla změnit obsah 

adresového nebo datového registru MII během probíhající transakce. Operace zápisu do 

adresového nebo datového registru jsou během této doby ignorovány (bit Busy je nastaven). Po 

dokončení operace čtení rozhraní SMI resetuje bit Busy a pak obnoví datový registr MII 

přečtenými daty z fyzické vrstvy (STMICROELECTRONICS, 2017).  

Obr. 59 Časování linky MDIO a struktura rámce při operaci zapisování (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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Výběr hodinového signálu rozhraní SMI 

MAC zahajuje operace zápisu/čtení. Hodinový signál rozhraní SMI je dělený hodinový signál, 

jehož zdrojem je aplikační hodinový signál (AHB Clock). Dělitel závisí na nastavení rozsahu 

hodinového signálu v adresovém registru MII. 

6.5 Rozhraní MII (Media-independent interface) 

Rozhraní nezávislé na médiu (MII) definuje spojení mezi subvrstvou MAC a fyzickou vrstvou 

pro přenos dat rychlostí 10 Mbit/s and 100 Mbit/s.  

Obr. 60 Časování linky MDIO a struktura rámce při operaci čtení (STMICROELECTRONICS, 2017) 

Obr. 61 Signály rozhraní MII (STMICROELECTRONICS, 2017) 

Tab.  18 Rozsahy hodinového signálu 
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 MII_TX_CLK: spojitý hodinový signál, který poskytuje časovou referenci vysílači 

(TX) při přenosu dat. Nominální frekvence je: 2,5 MHz při rychlosti 10Mbit/s nebo 25 

MHz při rychlosti 100Mbit/s. 

 MII_RX_CLK: spojitý hodinový signál, který poskytuje časovou referenci přijímači 

(RX) při přenos u dat. Nominální frekvence je: 2,5 MHz při rychlosti 10Mbit/s nebo 25 

MHz při rychlosti 100Mbit/s. 

 MII_TX_EN: povolení vysílání (transmission enable) indikuje, že MAC prezentuje bity 

na MII pro vysílání. Musí být nastaven synchronně (MII_TX_CLK) s prvním bitem 

úvodu a musí zůstat nastaven, dokud všechny nejsou přeneseny do MII. 

 MII_TXD[3:0]: přenos dat (transmit data) je soubor 4 datových signálů řízených 

synchronně MAC subvrstvou a ověřena  nastavením signálu na MII_TX_EN. 

MII_TXD[0] je nejméně významový bit a MII_TXD[3] je nejvíce významový bit. 

Dokud není nastaven bit MII_TX_EN přenášená data nesmí nijak ovlivňovat fyzickou 

vrstvu. 

 MII_CRS: bit CRS (carrier sense) je nastavován fyzickou vrstvou, pokud je aktivní 

vysílání nebo příjem. Bit je resetován fyzickou vrstvou, jakmile je vysílání a příjem 

nečinný. Fyzická vrstva se musí ujistit, že je signál MII_CS zůstane aktivní během 

kolize. Tento signál není vyžadován spojitý s ohledem na hodinový signál TX a RX. Při 

plném duplexu je tento signál pro MAC subvrstvu nepodstatný. 

 MII_COL: detekce kolize musí být zajištěna fyzickou vrstvou. V případě detekování 

kolize na lince musí být tento signál nastaven během doby detekování kolize. Tento 

signál není nutný kontinuální pro přenos s ohledem na hodinový signál TX a RX. 

V módu plného duplexu je tento signál pro MAC subvrstvu nepodstatný. 

 MII_RXD[3:0]: signál RXD (reception data) je soubor 4 datových signálů řízených 

synchronně fyzickou vrstvou a ověřených nastavením signálu MII_RX_DV. 

MII_RXD[0] je nejméně významový bit a MII_RXD[3] je nejvíce významový bit. 

Dokud není nastaven bit MII_RX_EN a dokud je nastaven bit MII_RX_ER je specifická 

hodnota MII_RXD[3:0] použita pro přenos specifické informace z fyzické vrstvy. 

 MII_RX_DV: bit RX_DV (recieve data valid) indikuje, že fyzická vrstva prezentuje 

přijaté a dekódované bity na MII. Bit musí být resetován synchronně (MII_RX_CLK) 

s prvním přijatým bitem rámce a musí zůstat nastaven, dokud nebude přijat poslední bit. 

Musí být resetován s prioritou prvního hodinového signálu, který následuje po 

posledním bitu. Proto, aby byl rámec přijat správně, musí signál MII_RX_DV rámec, 

který nebude začínat později než pole SFD. 

 MII_RX_ER: bit RX_ER (recieve error) musí být nastaven na jeden nebo více period 

hodinového signálu (MII_RX_CLK) pro indikaci, že MAC subvrstva detekovala chybu 

někde v rámci. Tato chyba musí být prokázána nastavením bitu MII_RX_DV jak je 

popsáno v  Tab.  20 

 

Tab.  19 Kódován signálu rozhraní TX (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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Zdroje hodinového signálu pro rozhraní MII 

Pro generování signálů TX_CLK a RX_CLK musí být externí fyzická vrstva řízena externím 

signálem s frekvencí 25 MHz. Místo použití externího generátoru signálu může mikrokontroler 

připojit tento signál na pin MCO. V tomto případě musí být násobič PLL takto nakonfigurován, 

abychom dostali požadovanou frekvenci na pin MCO (STMICROELECTRONICS, 2017). 

6.6 Rozhraní RMII (Reduced media-independent interface) 

Rozhraní RMI redukuje počet pinů mezi periférií ethernet mikrokontroleru a externím 

rozhraním ethernet při rychlosti 10 Mbit/s nebo 100 Mbit/s. S ohledem na standart IEEE 802.3u 

se rozhraní MII skládá z 16 pinů pro data a řízení. Specifikace RMII redukuje počet pinů na 7. 

Rozhraní RMII je instalováno mezi MAC a fyzickou vrstvu (PHY), což pomáhá při překladu 

z MII na RMII. Blok RMII má následující charakteristiky: 

Obr. 62 Zdroje hodinového signálu pro rozhraní MII (STMICROELECTRONICS, 2017) 

Tab.  20 Kódování signálu rozhraní RX (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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 Podporuje rychlosti 10 Mbit/s a 100 Mbit/s 

 Frekvence hodinového signálu musí být zdvojnásobena na 50 MHz 

 Stejná reference hodinového signálu musí posílána jak do MAC rozhraní, tak i do 

externí fyzické vrstvy 

 Poskytuje nezávislé 2-bitové vysílají a přijímací datové cesty 

Zdroje hodinového signálu pro rozhraní RMII 

Pro generování hodinového signálu s frekvencí 50 MHz je možno použít jak externí generátor 

hodinového signálu, tak i vestavěný PLL generátor. 

  

Obr. 63 Signály rozhraní RMII (STMICROELECTRONICS, 2017) 

Obr. 64 Zdroje hodinového signálu pro rozhraní RMII (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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Výběr MII/RMII 

Výběr módu MII nebo RMII je řízen nastavením bitu 23 MII_RMII_SEL v registru 

SYSCFG_PMC. Aplikace musí nastavit mód MII/RMII během doby kdy je Ethernet řadič ve 

stavu reset nebo před povolením hodinového signálu (STMICROELECTRONICS, 2017). 

6.7 MAC 802.3 

Jak je vidět na obrázku výše jsou vstupní signály RMII_REF_CK a MII_RX_CLK 

multiplexovány na jeden GPIO pin, aby se ušetřil jeden pin. 

Mezinárodní standard IEEE 802.3 pro lokální sítě (LAN) zavádí CSMA/CD (carrier sense 

multiple access with collision detection) jako přístupovou metodu. 

Periférie Ethernet se skládá z řadiče MAC 802.3 (media access control) s rozhraním MII a 

jednoúčelovým řadičem DMA. 

Blok MAC implementuje subvrstvu CSMA/CD pro systémy s těmito charakteristikami: 

systémy (baseband and broadband)s přenosovými rychlostmi 10 Mbit/s a 100 Mbit/s. Je 

podporován jak poloviční duplex, tak plný duplex. Detekce kolize je aplikována pouze na mód 

s polovičním duplexem. Je podporována také subvrstva řadiče rámce MAC. 

Subvrstva MAC disponuje těmito funkcemi asociovanými s procedurou řízení linkování dat 

(data link control procedure) (STMICROELECTRONICS, 2017): 

 Kapsulace dat (vysílání a příjem) 

o Rámcování (synchronizace rámců, deliminace výzaných rámců) 

o Adresování (správa zdrojových a cílových adres) 

o Detekce chyby 

 Media access management 

o Alokace média (zabránění kolize) 

o Řešení kolizí 

 

Obr. 65 Schéma hodinového signálu (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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Jsou zde dva operační módy pro mezivrstvu MAC: 

 Mód polovičního duplexu: správa stanic pro využívání fyzického média s užitím 

algoritmů CSMA/CD 

 Mód plného duplexu: souběžný příjem a vysílání dat bez kolizí (algoritmy CSMA/CD 

nejsou potřeba), pokud jsou splněny tyto podmínky: 

o Fyzické médium umožňuje souběžné vysílání i příjem 

o Přesně 2 stanice připojené k LAN 

o Obě stanice jsou nastaveny na plný duplex 

Formát rámce MAC 802.3 

Blok MAC implementuje mezivrstvu MAC a volitelnou mezivrstvu řízení, jak se specifikováno 

ve standardu IEEE 802.3-2002 (STMICROELECTRONICS, 2017). 

Jsou specifikovány dva formáty rámce pro systémy s přenosem dat při použití CSMA/CD 

MAC: 

 Základní rámcový formát MAC 

 Značený formát MAC (rozšíření základního rámcového formátu MAC) 

Obr. 67 a Obr. 68 popisují strukturu rámce (základního i značeného), které obsahují tyto pole: 

Úvodní pole (Preamble) – 7 bytové pole pro synchronizační účely (PLS) 

– Hexadecimální hodnota: 55-55-55-55-55-55-55 

– Bitový vzor (přenos zprava doleva):  

  01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 

Pole SFD (Start Frame Delimiter)   – Pole o velikosti 1 bytu, které indikuje začátek rámce 

 – Hexadecimální hodnota: D5 

 – Bitový vzor (přenos zprava doleva): 11010101 

Pole adres zdroje a cíle (Destination and Source Address) –  dvě 6-bytová pole pro indikaci 

zdrojové a  cílové stanice s těmito vlastnosmi: 

o Každá adresa je dlouhá 48 bitů 

o První LSB (I/G) v cílové adrese se používá pro indikaci individuální (I/G = 0) 

nebo skupinové adresy (I/G = 1). Skupinová adresa může identifikovat žádnou, 

jednu nebo dvě, nebo všechny stanice připojené k LAN. Ve zdrojové adrese je 

první bit rezervován resetován do stavu 0. 

o Druhý bit (U/L) rozlišuje spravu lokálních (U/L = 1) nebo globálních (U/L = 0) 

adres. Pro broadcast adres je tento bit také v logické 1. 

o U každého bytu každého adresového pole musí být přenesen nejdříve nejméně 

významový bit (LSB) 
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Označení adresy je založeno na těchto typech: 

 Individuální adresa: toto je fyzická adresa asociována s konkrétní stanicí v síti 

 Skupinová adresa: multidestinační adresa asociována s jednou nebo více stanicemi 

ve zvolené síti. Jsou dva druhy této adresy: 

o Multicast-group adresa – adresa asociována se skupinou logicky 

souvisejících stanic 

o Broadcast adresa – jedinečná, predefinovaná adresa (adresa se skládá pouze 

z logických jedniček), která označí všechny stanice ve zvolené LAN 

 

Pole QTag prefix – 4-bytové pole vložené mezi pole zdrojové adresy a pole Délky/Typu MAC 

klienta. Toto pole rozšířením základního rámce k získání označeného rámce 

MAC. Neoznačené rámce MAC neobsahují toto pole. Toto jsou rozšíření 

k označení: 

 Konstantní 2-bytové pole Délky/Typu v souladu s typovou interpretací 

(větší než 0x0600) rovna hodnotě 802.1Q Tag Protocol Type 

(hexadecimálně: 0x8100). Toto konstantní pole se používá k rozlišení 

základního nebo značeného rámce 

 2-bytové pole obsahující informaci o řízení značení (Tag), dále 

rozdělené na:              3-bitovou prioritu uživatele, bit indikátoru 

kanonického formátu (CFI) a 12-bitový VLAN identifikátor. Délka 

značeného rámce je Qtag prefixem rozšířena o 4 byty. 

Pole délky/typu MAC klienta – 2-bytové pole s významem závisejícím na jeho hodnotě: 

o Pokud je hodnota menší nebo rovna hodnotě maxValidFrame 

(0d1500) pak toto pole indikuje počet dat MAC klienta 

obsažených v následujícím datovém poli rámce 802.3 

(délková interpretace) 

o Pokud je hodnota větší nebo rovna hodnotě minTypeValue 

(0d1500 decimálně, 0x0600) pak toto pole indikuje typ 

protokolu MAC klienta (interpretace typu) souvisejícím 

s rámcem ethernetu (STMICROELECTRONICS, 2017). 

 

 

Obr. 66 Formát adresového pole (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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Bez ohledu na interpretaci pole délky/typu, pokud je délka datového pole menší než 

minimum potřebné ke spávné funkčnosti protokolu, je přidáno pole PAD za pole dat, 

přednost má však pole FCS (frame check sequence). Pole délky/typu je přeneseno a 

přijato tak, aby se jako první přenesl nejvíce významový bit. 

Pro hodnoty v intervalu minTypeValue a maxTypeValue je chování mezivrstvy MAC 

nespecifikováno: mohou i nemusí být propuštěny mezivrstvou MAC. 

Pole dat a PAD  – n-bytové pole. Jakákoli sekvence bytových hodnot může být prezentována 

v pole dat. Velikost pole PAD, pokud existuje, je zjištěna z velikosti pole dat. 

Maximální a minimální délka pole dat a PAD jsou: 

o Maximální délka = 1500 byte 

o Minimální délka u neoznačeného MAC rámce = 46 byte 

o Minimální délka u označeného MAC rámce = 42 byte 

Pokud je délka datového pole menší, než je jeho minimální velikost, je poté přidáno 

pole PAD tak, aby byla splněna podmínka minimální délky. 

Pole FCS (frame check sequence) – 4-bytové pole, které obsahuje hodnotu pro cyklicky 

redundatní test (CRC). Výpočet CRC závisí na následujících 

polích: pole adres zdroje a cíle, QTagprefix pole, pole 

délky/typu, pole dat a PAD. Základní polynom je následující: 

 

Hodnota CRC je spočítána následujícím způsobem: 

 První dva bity rámce jsou doplněny 

 N-bity jsou koeficienty polynomu M(x) se stupněm (n-1). První bit cílové adresy 

odpovídá termu xn-1 a poslední bit datového pole odpovídá termu x0 

 M(x) je vynásoben x32 a vydělen G(x), zbytek po dělení R(x) je stupně ≤ 31 

 Koeficienty zbytku R(x) jsou považovány za sekvenci 32 bitů 

 Bitová sekvence je doplněna a výsledkem je CRC 

 32 bitů CRC je vloženo do pole FCS. Term x32 je přenesem jako první a term x0 

je přenesen jako poslední 
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Obr. 68 Formát rámce MAC (STMICROELECTRONICS, 2017) 

Obr. 67 Formát označeného rámce MAC (STMICROELECTRONICS, 2017) 
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U každého bytu rámce MAC, s výjimkou pole FCS je nejdříve přenesen nejméně významový 

bit. 

Neplatný rámec MAC je definován jednou z následujících podmínek: 

 Délka rámce je nekonzistentní s hodnotou specifikovanou v poli délky/typu. Pokud toto 

pole obsahuje typovou hodnotu, pak je délka rámce považována za konzistentní (žádný 

neplatný rámec) 

 Délka rámce není hotnota typu integer 

 Hodnota CRC vypočtená z příchozího není shodná s hodnotou v poli FCS 

(STMICROELECTRONICS, 2017) 

 

 


