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PŘÍLOHA A 

Hardwarová specifikace centrální řídicí a monitorovací jednotky s použitím 

procesoru i.MX35 

Hardwarová specifikace se skládá ze dvou základních modulů a to procesorové jednotky a 

rozšiřující jednotky s příslušnými periferiemi. K rozšiřující jednotce lze připojit další moduly 

podle potřeby. Součástí centrální řídicí a monitorovací jednotky je také 7” dotykový displej, 

který slouží pro vizualizaci stavů systému a pro interakci s řidičem.  

Procesorový modul řídicí a zobrazovací jednotky 

Hlavním jádrem celého systému je výkonný procesor i.MX357 založený na architektuře 

ARM11, který je osazen na samostatné desce plošného spoje. Propojení s okolními 

periferiemi je zajištěno pomocí 500 pinového konektoru. Modul centrální procesorové 

jednotky je prezentován ve formě bloků na obrázku č.1. Jednotlivé části, které procesor 

i.MX357 obsahuje, jsou zobrazeny na obrázku č.2. Modul centrální procesorové jednotky 

obsahuje také čip MC13892 určený pro řízení managementu napájení, jak je popsáno na 

obrázku č.3. Dále pak čip SGTL5000 určený pro kódování stereo audio signálu a v neposlední 

řadě, také RAM a FLASH paměti typu DDR2 (RAM memory) a NAND, NOR (FLASH 

memory). SGTL čip je zobrazen na obrázku č. 4. Osazená deska procesorového modulu je 

zobrazena na obrázku č.5.  
 

 

Obr.1 Modul procesorové jednotky s paměťovými, napájecími bloky a kódováním audio signálu 
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Architektura komunikace centrální řídicí a monitorovací jednotky je rozdělena do více oblastí 

z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Z důvodu napojení centrální řídicí a monitorovací 

jednotky na ostatní elektronické systémy automobilu, je nutné oddělit jednotlivé typy 

komunikace a procesů. 

 

 

Obr.2 Blokové schéma procesorové jednotky i.MX357 

Z funkčního hlediska jde o moduly, které jsou mezi sebou propojeny stanoveným rozhraním. 

Jednotlivé moduly může rozdělit na kritické a méně kritické procesy. Napojení na okolní 

automobilové elektronické systémy je řešeno využitím sběrnice CAN, pomocí které jsou 

získávány informace a data o jednotlivých stavech a současném nastavení. Mezi zmíněné 

automobilové elektronické systémy patří například management baterií v elektromobilu 

Kaipan, nastavení a diagnostika světel (propojení přes centrální řídicí jednotku světel), nebo 

informace o motorových veličinách získávaných z centrální motorové jednotky automobilu.  
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Obr.3 Komponenta managementu napájení a uživatelského rozhraní 
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Obr.4 Komponenta audio stereo kodeku s malou spotřebou energie 

 

 
 

Obr.5 Procesorový modul osazený procesorem i.MX357 
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Rozšiřující modul řídicí a zobrazovací jednotky 

Aby procesorový modul byl schopen komunikovat s okolním prostředím, je nutné připojit 

hardwarové prky jednotlivých periferií, které jsou s procesorem spojeny přes 500 pinový 

konektor, který je osazen na rozšiřujícím modulu desky s protikusem k procesorovému 

modulu. Integrace těchto dvou modulů je ukázána na obrázku č.6, kde červeným rámečkem je 

označen procesorový modul. 

 

 

Obr.6 Rozšiřující modul integrovaný s procesorovým modul i.MX357 

Rozšiřující modul umožňuje připojit následující periferie: 
 

 10/100 Base-T Ethernet RJ45 connector 

 2 micro USBOTG connectors, one for HOST connection only 

 2.0M pixel CMOS sensor connector 

 44-position dual row, 2mm header for HDD 

 Audio and Video connector 

 Current measure connector 

 LCD connector 

 Giantplus QVGA Smart display connector 

 i.MX35 JTAG connector 

 Samtec® 500 pin board-to- board connector 

 SD card socket 

 CAN1 DB9 male connector + CAN2 pin header connector 

 WEIM Data and Address measure connector 
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Jednotlivé periferie a jejich napojení na okolní jednotky, jsou schematicky zakresleny 

v blocích na obrázku č.8. 
 

 

Obr.7 Blokové schéma rozšiřujícího modul v rámci řídicí a zobrazovací jednotky 

Detailní popis jednotlivých periferií v blokovém schématu: 
 

 7” LCD display panel with touch panel and LED backlight 

 Image sensor camera connector 

 Microphone jack, headphone and video jacks, stereo and mono (ear piece) speaker terminals 

 TV IN decoder which supports Y.Pr .Pb input 

 SD card connectors, with card sense functionality. Also support MMC and MS card. 

 Generic UI connector 

 One USB OTG high-speed transceiver with MICRO USB connector 

 One USB fast-speed host transceiver, with standard USB host connector 

 ATA5 controller with one 44-position dual row, 2mm header for small form-factor disk 

drivers 

 One DB9 connector for CAN bus and one 10pin connector for CAN bus. 

 One 2mm connector for MLB signal. 

 

K rozšiřujícímu modulu, lze připojit další komunikační moduly. Jedním s těchto modulů je 

vysokorychlostní bezdrátový Ethernet realizovaný pomocí USB modulu WUBR-506N.  
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PŘÍLOHA B 

Vestavěný bezdrátový komunikační modul -  WUBR-506N 

Mezi ostatní hardwarové jednotky můžeme zařadit tři základní prvky, které rozšiřují funkční 

možnosti řídicího a monitorovacího systému. Z oblasti komunikace je to bezdrátový 

vysokorychlostní ethernetový modul WUBR-506N a GPS modul pro příjem signálu pro 

určení aktuální pozice. Druhou oblastí je zpracování a rozpoznání obrazu na základě 

informací z kamery a dalších senzorů.  

Modul bezdrátového Fast Ethernetu 

Prvním z těchto rozšiřujících prvků je vysokorychlostní bezdrátový Etnernet realizovaný 

pomocí USB modulu WUBR-506N. Tento modul je založený na komunikačních čipech 

Ralink RT2870 a RT2850. Použité komunikační rozhraní využívá technologie MIMO 2x2 

(Rx/Tx), která vylepšuje bezdrátové přenosové vlastnosti.  

 

 
Obr.8 Detail modulu bezdrátové komunikace - WUBR-506N 

 

 
Obr.9 Osazený plošný spoj modulu bezdrátové komunikace - WUBR-506N 

 



110 

 

Příloha disertační práce   2010 
 

 

WUBR-506N modul je schopen přenášet data s přenosovou rychlostí až 300 Mbit/s 

(teoretická rychlost přenosu, ve skutečnosti poloviční) na přenosové frekvenci 2.4GHz a 

5GHz. Bezdrátový modul je k centrální řídicí a monitorovací jednotce vestavěného systému 

připojen přes rozhraní USB 2.0. Toto komunikační zařízení je zobrazeno na obrázku 10. 

Pomocí dvou přenosových antén, jsou pak data přenášena z a do centrální řídicí a 

monitorovací jednotky, což je možné vidět na obrázku 11. 

 

 

Obr.10 Modul bezdrátové komunikace WUBR-506N, využívající standard IEEE 802.11 b/g/n 

 

Obr.11 Vestavěný systém centrální řídicí a monitorovací jednotky postavené na procesoru   i.MX357 a  

integrující bezdrátový komunikační modul WUBR-506N 
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Specifikace WUBR-506N : 

 

 


