
VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

2011               Bc. Jan Jedlička



VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Senzory neelektrických veličin na průmyslové sběrnici 

Ethernet 

Nonelectric Quantity Sensors for Industry Ethernet Bus 

2011               Bc. Jan Jedlička



 



Prohlášení: 

Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně. 

Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. 

      ..………………………...…. 

        Jan Jedlička 

Datum odevzdání diplomové práce: 6. května 2011 

Děkuji panu ing. Zdeňkovi Slaninovi, Ph.D. za odbornou pomoc a konzultace při 

zpracování diplomové práce. Dále děkuji zaměstnancŧm firmy MICRORISC s.r.o. za 

poskytnutí vzorkŧ Ethernet řadičŧ a odbornou konzultaci. Děkuji také přítelkyni 

Veronice Porvalíkové a své rodině za pomoc při stylistické úpravě práce a podporu při 

studiích. 

 



Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je návrh systému pro měření neelektrických veličin a 

přenos naměřených dat po lokální počítačové síti. Návrh se zabývá popisem nejrozšířenějších 

variant Ethernetu, moţností připojení zařízení k této síti a softwarového řešení pro komunikaci 

na protokolech TCP a UDP. Výsledkem této práce je komunikační modul umoţňující měření 

neelektrických veličin a komunikaci na síti Ethernet. Zároveň byla vytvořena jednoduchá 

aplikace umoţňující komunikaci s modulem a demonstrační aplikace realizující síťový řídicí 

systém. 

Klíčová slova 

Ethernet, mikroprocesor ATmega32, Ethernet řadič ENC28J60, síťový řídicí systém, 

AVR Studio, MS Visual Studio 

Abstract 

The goal of this diploma thesis is to provide a concept of system measuring non-electric 

quantities and a transfer of measured data via local PC network. The concept deals with the 

description of the most widespread variants of Ethernet, the options of connecting devices to 

this network and the software solution for communication via protocols TCP and UDP. The 

result of this work is a communication module which enables measurement of non-electric 

quantities and communication through the Ethernet network. At the same time, a simple 

application which enables the communication with the module was created and also a 

demonstrational application which realizes the networked control system. 
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Ethernet, microprocessor ATmega32, Ethernet controller ENC28J60, networked control 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

ALU  Arithmetic Logic Unit 

CRC  Cyclic redundancy check 

CSMA/CD  Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

DMA  Direct Memory Access 
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ICP Input Capture Pin 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISP  In System Programming 
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MAC  Media Access Control 

MCU  Micro Controller Unit 
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SPI  Serial Peripheral Interface 

SRAM  Static Random Access Memory 

TCP  Transmission Control Protocol 
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URL Uniform Resource Locator 
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1 Úvod 

Díky rychlému rozvoji mikroelektroniky a informačních a komunikačních technologií 

se tradiční systémy řízení stále více mění směrem k distribuovanému zpŧsobu řízení. Pro návrh 

takového systému jsou nezbytné jednotky umoţňující spojení technologie s vyššími vrstvami 

řízení – komunikační rozhraní mezi snímači a komunikační sběrnicí. 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou moţností přenosu dat pomocí malého 

mikroprocesoru přes síť Ethernet. Rozvoj specifikace Fast Ethernet na konci devadesátých let 

umoţnil vznik prŧmyslových variant Ethernetu. Zařízení pracující s touto specifikací tak mohou 

být vyuţita v decentralizovaných systémech řízení jak pro sběr dat z rŧzných snímačŧ, tak pro 

samotné řízení. Principiální nedeterminismus sítě Ethernet totiţ mŧţe být potlačen 

implementací několika rozšíření pro vylepšení real-time vlastností sítě Ethernet. 

První část této práce se zabývá popisem základních vlastností sítí Ethernet a moţností 

vyuţití této sítě v distribuovaných systémech a systémech síťového řízení. Další část práce se 

věnuje rozboru moţností řešení komunikačního modulu pro síť Ethernet, technologií napájení 

po Ethernetu - POE (Power Over Ethernet) a snímačŧ pro měření neelektrických veličin. Třetí 

části práce je jiţ samotný hardwarový návrh realizovaného modulu, pro který byl vybrán 

mikroprocesor AVR ATmega32 s externím řadičem pro Ethernet ENC28J60. Následuje 

kapitola věnovaná návrhu softwarového řešení, která obsahuje jednak návrh firmwaru pro 

samotný komunikační modul, ale také software pro příjem/odesílání dat na síti Ethernet pomocí 

počítače PC. Poslední část práce je věnována krátkému zhodnocení dosaţených výsledkŧ a 

měření doby odezvy modulu při rŧzném zatíţení sítě. 
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2 Vyuţití Ethernetu v řízení a regulacích 

2.1 Síť Ethernet 

Ethernet je protokol linkové a fyzické vrstvy definovaný normou IEEE802.3 (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers). Existuje v mnoha variacích definovaných rŧznými 

přenosovými rychlostmi, zpŧsoby přenosu a médií fyzické vrstvy. V současné době jsou 

nejběţnější Ethernet sítě propojeny kroucenou dvojlinkou a optickými kabely pro páteřní sítě 

[8]. Pro stavbu Ethernet sítí jsou dŧleţité znalosti topologií sítí a aktivních prvkŧ. V rámci této 

práce bylo navrţeno pouze koncové zařízení, připojitelné do této sítě. 

2.1.1 Vývoj 

V současné době je Ethernet nejrozšířenější síťovou technologií. Ethernet byl uveden 

firmou Xerox v roce 1975, ale stal se více populárním aţ po spojení s DCE (Digital Equipment 

Corporation) a Intelem v roce 1980. Vznikl tak Ethernet známý jako DIX standard (Digital-

Intel-Xerox), který specifikoval přenosovou rychlost aţ 10Mb/s. 48-bitovou zdrojovou a 

cílovou adresu a 16-bitové pole EtherType. Oficiálně byl standardizován normou IEEE 802.3 

v roce 1985. Pŧvodní Ethernet navrţený Xeroxem byl schopen přenosové rychlosti 3Mb/s, 

dnešní dosahuje aţ 10Gb/s [7]. 

Normou 802.3 byly posléze definovány bliţší technické specifikace. Několik základních 

specifikací je uvedeno v tab.1. 

Norma Specifikace 

IEEE802.3 základní Ethernet 

IEEE802.3a vedení koaxiálním kabelem 

IEEE802.3i vedení krouceným párem, přenosová rychlost aţ 10Mb/s 

IEEE802.3u vedení krouceným párem, přenosová rychlost aţ 100Mb/s - Fast Ethernet 

IEEE802.3x definice full duplexu (obousměrného přenosu dat) 

IEEE802.3ab vedení krouceným párem, přenosová rychlost aţ 1Gb/s 

IEEE802.3ae vedení optickými kabely, přenosová rychlost aţ 10GB/s 

IEEE802.3ak vedení kroucenými páry nebo Twin-Axial kabely, rychlost aţ 10BG/s 

IEEE802.3af napájení po datových vodičích – PoE (Power Over Ethernet) 

tab. 1: Některé specifikace normy IEEE802.3 [7] 

  



3 

2.1.2 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva pro Ethernet se vyvíjela několik let a zahrnuje jen několik málo moţných 

přenosových médií a několik variant rychlostí. Značení se provádí podle následujícího 

vzorce [7]: 

xxBase-yy 

kde: xx – přenosová rychlost 

 yy – typ média 

V rámci tohoto značení existuje mnoho variant rychlostí a pouţitého média, v tab.2 je 

uvedeno několik příkladŧ označení: 

označení médium maximální vzdálenost 

10Base-5 tlustý stíněný koaxiální kabel 500m 

10Base-2 tenký koaxiální kabel 185m 

10Base-T kroucený pár - CAT3 nebo CAT5 100m 

100Base-TX kroucený pár - CAT5 100m 

100Base-T4 4 kroucené páry - CAT3 a vyšší 100m 

100Base-FX vícevidová optická vlákna 2km 

1000Base-SX vícevidová optická vlákna 550m 

1000Base-T kroucený pár - CAT5 a vyšší 100m 

10GBase-SR vícevidová optická vlákna 82m 

10GBase-LX jednovidová optická vlákna 10km 

10GBase-T kroucený pár - CAT6A a vyšší 100m 

tab. 2: Příklad označení fyzické vrstvy [7] 

2.1.3 Formát rámce 

Základní rámec se skládá z následujících částí zobrazených na obr. 1. 

Preambule Oddělovač
Cílová 

adresa

Zdrojová 

adresa
Délka Data CRC

7 1 6 6 16002 4Délka [B]:
 

obr. 1: Struktura rámce [8] 
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Význam jednotlivých částí: 

 Preambule – obsahuje 56 bitŧ, kde se neustále střídá 1 a 0. Slouţí 

k synchronizaci zařízení připojených k síti. 

 Oddělovač – je byte obsahující sekvenci 10101011. Říká přijímači, ţe začíná 

přenos aktuálního rámce. Oddělovač se někdy uvádí jako součást preambule. 

 Cílová adresa – adresa zařízení, pro které je rámec určen. 

o Unicast – individuální – adresuje pouze jedno zařízení 

o Multicast – skupinová – adresuje skupinu zařízení 

o Broadcast – všeobecná – všechna zařízení v síti 

 Zdrojová adresa – adresa vysílajícího zařízení, vţdy unicast 

 Délka – specifikuje délku datového pole, maximální hodnota je 1500 (0x05dc). 

Pokud je hodnota větší neţ 1500, pak uvádí typ přenášených dat - EtherType. 

Nejčastější typy jsou: 

o 0x0800 – IPv4 

o 0x86DD – IPv6 

o 0x0806 – ARP (Address Resolution Protocol) 

o 0x8035 – RARP (Reverse Resolution Protocol) 

 Data – samotná přenášená data, minimální délka přenášených dat je 46B 

(minimální délka celého rámce je 64B). V případě, ţe délka přenášených dat je 

kratší, pak je třeba rámec doplnit bezvýznamnými bity do minimální délky. 

Detailní popis datového pole je uveden v kapitole 5.1.4 a 5.1.5 

 CRC – cyklický kontrolní součet z přenášených dat 

2.1.4 MAC adresy 

Adresování v síti Ethernet pouţívá MAC adresu, která je pevně určená pro kaţdé 

zařízení navrţené pro komunikaci na síti Ethernet. Tato adresa je tvořena 48bity (6B), které se 

nejčastěji zapisují v hexadecimálním tvaru. Sloţení MAC adresy je zobrazeno na obr. 2. 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6

OUI Hardware ID

MSB LSB
 

obr. 2: MAC adresa [8]  



5 

Adresa se skládá za dvou 3B částí: 

 OUI – Organization Unique Identifier – je jedinečný identifikátor přiřazený 

organizací IEEE a je vţdy stejný pro všechny produkty jednoho výrobce, 

případně pro určitou skupinu výrobkŧ. 

 Hardware ID – sériové číslo výrobku přiřazené výrobcem daného zařízení. 

Nejméně významný bit (LSB) prvního bytu udává, zda se jedná o Unicast adresu (LSB 

= 0) nebo o Multicast/Broadcast adresu (LSB = 1). Unicast adresy slouţí pro komunikaci 

s konkrétním uzlem, adresa určení odpovídá MAC adrese tohoto uzlu sítě. Broadcast adresy 

jsou určeny pro odeslání všem uzlŧm na síti, jedná se o speciální MAC adresu ve formátu: 

FF:FF:FF:FF:FF:FF. Multicast adresy slouţí ke skupinovému adresování. Jedna vyslaná adresa 

tedy mŧţe být přijata více uzly v případě, ţe náleţí do dané skupiny. 

2.1.5 Přístupová metoda CSMA/CD 

Popis této metody je vhodné rozdělit na 3části: 

 CS – Carrier Sense – zařízení odposlouchává stav na sběrnici. V případě, ţe na 

sběrnici nikdo nevysílá, pak mŧţe vysílání začít samo [11]. 

 MA – Multiple Access – všechna zařízení v síti jsou propojena v jednom uzlu. 

To znamená, ţe je moţný vícenásobný přístup. Ten umoţňuje, ţe v jednom 

okamţiku mŧţe na sběrnici přijímat data více zařízení v jednu dobu. Dokonce 

je i moţné současné vysílání více zařízení zároveň. Vysílání více zařízení 

v jednom okamţiku je samozřejmě neţádoucí, ale má význam při detekci kolizí 

[11]. 

 CD – Collision Detection – ke kolizi na sběrnici mŧţe dojít v případě, ţe více 

zařízení čeká na uvolnění sběrnice. Jakmile je sběrnice uvolněna, začnou 

všechna čekající zařízení vysílat data v jednom okamţiku a dochází ke kolizi. 

Kaţdý uzel, který začal vysílat, kontroluje stav na sběrnici a v případě, ţe stav 

na sběrnici neodpovídá právě vysílanému stavu (log 0 nebo log 1), ukončí 

vysílání. Po skončení kaţdý uzel vyčká náhodně dlouhou dobu (aby nedošlo 

k další kolizi) a pak začne znovu vysílat. V případě, ţe dojde k další kolizi, je 

interval, ze kterého se volí doba čekání, zdvojnásoben. Ani pouţitím této 

metody však není zaručeno, ţe se uzel nebude neustále dostávat do dalších 

kolizí s jinými uzly. V případě, ţe k tomu dojde, je po 16ém pokusu vysílání 

ukončeno. I kdyţ pravděpodobnost tohoto případu je velmi malá, není nulová a 

znamená hlavní nevýhodu této přístupové metody: metoda CSMA/CD není 

schopna zaručit přístup ke sběrnici v konečném čase [11]. 

Vzhledem k náhodné době čekání při kolizi na sběrnici je tento přístupový algoritmus 

nedeterministický. Není zde totiţ zaručeno, ţe zařízení získá přístup ke sběrnici v konečném 

čase. 
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2.1.6 Protokoly 

Nejrozšířenější protokoly transportní vrstvy jsou UDP (User Datagram Protocol) a TCP 

(Transmission Control Protocol)[8]. Krátký popis těchto protokolŧ s ohledem na pouţití 

v řídicím systému: 

a) TCP – tento protokol má výhodu ve vestavěné schopnosti detekce chyb, 

zaručené potvrzováním a opakovaným vysíláním. Nevýhodou však je, ţe tento 

systém přidává do systému větší šířku pásma a zpoţdění. To mŧţe mít 

v uzavřené smyčce nepříznivé vlastnosti na správné odebírání naměřených 

vzorkŧ a regulaci. Další zpoţdění přináší zpracovávání kontrolních algoritmŧ. 

Přesto je však zaručeno, ţe zpráva dojde na místo svého určení [9]. 

b) UDP – v tomto protokolu neexistuje kontrola chyb. UDP je tedy rychlejší neţ 

TCP, ale existuje zde moţnost ztráty dat. UDP nezaručuje přijetí zprávy, 

protoţe zde neexistuje potvrzování. Zŧstávají však kontrolní součty a schopnost 

třídit packety mezi rŧzné aplikace. Proto je UDP vhodnější protokol pro 

aplikace, které vyţadují menší objem přenesených dat a vyšší rychlost [9]. 

2.2 Distribuované řídicí systémy 

Distribuovaný řídicí systém je sloţen z několika dílčích systémŧ, které jsou mezi sebou 

propojeny komunikační sběrnicí a které se společně podílejí na řízení. Tento přístup se začal 

v automatizaci rychle rozvíjet a nasazovat v době, kdy vznikly výkonné a spolehlivé 

komunikační sběrnice, které bylo moţné k tomuto účelu vyuţít a rovněţ kdy cena jednotlivých 

zařízení s procesorem byla čím dál niţší (a nebyl tedy tak výrazný cenový rozdíl, pokud se v 

řídicím systému pouţil jeden výkonný prvek nebo několik menších prvkŧ). Komunikace je tedy 

základním předpokladem pro moţnost realizace distribuovaných řídicích systémŧ. Vzhledem k 

tomu, ţe řídicí systém obsahuje několik řídicích prvkŧ, lze se na řídicí aplikaci dívat jako na 

lokální či globální, podle toho, zda běţí pouze na jednom zařízení nebo zda vyuţívá několika 

zařízení [12]. Příklad distribuovaného systému se třemi vstupně výstupními jednotkami a 

řídicím PC je uveden na obr. 3. 

Řízený systém

Jednotka 1 Jednotka 2 Jednotka 3

 

obr. 3: Struktura distribuovaného řídicího systému [9] 



7 

2.1 Networked Control System 

Zavedení Fast Ethernetu na konci 90. let vedlo k definici Ethernetu pro prŧmyslové 

distribuované řízení aplikací. Principiální nedeterminismus přístupové metody CSMA/CD je 

moţno odstranit zavedením některého z real-time rozšíření Ethernetu. Mimoto bylo mnoho 

prŧmyslových sběrnic přizpŧsobeno k pouţití s Ethernetem, coţ umoţnilo standardizování 

prŧmyslového Ethernetu jako IEC 61158-2 (International Electrotechnical Commission). Tato 

řešení pouţívají rŧzné mechanismy pro rozšíření real-time vlastností – např. prioritní sloty 

v komunikačním protokolu, segmentace sítě, pouţívání protokolu UDP namísto TCP, nebo 

hardwarová akcelerace standardního IP protokolu. Pro pouţití Ethernetu pro síťové řízení 

aplikací byl zaveden termín Networked Control Systems – NCS [12]. 

NCS je řídicí systém, ve kterém je zpětnovazební regulační obvod uzavřen pomocí real-

time sítě. Základní charakteristikou takového řízení tedy je, ţe řídicí a zpětnovazební signály 

jsou v systému přenášeny ve formě informačních balíčkŧ. Na obr. 4 je zobrazen regulační obvod 

s vyuţitím sítě Ethernet. Obecné schéma regulačního obvodu bylo doplněno o komunikační 

modul Ethernetu. Jedná se o zařízení obsahující mikroprocesor s vhodnými vstupy a výstupy a 

komunikační rozhraní sítě Ethernet. Zpětnovazební regulátor je pak realizován na počítači PC. 

Regulovaná 

soustava

Síť

τ fw
k

τfb
k

y(t)
ZOH

τ fw

kx(kT-      )
Regulátor

ew

-

y(k)τ fb

ky(kT-      )

x(k)

 

obr. 4: Regulační obvod NCS [12] 

  



8 

V rámci této práce byl navrţen NCS pracující na síti Ethernet. Základní specifikace 

Ethernetu vzhledem ke svým nedeterministickým vlastnostem není pro řízení příliš vhodná. 

Avšak v případě rozčlenění sítě do menších celkŧ pomocí routerŧ/switchŧ lze podstatně zmenšit 

pravděpodobnost kolizí. Volbou vhodné přenosové rychlosti pak pro mnohé aplikace lze docílit 

dostatečně krátké časové odezvy. V extremních případech, kdy jsou časové konstanty 

regulované soustavy dostatečně velké, mŧţe být samotný řídicí systém umístěný kdekoliv na síti 

(obr. 5) [10]. 

Komunikační 

modul

Akční členy

Snímače

Zařízení
Řídicí systém

 

obr. 5: Vzdálený řídicí systém 

2.1.1 Komunikační modul 

Komunikační modul pro NCS se skládá z řídicího MCU, TCP/IP rozhraní a vstupně 

výstupního rozhraní pro připojení k samotné aplikaci. Pro pouţití takového modulu pro řízení je 

potřeba zajistit, aby tento modul vnesl do regulačního obvodu co nejmenší časové zpoţdění, 

zpŧsobené přenosem dat a zpracováním vstupních a výstupních informací. Jedna perioda řízení 

je znázorněna na obr. 6. 

Operace, které musí vykonat modul během jednoho cyklu: 

 Příjem řídicích dat (výběr dat z přijatého packetu) 

 Načtení hodnot všech snímačŧ 

 Akční zásah 

 Odeslání naměřených hodnot (zapouzdření dat do packetu a odeslání) 

Přenosové 
zpoždění

Příjem packetu 

a výběr dat
Měření

Akční 

zásah

Zapouzdření 

dat do packetu

Přenosové 
zpoždění

Výpočet akčního 
zásahu a odeslání 

packetu

TMODULU

T

 
obr. 6: Jedna perioda řízení v NCS 
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3 Rozbor moţností řešení 

3.1 Moţnosti připojení mikroprocesoru k Ethernetu 

Připojení zařízení k síti Ethernet lze realizovat třemi základními přístupy: 

 Pouţití MCU s integrovaným Ethernet řadičem 

 Pouţití libovolného MCU a externího Ethernet řadiče 

 Pouţití libovolného MCU a Ethernet modulu 

3.1.1 MCU s integrovaným Ethernet řadičem 

Jedná se většinou o vyšší řady MCU, u kterých se jedná pouze o MAC vrstvu, která 

definuje komunikaci probíhající na fyzické vrstvě. Ostatní vrstvy je nutné implementovat 

softwarově pomocí TCP/IP stacku, coţ je soubor kódŧ, zodpovědný za veškerou komunikaci 

pomocí TCP/IP. Výhodou tohoto řešení mŧţe být to, ţe tyto MCU mají jiţ přidělenou svou 

jedinečnou MAC adresu a je tedy moţné komerčně produkovat zařízení s komunikací zaloţenou 

na těchto řadičích. Nevýhodou je to, ţe existuje velmi omezené mnoţství jednoduchých MCU 

s integrovaným řadičem pro malá a levná zařízení. Pro tyto systémy se jako nejvýhodnější 

řešení jeví pouţití méně výkonného levného MCU a externího řadiče. V tab. 3 jsou uvedeny 3 

MCU s integrovaným řadičem, vybrán byl vţdy nejniţší nabízený model daného výrobce. Ceny 

jsou aktuální k datu 13. 4. 2011 ze serveru http://cz.farnell.com/. 

Označení PIC18F97J60 MC9S12NE64 AT32UC3A0128 

Výrobce Microchip Freescale Atmel 

CPU 8-bit HCS12 (16-bit) 32-bit 

Počet pinŧ 100 112 144 

Pracovní frekvence aţ 41,667MHz aţ 50MHz 66MHz 

RAM 3,808kB 8kB 32kB 

Flash EEPROM 128kB 64kB 128kB 

I/O piny 
70I/O 

70I/O, 10 pouze 

vstupních 109 

Sériové rozhraní SPI,I2C, USART SPI, I2C SPI,I2C, USART, USB 

Časovače 
2x 8-bit, 2x 16-bit 

4kanálový 16-bit, 

nastavitelný 10x 16-bit 

Ethernet 

IEEE802.3 

kompatibilní 

IEEE802.3 

kompatibilní 

IEEE802.3 

kompatibilní 

10Base 10/100Base 10/100Base 

8kB buffer 

2x receive buffer, 1x 

transmit buffer 

1x receive buffer, 1x 

transmit buffer 

Cena [Kč] 138,61 291,31 180,5 

tab. 3: Porovnání tří malých MCU s integrovaným řadičem 
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3.1.2 MCU s externím Ethernet řadičem 

Při realizaci méně náročných aplikací je moţné pouţít méně výkonných 8 nebo 

16bitových mikroprocesorŧ v kombinaci s externím řadičem. Výhodou mŧţe být niţší cena 

samotného MCU a menší rozměry související s tím, ţe lze vybrat MCU na míru pouţité 

aplikaci. Mikrokontroléry s integrovaným řadičem totiţ obvykle mají velké mnoţství 

vstupŧ/výstupŧ a většinou také další řadiče jako je např. USB, CAN a jiné. Toto se projeví na 

velikosti pouzdra. Pro aplikace, ve kterých je potřeba jen několik málo vstupŧ/výstupŧ, je tedy 

výhodnější pouţít menší MCU jen s potřebnými periferiemi a připojení k Ethernetu realizovat 

pomocí externího řadiče. Na obr. 7 je blokové zapojení jednoduchého zařízení se třemi snímači 

a komunikací přes Ethernet. 

MCU
Řadič 

ethernetu
Komunikační 

sběrnice

Snímač 

1

Snímač 

2

Snímač 

3

RJ45

 

obr. 7: Blokové schéma zapojení s externím řadičem. 

Nevýhodou tohoto zpŧsobu připojení mŧţe být to, ţe externí řadiče většinou nemají 

přidělenou svou vlastní jedinečnou MAC adresu. Takţe v případě, ţe se bude zařízení zaloţené 

na takovém čipu prodávat, je nutné zakoupit prostor vyuţitelných adres. 

Řadič mŧţe s MCU komunikovat pomocí rŧzných sběrnic: paralelní, SPI, USART atd. 

V současné době jsou dostupné řadiče uvedené v tab. 4. Ceny obvodŧ jsou aktuální k datu 13. 4. 

2011 ze serveru http://cz.farnell.com/. 

Výrobce Označení Sběrnice Typ Ethernetu Cena [Kč] 

Realtek RTL8019 paralelní 10BASE-T 128,- 

Crystal LAN CS8900A paralelní 10BASE-T 356,18 

SMCS LAN91C111 paralelní 10BASE-T/100BASE-TX 614,59 

Microchip ENC28J60 SPI 10BASE-T 59,56 

tab. 4: Dostupné Ethernet řadiče a jejich sběrnice 

Pro realizaci zařízení v rámci této práce byl zvolen obvod ENC28J60, především pro 

vhodné rozhraní k připojení MCU a pro nízkou cenu. 
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3.1.3 MCU s Ethernet modulem 

Ethernet moduly jsou samostatná zařízení, zaloţenţ na jednom z předchozích dvou 

přístupŧ a s vyvedeným komunikačním rozhraním. Na desce plošných spojŧ jsou osazeny 

všechny součástky potřebné pro připojení k Ethernetu. Není tedy nutné řešit hardware nutný 

k vlastní komunikaci. Do takového modulu většinou nelze nahrát libovolný program, protoţe 

nemá vyvedeny ţádné vstupy/výstupy kromě komunikačních. Je tedy nutné tento modul připojit 

k zařízení s vlastním MCU a samotným řídicím programem. Výhodou tohoto řešení mŧţe být 

značné zjednodušení připojení jiţ realizovaného zařízení. K většině zakoupených modulŧ lze 

zdarma stáhnout TCP/IP stack (zdrojové kódy pro komunikaci) do vlastního MCU. V tab. 5 je 

uvedeno porovnání tří rŧzných Ethernet modulŧ, uvedené ceny jsou aktuální k datu 14. 4. 2011 

ze zdrojové adresy. 

Označení modulu Sběrnice Cena Zdroj 

Easy TCP/IP I2C 5,95€ www.mcselec.com 

Nano SocketLAN SPI, UART 785 Kč www.spezial.cz/connectone/ 

ioMate.NET CP2201 parallel 22,95€ www.chip45.com/  

tab. 5: Porovnání Ethernet modulŧ 

3.2 Napájení po Ethernetu 

Pro připojení jednoduchého zařízení k síti Ethernet mŧţe být velkou výhodou napájení 

po datovém síťovém kabelu – odpadá nutnost konstrukce klasického zdroje napájecího napětí a 

zařízení se k síti připojuje pouze jedním kabelem. Tento zpŧsob napájení zařízení doznal 

největšího vývoje především pro potřeby internetové telefonie (VoIP), najde však širokou škálu 

dalších uplatnění. Dnes je napájení po Ethernetu standardizováno normou IEEE802.3af a je 

známo jako Power Over Ethernet (POE) [13]. 

Příklady pouţití POE: 

 IP telefonie 

 Vzdálené snímače a čidla 

 Web kamery 

 AP (Access Point) pro Wi-Fi 

 Vestavné systémy 

 Zabezpečovací systémy apod. 

  

http://www.mcselec.com/
http://www.spezial.cz/connectone/
http://www.chip45.com/
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3.2.1 Základní vlastnosti POE 

Přenos napájecího napětí probíhá po standardní kabeláţi typu CAT-5 o maximální délce 

aţ 100m. Přestoţe tyto vodiče nejsou příliš vhodné k přenosu vyššího výkonu díky svému 

velkému odporu a malému prŧřezu, při pouţití vyššího napětí, kde se tyto vlivy projeví méně, 

lze podle normy přenášet výkon aţ 15,4W. Tedy výkon dostatečný pro většinu malých zařízení, 

jako jsou IP telefony, malé vestavné systémy apod. Hlavní výhodou POE je absence napájecího 

kabelu, coţ umoţňuje instalovat zařízení v místech, kde je obtíţný přístup, případně tam, kde by 

další kabeláţ zpŧsobovala rušení. Tím se ušetří náklady za kabeláţ a zvýší se spolehlivost 

systému existencí pouze jednoho napájecího zdroje podpořeného záloţním zdrojem (např. UPS) 

[13]. Norma IEEE802.3af definuje dvě skupiny zařízení [14]: 

a) Power Over Ethernet PSE (Power Sourcing Equipment) – zařízení se chová 

jako zdroj napětí a dodává energii do zařízení POE PD přes datový kabel. 

Parametry: 

 Výstupní napětí – 44-57V 

 Maximální výstupní proud – 500mA 

 Typický výstupní proud – 350mA 

 Maximální trvalý výkon – 15,4W 

b) Power Over Ethernet PD (Powered Device) – zařízení je napájeno přes datový 

kabel ze zařízení POE PSE. 

Parametry: 

 Vstupní napětí 37-57V 

 Střední výkon 12,95W 

 Špičkový vstupní proud 400mA 

Zdroj POE-PSE poskytuje maximální výkon 15,4W při 350mA a minimálním napětí 

44V. Standardní kabeláţ typu CAT-5 o maximální délce 100m má prŧměrně odpor cca 20Ω pro 

kaţdý vodič. Ztráty na vedení jsou znázorněny na obr. 8. Výkonová ztráta na vedení je tedy max 

P = 2,45W: 

𝑅--𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 áž𝑒 = 𝑅+ + 𝑅− =  20ǁ20 +  20ǁ20 = 20Ω 

𝑃𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 áž𝑒 = 𝑅𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 áž𝑒 ∙ 𝐼 = 20 ∙ 0,352 = 2,45𝑊 

𝑃𝑃𝐷 = 𝑃𝑃𝑆𝐸 − 𝑃𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 áž𝑒 = 15,4 − 2,45 = 12,95𝑊 

PSE
Vout=44V

Pout=15,4W

PD
Vin=37V

Pin=12,95W

U=7V

I=350mA

P=2,45W

 

obr. 8: Ztráty na vedení 
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3.2.2 Komunikace mezi zařízeními POE 

PSE zařízení standardu IEEE802.3af mají testovací mechanismus na ochranu 

připojených nekompatibilních zařízení před zničením. Napájení přes datový kabel tak dostanou 

pouze zařízení PD, která splňují standard [13]. Aby nebylo třeba digitální komunikace, byl 

vytvořený jednoduchý analogový model, pomocí kterého je zařízení detekováno. Celý prŧběh 

navázání komunikace a přidělení napájecího napětí je zobrazen na obr. 9. Jednotlivé stavy 

mohou být [17]: 

a) Detekce zařízení 

b) Zjištění výkonové třídy 

c) Aktivace zařízení PD 

d) Napájecí reţim 

e) Klidový reţim 

2,8V

10,1V

20V

44V

500 ms

k
la

s
if
ik

a
c
e

detekce

400 ms

90%

10%

50 ms

s
p

o
u

š
tě

n
í

 

obr. 9: Prŧběh detekce POE zařízení. 

a) Detekce zařízení 

Detekce zařízení probíhá na základě měření terminačního odporu, jehoţ hodnota musí 

být: 

𝑅 = 19𝑘Ω ÷ 26,5𝑘Ω. 

Typická hodnota odporu je 𝑅 = 25𝑘Ω přičemţ zatěţovací kapacita nesmí být větší neţ 

150nF. Velikost zatěţovacího odporu je určena diferenční metodou, kdy zdroj PSE měří proud 

při dvou rŧzných úrovních napětí a z naměřených hodnot se vypočítá vstupní odpor. Délka 

měření nesmí překročit 500ms aby nedošlo k poškození napájecího zdroje. V případě, ţe 

zařízení PD není zaloţeno na speciálním integrovaném obvodu, zajišťujícím všechny funkce, 

pak se terminační odpor zapojuje za usměrňovací mŧstek. Terminační odpory tedy představuje 

trvalé zatíţení zdroje, které je pro napětí 48V: 𝐼 =
48𝑉

25𝑘Ω
≅ 2𝑚𝐴 

  



14 

b) Zjištění výkonové třídy 

Standard definuje pro výstupní výkon a proud pět rŧzných tříd, přičemţ výkon PD je 

niţší o ztráty na vedení. Identifikace výkonové třídy probíhá měřením proudu tekoucím ze 

zdroje při napětí 15,5V aţ 20V. Je-li naměřený proud menší neţ 4 mA, pak je zařízení 

detekováno jako neznámé. Pokud je proud větší neţ 44 mA, je zařízení označeno jako 

nepovolené a komunikace je ukončena. Vzhledem k moţnému velkému proudovému zatíţení 

zdroje během měření je doba detekce pouze 75 ms, během které je zařízení zařazeno do 

výkonové třídy, nebo se opakuje detekce zařízení. Vzhledem ke krátké době měření by 

v zařízení PD neměla obvodŧm zajišťujícím identifikaci předcházet ţádná větší kapacita. 

Jednotlivé výkonové třídy jsou uvedeny v tab. 6 [17]. 

Třída Proud [mA] 
Maximální 

příkon [W] 

Maximální 

výkon [W] 
Popis 

0 0-4 12,95 15,4 neidentifikováno 

1 9.12 3,84 4 nízký příkon 

2 17-20 6,49 7 střední příkon 

3 26-30 12,95 15,4 vysoký příkon 

4 36-44 12,95 15,4 vyhrazeno pro budoucí pouţití 

tab. 6: Detekované výkonové třídy 

c) Aktivace zařízení PD 

Při tomto stavu se zvýší hodnota napájecího napětí na hodnotu 30 aţ 44 V, která je 

spouštěcím signálem pro zdroj v zařízení PD. Reţim aktivace je určen především pro nabití 

filtrovacího kondenzátoru, který by mohl být v normálním reţimu vyhodnocen jako zkrat a 

zařízení by bylo odpojeno. V reţimu aktivace je povolen krátkodobý pokles napájecího napětí 

pod dolní prahovou mez. Normou definovaný čas aktivace je aţ 50ms coţ odpovídá 

filtrovacímu kondenzátoru 180µF. Pokud je po uplynutí této doby napájecí napětí 

v povoleném rozsahu, přechází zdroj PSE do provozního stavu [17]. 

d) Napájecí reţim 

Napájecí reţim nastává, kdyţ napájecí napětí ze zdroje PSE je vyšší neţ 44V. V tomto 

okamţiku mŧţe zdroj v připojeném zařízení připojit zátěţ. Maximální odebíraný proud 350mA 

mŧţe být překročen po dobu maximálně 50ms, jinak dojde k odpojení zařízení od zdroje. 

Minimální odběr zařízení musí být nejméně 10mA. Při niţším odběru je detekováno odpojení 

spotřebiče a zdroj je odpojen [17]. 

e) Klidový reţim 

Tento reţim se týká pouze napájecího zdroje a je definován napětím 0-2,8V. Jedná se o 

zbytkovou hodnotu, na kterou nesmí PD reagovat. Klidový reţim značí, ţe zdroj PSE není 

schopen detekovat připojené zařízení [17]. 
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3.2.3 Moţnosti realizace 

Napájecí zdroj POE-PSE lze realizovat dvěma zpŧsoby: 

 Midspan 

- Je zdroj vloţený mezi aktivní prvek (switch) a koncový bod (spotřebič). 

Zdroj se nesmí detekovat jako zařízení POE (nesmí mít 25kΩ rezistor) a 

musí být vybaven ochranou pro případ, ţe aktivní prvek jiţ obsahuje vlastní 

PSE. 

 Endspan 

- Zdroj je součástí aktivního prvku. 

Dále existují dvě moţnosti přenosu napájecího napětí: 

 Fantomové napájení datovými páry – napájecí napětí je přivedeno na výstupní 

vinutí transformátoru. V případě tohoto zapojení musí napájené zařízení PD 

obsahovat usměrňovací mŧstek pro případ opačné polarity při pouţití kříţeného 

kabelu. Tato metoda mŧţe být pouţita v síti se čtyř nebo osmi vodičovým 

vedením. Zapojení je znázorněno na obr. 10. 
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obr. 10: Fantomové napájení 

 Napájení po volných párech – k napájení jsou vyuţity volné páry. Napětí je 

přivedeno přímo na volné vodiče (4/5 a 7/8). Tato metoda mŧţe být vyuţita 

v síti s osmivodičovým vedením. Nesmí však být vyuţita v síti 1000BASE-T, 

protoţe sítě této specifikace vyuţívají všechny 4 páry k přenosu dat. Zapojení je 

znázorněno na obr. 11. 
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obr. 11: Napájení po volných párech  
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3.3 Mikroprocesor – ATmega32L 

Pro navrţený komunikační modul byl zvolen mikroprocesor firmy Atmel řady AVR 

ATmega. Charakteristickou pro mikroprocesory řady ATmega je Harvardská architektura a 

RISC instrukční soubor. Harvardská architektura se vyznačuje oddělenými paměťmi a 

sběrnicemi pro data a pro program. Instrukce v programové paměti jsou spouštěny 

s jednoúrovňovým pipelingem, coţ znamená, ţe zatímco je jedna instrukce spuštěna, další 

instrukce se načítá z programové paměti. Tento koncept umoţňuje, ţe většina instrukcí mŧţe 

být provedena během jediného taktovacího cyklu. Prováděním instrukcí během jednoho cyklu 

se výpočetní výkon blíţí 1MIPS na 1MHz taktovacího kmitočtu. Tím je umoţněno najít vhodný 

kompromis mezi spotřebou a výkonem [1]. Blokové schéma zapojení procesorŧ Atmel AVR je 

zobrazeno na obr. 12. 

Základní vlastnosti mikroprocesoru [18]: 

 Pokročilá RISC architektura – 131 instrukcí (většina se vykoná během jediného 

cyklu) 

 Výkon aţ 16MIPS při 16MHz 

 32kB programovatelné paměti Flash 

 1kB EEPROM 

 2kB interní SRAM 

 JTAG rozhraní 

 Moţnost programování v aplikaci - ISP 

 2x 8-bitový čítač/časovač 

 1x 16-bitový čítač/časovač 

 8 kanálový 10-bitový A/D převodník 

 Sériové rozhraní SPI a USART 

 Programovatelný Watchdog s odděleným integrovaným oscilátorem 

 Speciální vlastnosti: interní kalibrovaný RC oscilátor, reset po spuštění, externí 

a interní zdroje přerušení 

Pro pouţití v navrţeném modulu byl zvolen procesor ATmega32L. Označení verze 

písmenem L se vyznačuje odlišnou výrobní technologií, kterou bylo dosaţeno většího rozsahu 

napájecího napětí, avšak na úkor menšího rozsahu taktovacího kmitočtu. Porovnání obou verzí 

je uvedeno v tab. 7. Větší rozsah napájecího napětí umoţňuje provozovat procesor v reţimu 

3,3V logiky, coţ usnadňuje komunikaci s Ethernetovým modulem, konstruovaným pro napájecí 

napětí v rozsahu 3,1 – 3,6V. V případě pouţití dvou napájecích napětí o rŧzných hodnotách by 

bylo nutné vloţit do komunikační cesty obvod pro přizpŧsobení logických úrovní. 
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označení napájecí napětí taktovací kmitočet 

ATmega32 4,5 - 5,5V až 16MHz 

ATmega32L 2,7 - 5,5V až 8MHz 

tab. 7: Porovnání ATmega32 a ATmega32L [18] 
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obr. 12 Blokové schéma architektury procesorŧ AVR [1]. 
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3.4 Ethernet řadič – ENC28J60 

Pro komunikaci modulu po síti Ethernet byl zvolen integrovaný obvod firmy Microchip 

ENC28J60. Jedná se o samostatný Ethernet řadič se standardním rozhraním SPI a je navrţen pro 

připojení prakticky jakéhokoliv mikroprocesoru vybaveného rozhraním SPI. Obvod ENC28J60 

splňuje specifikace normy IEEE802.3. Umoţňuje filtrování příchozích packetŧ, také obsahuje 

interní DMA modul pro vysokou datovou propustnost a hardwarově prováděný kontrolní 

součet, který vyţaduje mnoho síťových protokolŧ. Komunikace s připojeným mikroprocesorem 

je realizována pomocí přerušovacího pinu a rozhraní SPI, které mŧţe být taktováno aţ na 

20MHz. Má také dva výstupy na LED indikující aktivitu na síti. 

Základní vlastnosti obvodu [19]: 

 IEEE802.3 kompatibilní Ethernet řadič 

 Plně kompatibilní s 10/100/1000Base-T sítěmi 

 Integrovaná fyzická vrstva 10Base-T a MAC 

 Jeden 10Base-T port s automatickou detekcí polarity 

 Opakování vysílání při kolizi 

 Podpora half a full duplexních reţimŧ 

 8kB duální paměť SRAM pro přijímané a odesílané packety 

 Hardwarově řízená FIFO paměť pro přijatá data 

 2 programovatelné výstupy pro připojení indikačních LED diod 

 6 zdrojŧ přerušení a 1 výstupní přerušovací pin 

 Výstupní taktovací kmitočet nastavitelný děličkou 

 Napájecí napětí: 3,1 – 3,6V (typicky 3,3V) 

 Spotřeba (při VDD=3,3V): 

o Při přenosu dat: aţ 180mA 

o V aktivním stavu: typicky 120mA 

Jednoduché blokové schéma obvodu ENC28J60 je zobrazeno na obr. 13. Popis 

jednotlivých blokŧ: 

a) SPI – sériové rozhraní zajišťující komunikaci obvodu s připojeným 

mikroprocesorem. 

b) Control registers – registry pro ovládání a kontrolu stavu obvodu. 

c) Dual port RAM – buffer pro přijaté a odesílané datové packety. 

d) Arbiter – řadič ovládající přístup do RAM bufferu na základě ţádosti od DMA, 

RX nebo TX bloku. 

e) BUS interface – rozhraní pro převod dat a příkazŧ přijatých přes SPI rozhraní. 

f) MAC – modul implementující IEEE802.3 kompatibilní MAC logiku. 

g) PHY – modul fyzické vrstvy, slouţící k převodu analogového signálu, 

přenášeného na krouceném páru, na data a opačně. 
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obr. 13: Jednoduché blokové schéma obvodu ENC28J60 [19] 

3.4.1 Základní zapojení 

Firma Microchip v datovém listu obvodu ENC28J60 [19] uvádí příklad doporučeného 

připojení řadiče do obvodu. Doporučené schéma zapojení je na obr. 14. K obvodu je potřeba 

připojit mikroprocesor s SPI rozhraním, který bude odebírat data z přijímacího bufferu, 

případně je ukládat do odesílacího. V případě, ţe napájení je rozdílné pro řadič a pro 

mikroprocesor (tedy řadič 3,3V a MCU 5V), pak je potřeba signály INT a MISO propojit přes 

přizpŧsobovací meziobvod, který upraví hodnotu výstupního napětí. Interní obvody fyzické 

vrstvy vyţadují připojení rezistoru 2,32kΩ/1% z vývodu RBIAS vŧči zemi. Tento rezistor 

ovlivňuje velikost výstupního napětí na pinech TPOUT+/- a měl by mít pokud moţno co 

nejkratší vývody a měl by být umístěn co nejblíţe čipu z dŧvodu zabránění rušení a 

minimalizace parazitní kapacity. Některé části ve vnitřním zapojení řadiče pracují s napájecím 

napětím 2,5V, které je generováno regulátorem napětí umístěným na čipu. Jediná externí 

součástka, jiţ je potřeba, je kondenzátor zapojený z vývodu VCAP vŧči zemi. Kondenzátor musí 

mít malý ekvivalentní sériový odpor (ESR) a hodnotu typicky 10µF, minimálně však 1µF. 

K připojení konektoru RJ45 je nutno pouţít oddělovací transformátor s transformačním 

poměrem 1:1 a s vyvedeným středem vinutí. Pouţití tlumivky, umístěné mezi piny TPOUT a 

oddělovací transformátor, není doporučeno. Pokud by měla být tlumivka pouţita k potlačení 

EMI rušení, pak je třeba ji připojit mezi transformátor a pin 1 a 2 na konektoru RJ45. Mnoho 

transformátorŧ pro Ethernet má odrušovací tlumivku obsaţenu v jednom pouzdře 

s transformátorem. Tyto typy lze pouţít v případě, ţe splňují izolační poţadavky dané normou 
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IEEE802.3. Vysílací i přijímací rozhraní navíc vyţadují dva odpory a kondenzátor pro správné 

zakončení přenosové cesty a pro minimalizaci odrazŧ signálu. 

Všechny napájecí piny musí být připojeny na společný napájecí zdroj (není uvedeno ve 

schématu) a doporučuje se také připojení keramických kondenzátorŧ o hodnotě 100nF co 

nejblíţe napájecím vývodŧm. Vzhledem k poměrně velkým proudŧm, nezbytným pro provoz na 

krouceném páru, by měly být všechny cesty co nejkratší. Napájecí cesty musí být voleny 

s odpovídající šířkou. 
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obr. 14: Doporučené zapojení obvodu ENC28J60 [19] 

3.4.2 Zapojení LED diod 

Vývody LEDA a LEDB nabízí automatickou detekci polarity připojené LED diody po 

resetu obvodu. Po systémovém resetu obvodu je automaticky detekována polarita diod a ty jsou 

ovládány podle základního nastavení v registru PHLCON. Pokud by byla polarita diod změněna 

za běhu, pak bude správná polarita detekována aţ při příštím restartu obvodu [19]. 

Výstup LEDB má také druhou funkci, a to určit, jak bude po resetu inicializován bit 

PHCON1.PDPXMD. Kdyţ je připojená dioda rozsvěcena úrovní log 1 na výstupu obvodu, pak 

je bit nastaven do log 0 a fyzická vrstva bude pracovat v reţimu polovičního duplexu. 

V opačném případě je bit nastaven do log 1 a výchozí reţim je plný duplex. Připojení diod pro 

jednotlivé reţimy je na obr. 15. 

Diody mají velké mnoţství nastavitelných významŧ, mŧţou indikovat: běh obvodu, 

duplexní reţim, kolize, příjem, vysílání… Kompletní seznam funkcí diod je uveden 

v datasheetu obvodu. 
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obr. 15: Moţnosti připojení diody LEDB [19] 

3.5 Vybrané snímače pro měření neelektrických veličin 

3.5.1 Teplotní čidlo SMT160 

Jedním z čidel, pouţitelných k měření teploty, je teplotní čidlo SMT160. Výstupem 

tohoto snímače je TTL a CMOS kompatibilní signál s šířkovou modulací. To znamená, ţe 

naměřená teplota je převedena na střídu výstupního signálu. [5] 

Mezi základní vlastnosti snímače patří [21]: 

 Nevyţaduje A/D převodník  

 Teplotní rozsah 170˚C (-45˚C aţ +130˚C)  

 Absolutní přesnost ±0,7˚C  

 Nelinearita max. 0,2˚C  

 Kalibrace senzoru při výrobě  

 Výstupní signál kompatibilní s TTL a CMOS  

 Malá spotřeba (<1mW)  

Výstupní signál snímače je zobrazen na obr. 16. Teplota odpovídá střídě DC (Duty 

Cycle) výstupního signálu, jehoţ frekvence je dána výrobcem na 1 aţ 4 kHz. To znamená, ţe 

teplota bude teoreticky naměřena nejpozději za 1ms od začátku měření. Protoţe ale měření 

nezačne přesně při nástupné hraně, bude trvat jeden převod maximálně 2ms. Střídu výstupního 

signálu lze přepočítat na teplotu podle následujícího vztahu [21]: 
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obr. 16: Signál teplotního čidla SMT160 
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Toto teplotní čidlo je připojeno k procesoru na vstupní pin ICP (Input Capture Pin). 

Jedná se o zachytávající vstup 16 bitového timeru 1 [18]. Timer 1 je nastaven tak, ţe je 

vyvoláno přerušení při kaţdé změně logické hodnoty na vstupu a zároveň je uloţena aktuální 

hodnota časovače. Ke změření aktuální střídy signálu je tedy zapotřebí minimálně třech 

přerušení, při kterých je načtena hodnota časovače pro: první nástupnou hranu, sestupnou hranu 

a druhou nástupnou hranu. 

Aby byla odezva při komunikaci na Ethernetu pokud moţno co nejvíce konstantní, je 

povoleno přerušení pouze při příchozím packetu s poţadavkem na teplotu. Při samotné 

komunikaci musí být všechna přerušení zakázána z dŧvodu rychlých reakcí na příchozí packety. 

Pro lepší přesnost měření byl tedy zvolen algoritmus, kdy je povoleno přerušení, po kterém 

následuje čekání 2ms na naměření potřebných hodnot a poté je přerušení opět zakázáno. Tento 

přístup zvětší dobu odezvy maximálně o 2ms + čas potřebný k přepočtu střídy na teplotu. 

3.5.2 Teplotní čidlo Dallas DS18B20 

Druhým pouţitým teplotním čidlem je čidlo DS18B20. Teplotní čidlo DS18B20 

umoţňuje převod teploty na 9-12bitové číslo s moţnosti vyvolání alarmu při překročení 

nastavené maximální nebo minimální hodnoty. Snímač komunikuje po 1-Wire sběrnici, která 

vyţaduje pouze jeden datový vodič. Tento vodič je také moţno vyuţít k napájení snímače 

(„parazitní napájení“). Kaţdý snímač má své unikátní 64bitové sériové číslo, díky kterému je 

moţno připojit více snímačŧ na jeden datový vodič. To umoţňuje mikroprocesoru číst hodnotu 

z mnoha rŧzných snímačŧ [20]. 

Základní vlastnosti snímače: 

 1-wire sběrnice s připojením pouze jednoho datového pinu 

 Kaţdé čidlo má unikátní 64bitový sériový kód 

 Napájecí napětí: 3 aţ 5,5V 

 Teplotní rozsah -55°C aţ +125°C 

 Přesnost ±0,5°C v rozsahu -10°C aţ +85°C 

 Nastavitelné rozlišení převodu 9-12bit 

 Čas převodu teploty na 12bitové číslo: 750ms (max) 

Na obr. 17. je znázorněn blokový diagram teplotního snímače. 64bitové seriové číslo je 

uloţeno v paměti typu ROM. V té dále je obsaţena Sratchpad paměť – jedná se o rychlou 

paměť typu RAM, určenou k ukládání dočasných dat. Obsahuje registr teploty o velikosti 2B, 

do kterého se ukládá právě neměřená hodnota, dále umoţňuje přístup k dalším 1Bytovým 

registrŧm: horní a dolní limit alarmu a konfigurační registr. Konfigurační registr slouţí 

k nastavení rozlišení převodníku 9, 10, 11 nebo 12 bitŧ. Tyto tři registry jsou typu EEPROM, po 

vypnutí napájení tedy dojde k jejich vymazání. [5] 
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obr. 17: Blokový diagram teplotního čidla DS18B20 [20] 

Pro komunikaci s teplotním čidlem byla vytvořena knihovna DS18B20.c. Tato 

knihovna obsahuje všechny potřebné funkce pro ovládání čidla: inicializaci, zápis hodnot do 

EEPROM paměti čidla a čtení teploty. Knihovna neumoţňuje ovládat více čidel připojených na 

jeden vodič sběrnice. Kaţdé čidlo musí být připojeno na samostatný pin. 

Ke správné inicializaci a čtení hodnot teploty je potřeba: 

1. V souboru DS18B20.h správně nakonfigurovat port a piny, ke kterým jsou 

jednotlivá čidla připojena. 

2. V hlavním programu volat funkci: 

void DS18B20_Init(čidlo,rozlišení) 

Vstupními parametry funkce je název čidla definovaný v kroku 1 a rozlišení 

s jakým čidlo bude měřit (9-12). 

3. Pro měření teploty volat funkci: 

int ds1820_read_temp (čidlo) 

Vstupním parametrem funkce je čidlo, ze kterého poţadujeme získat teplotu. 

Návratovou hodnotou je teplota*10. Hodnota teploty je 10x větší, takţe pro 

získání desetinného čísla není potřeba, aby hodnota byla typu float. Další 

dŧvodem je jednodušší převod hodnoty na řetězec, určený k odeslání na síť. 

Při potvrzení měření teploty je potřeba počítat s tím, ţe při 12bitovém rozlišení 

převodníku trvá měření teploty aţ 750ms. Toto čidlo tedy není vhodné tam, kde je potřeba 

rychlé odezvy. Zrychlení je moţno dosáhnout  sníţením rozlišení převodníku, hodnoty pro 

rŧzné rozlišení jsou uvedeny v tab. 8. 
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Rozlišení [bit] Nejmenší krok [°C] Čas převodu [ms] 

9 0,5 93,75 t/8 

10 0,25 187,5 t/4 

11 0,125 375 t/2 

12 0,0625 750 t 

tab. 8: Porovnání časŧ převodu pro rŧzná rozlišení [20] 

3.5.3 Snímač vlhkosti HIH4000 

HIH-4000 je vlhkostní snímač s lineárním napěťovým výstupem. Typickým odběrem 

pouhých 200µA je vhodný pro pouţití v nízko odběrových nebo bateriově napájených 

aplikacích. Citlivý vícevrstvý prvek je kalibrován ve výrobě a je konstruován k velké odolnosti 

v široké škále aplikací [22]. 

Základní vlastnosti snímače: 

 Napájecí napětí 4 aţ 5,8V 

 Rozsah vlhkosti 0 aţ 100% 

 Přesnost: ±5%(v rozsahu 0aţ 60%) ±8%(v rozsahu 60 aţ 100%) 

 Provozní teplota: -40°C aţ + 85°C 

 Citlivost na světlo 

Napětí generované tímto snímačem je převedeno na digitální hodnotu pomocí 

integrovaného A/D převodníku obsaţené v procesoru. Procesory ATmega32 jsou vybaveny 

deseti bitovým aproximačním převodníkem, připojeným k osmikanálovému multiplexeru, takţe 

je moţné měřit analogovou hodnotu z deseti rŧzných vstupŧ. Pro správný A/D převod je 

dŧleţité, aby taktovací frekvence převodníku byla v rozmezí 50kHz aţ 200kHz. Vyšší taktovací 

frekvence lze pouţít v případě, ţe pro danou aplikaci bude postačující menší rozlišení 

převodníku neţ 10bitŧ [18]. 

1. Inicializace převodníku: 

 Aktivovat samotný převodník (bit ADEN) 

 Nastavit vstup ze správného kanálu (registr ADMUX) 

 Nastavit předděličku (bity ADPS), v našem případě má předdělička 

hodnotu 32 (základní taktovací frekvence procesoru je 6,25MHz, v tom 

případě bude frekvence pro A/D převodník 195kHz) 

 Nastavit zdroj referenčního napětí, v našem případě interní zdroj 

 Povolit přerušení od A/D převodníku 
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2. Převod hodnoty vstupního napětí. 

Převod je zahájen nastavením bitu ADSC, po dokončení přerušení je aktivován 

příznak přerušení A/D převodníku a v samotném přerušení je moţno načíst 

digitální hodnotu z registru ADC. 

3. Převod 10bitové hodnoty na skutečnou hodnotu napětí. 

Výpočet skutečné hodnoty napětí se provádí pomocí vztahu. 

𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝐼𝑁 ∙ 1024

𝑉𝑅𝐸𝐹
 

Kde: ADC – hodnota A/D převodníku 

VIN – skutečná hodnota napětí na vstupu 

VREF – hodnota referenčního napětí 

4. Výpočet vlhkosti z naměřeného napětí. 

Výrobce snímače udává pro výpočet vztah: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑛𝑎𝑝 á𝑗𝑒𝑐 í ∙  0,0062 ∙ 𝑅𝐻 + 0,16  
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4 Návrh a realizace zapojení komunikačního modulu 

Schéma zapojení a deska plošných spojŧ pro komunikační modul byly navrţeny 

v programu Eagle v.5.9 [4]. Při návrhu schématu byla dodrţena doporučení, která udávají 

výrobci jednotlivých pouţitých obvodŧ. Deska plošných spojŧ pro komunikační modul byla 

navrţena v oboustranném provedení se součástkami určenými pro povrchovou montáţ – SMD. 

Pro demonstrační aplikaci byla navrţena jednostranná deska plošných spojŧ, osazená 

součástkami s drátovými vývody. Kompletní schéma zapojení a návrhy desky plošných spojŧ 

jsou umístěny v příloze 1. 

4.1 Komunikační modul 

Pro realizaci distribuovaného řídicího systému je potřeba navrhnout komunikační 

modul, který zajistí správné spojení řídicího systému realizovaného např. na PC a řízeného 

procesu. Pro realizaci tohoto modulu byla zvolena kombinace Ethernet řadiče + vlastního MCU. 

Obecné blokové schéma zapojení je na obr. 18 
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obr. 18: Komunikační modul 

Popis hlavních částí modulu: 

 RJ45 – konektor pro připojení modulu do Ethernet sítě. Konektor musí být 

vybaven převodním transformátorem pro daný typ řadiče. Transformátor mŧţe 

být integrovaný v pouzdře konektoru, nebo je moţná kombinace konektor + 

vnější transformátor ve vlastním pouzdře. 

 Ethernet řadič – obvykle realizuje fyzické rozhraní a MAC část linkové vrstvy. 

 MCU - mikroprocesor řídicí celý komunikační modul. Realizuje komunikaci 

s Ethernet řadičem, měření hodnot ze snímačŧ a ovládání akčních členŧ. 

 Napájecí zdroj – úprava napájecího napětí na úroveň vhodnou pro pouţité 

integrované obvody, většinou 3,3 nebo 5V. Výhodou mŧţe být navrţení 

napájecího zdroje podle specifikace POE (viz 2.4). 
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4.1.1 Napájecí zdroj 

Pro napájení obvodŧ komunikačního modulu bylo zvoleno napájecí napětí o velikosti 

3,3V. Napětí této velikosti je vyţadováno řadičem ENC28J60, ostatní prvky modulu byly tedy 

také vybrány tak, aby byly schopny pracovat při napájecím napětí o velikosti 3,3V. Byl vybrán 

integrovaný low-drop stabilizátor napětí LF33CDT [23]. Napájecí napětí je na vstupu i na 

výstupu filtrováno kondenzátory s kapacitou 10µF. Vybrány byly tantalové kondenzátory, 

protoţe mají menší rozměry. Vstupní napětí je odděleno diodami D4 a D5. Obvod je totiţ 

navrţen tak, aby bylo moţné ho napájet jak externím napětím přivedeným na svorku K1 , tak 

napětím z připojeného ISP programátoru. Maximální vstupní napětí je dáno stabilizátorem, 

jehoţ maximální povolené vstupní napětí je 16V. Minimální napětí musí být díky vlastnostem 

stabilizátoru jen o 0,45V vyšší neţ je výstupní napětí. Tedy 3,75V. Proudová limitace obvodu je 

1A. Schéma zapojení navrţeného zdroje napětí je na obr. 19. 

 

obr. 19: Schéma zdroje 

4.1.2 Zapojení MCU 

Jako mikroprocesor pro tento modul byl vybrán AVR ATmega32L [18]. Kvŧli menším 

rozměrŧm bylo vybráno SMD pouzdro typu TQFP44. Napájení o velikosti 3,3V je přivedeno na 

všechny napájecí piny. K mikroprocesoru není připojen samostatný krystal, taktovací frekvence 

je odebírána z Ethernet řadiče, který generuje taktovací frekvenci pro hostitelský mikroprocesor. 

Taktovací frekvence je odvozena od krystalu 25MHz připojeného k řadiči a její velikost mŧţe 

být programově změněna dělením základní frekvence čísly 1, 2, 3, 4 nebo 8, přičemţ základní 

frekvence po spuštění je 6,25MHz. Dále je připojena jedna indikační dioda D1, která nemá 

definovanou funkci a mŧţe mít libovolný význam při odlaďování aplikace. Pro naprogramování 

mikroprocesoru je vyvedeno rozhraní SPI, které je vyuţito také ke komunikaci s Ethernet 

řadičem. Dále je vyvedeno rozhraní JTAG a několik I/O pinŧ pro připojení dalších obvodŧ – 

čidel, akčních členŧ atd. Schéma připojení mikroprocesoru je na obr. 20. 



28 

 

obr. 20: Schéma zapojení mikroprocesoru 

4.1.3 Zapojení řadiče ENC28J60 

Pro připojení mikroprocesoru k síti Ethernet byl zvolen Ethernet řadič ENC28J60 [19] 

v SMD pouzdře SSOP28 pro své malé rozměry. Napájení řadiče je dle dat výrobce 3,3V. 

Komunikace s mikroprocesorem je provedena přes rozhraní SPI. Protoţe je toto rozhraní 

vyuţito také pro připojení programovacího zařízení pro ISP programování, je řadič připojen 

přes 3 oddělovací rezistory. Další pasivní součástky jsou voleny podle datového listu obvodu 

ENC28J60 [19]. Navrţené a realizované schéma je na obr. 21. 
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obr. 21: Schéma zapojení Ethernet řadiče 

Pro připojení řadiče k síti byl zvolen RJ45 konektor výrobce Hirose, typ TM11RD-

5TANA-A-88-LP [24]. Jedná se o zásuvku RJ45 určenou k montáţi na DPS. Konektor má 

integrovaný Ethernet transformátor a odrušovací tlumivky. Pro správné odrušení je také kryt 

konektoru kovový s pájecími vývody pro připojení k signálové zemi. V případě tohoto 

konektoru nejsou součástí indikační LED diody, ale konektor je vybaven plastovými 

světlovody, pod které je na desku plošných spojŧ potřeba umístit indikační diody. Jejich svit se 

pak světlovody přenese na čelo konektoru. Vnitřní uspořádání zásuvky je na obr. 22. 
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obr. 22: Vnitřní uspořádání pouţité zásuvky RJ45 [24] 
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4.1.4 Vstupy a výstupy modulu 

Komunikační modul je vybaven dvěma konektory pro připojení zařízení a pro nahrání 

softwaru do mikroprocesoru. Obsahuje také konektor s vyvedenými I/O piny mikroprocesoru, u 

kterých se předpokládá budoucí vyuţití při připojení rŧzných snímačŧ nebo akčních členŧ. Na 

DPS je také umístěno jedno teplotní čidlo, které je zde především z dŧvodŧ testování 

navrhovaného zařízení – tj. ladění programu a testování komunikace bez nutnosti připojení 

externího snímače. Schéma zapojení všech konektorŧ a teplotního čidla je na obr. 23. 

a) Programování a vývoj 

Pro nahrávání, popř. ladění, programu pro mikroprocesor jsou vyvedena 2 rozhraní: 

 ISP – rozhraní pro nahrávání programu do procesoru, bez nutnosti vyjmutí ze 

zapojení a vloţení do zvláštního programovacího zařízení 

 JTAG – jedná se o Boundary-Scan architekturu pro testování plošných spojŧ a 

obvodŧ. Mikroprocesor ATmega32 je vybaven JTAG rozhraním, které 

umoţňuje: testování připojeného obvodu, on-chip debug, nahrávání dat do 

Flash a EEPROM pamětí, nastavení pojistek. [18] 

b) Vstupy a výstupy 

Pro připojení externích obvodŧ, jako jsou rŧzné snímače nebo akční členy, je 

z procesoru vyvedeno několik dŧleţitých pinŧ. Vyvedené piny nemají předem daný význam, 

byly vybrány podle nejčastěji vyţadovaných funkcí – A/D převodník, měření střídy/periody, 

generování PWM signálu nebo mohou být pouţity jako obecné vstupy nebo výstupy. Pro 

připojení modulu k aplikaci je na DPS umístěn konektor typu PSL10, na který jsou vyvedeny 

významné piny uvedené v tab. 9. 

Pin konektoru Pin procesoru Význam 

1 GND 
Napájecí napětí 3,3V 

2 3V3 

3-6 PA0 - PA3 Analogové vstupy 

7 T1 Vstup čítače/časovače 1 

8 ICP Input capture (zachytávací pin) pro čítač/časovač 1 

9 OC0 Generování PWM signálu čítačem/časovačem 0 

10 INT2 přerušovací vstup 

tab. 9: Vyvedené piny pro připojení externích obvodŧ 
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c) Teplotní čidlo DS18B20 

Na DPS je také umístěno teplotní čidlo DS18B20 firmy Dallas Semiconductor[18]. 

Jedná se o teplotní čidlo s číslicovým výstupem a 1-wire rozhraním. Základní vlastnosti čidla: 

 1-wire rozhraní 

 Napájecí napětí 3 – 5,5V, moţnost napájení po datovém vodiči 

 Rozsah -55°C – +125°C 

 Přesnost 0,5°C při teplotách -10°C – +85°C 

 Nastavitelné rozlišení 9/12 bitŧ 

 Uţivatelsky nastavitelná hodnota teploty pro vyvolání upozornění 

Datový výstup teplotního čidla je připojen na pin procesoru PA5 a přes pull-up rezistor 

na napájecí napětí 3,3V. Výrobcem doporučená je hodnota pull-up rezistoru přibliţně 5kΩ, 

pouţitý rezistor má hodnotu 4,7kΩ. 

 

obr. 23: Zapojení konektorŧ a teplotního čidla 

4.2 Demonstrační aplikace 

Pro demonstraci funkčnosti komunikačního modulu byla navrţena demonstrační úloha 

sloţená z: navrţeného komunikačního modulu, wi-fi routeru, demonstrační soustavy a řídicího 

počítače pro který byl navrţen software v jazyce C#. Zapojení demonstrační úlohy je 

znázorněno na diagramu na obr. 24. 
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obr. 24: Zapojení demonstrační aplikace v síti 

Pro demonstrační aplikaci byl navrţen jednoduchý obvod simulující reálnou 

regulovanou soustavu. Tento obvod je vybaven dvěma teplotními čidly, čidlem vlhkosti, 

ventilátorem a zdrojem tepla – stabilizátorem napětí LM7805. Jednoduché blokové schéma je 

uvedeno na obr. 25. Schéma zapojení a deska plošných spojŧ byly navrţeny v programu Eagle 

v 5.9. 
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obr. 25: Blokové schéma demonstrační soustavy 

4.2.1 Zdroj tepla 

Pro vytvoření zdroje tepla bylo vyuţito přirozeného oteplení 5V stabilizátoru napětí při 

napájení navrţeného komunikačního modulu. Napájení demonstrační aplikace je 12V, 

potřebných pro funkci pouţitého PC ventilátoru. K napájení komunikačního modulu je tedy toto 

napětí upraveno na hodnotu 5V pomocí lineárního stabilizátoru LM7805 [25]. 

Proudový odběr navrţeného komunikačního modulu při přenosu dat je cca 200mA ze 

zdroje napětí 5V. Teplotní odpory pro výpočet oteplení pouzdra stabilizátoru jsou udávány 

výrobcem v datovém listu[25]. 
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Výpočet oteplení pouzdra stabilizátoru: 

Ztrátový výkon: 𝑃𝑇𝑂𝑇 = 7 ∙ 0,18 = 1,26𝑊 

Teplotní odpory: 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎 = 65℃/W 

    𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑐 = 5℃/W 

Teplota okolí:  𝑡𝑎 = 22℃ 

Teplota čipu:  𝑡𝑗 = 𝑃𝑇𝑂𝑇 ∙ 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎 + 𝑡𝑎 = 1,26 ∙ 65 + 22 =  103,9℃ 

Teplota pouzdra: 𝑡𝑐 = 𝑡𝑗 − 𝑃𝑇𝑂𝑇 ∙ 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑐 = 103,9 − 1,26 ∙ 5 = 97,6℃ 

4.2.2 Chlazení 

Pro chlazení stabilizátoru byl pouţit ventilátor pro chlazení počítačových CPU, 

doplněný o regulaci otáček PWM signálem. Motorek ventilátoru je PWM signálem spínán přes 

tranzistor BD139, schéma zapojení je uvedeno na obr. 26. Jedná se o tranzistor pro spínání 

středních výkonŧ, maximální kolektorový proud tranzistoru je 1,5A a zesílení hFE = 100. 

Bázový odpor tranzistoru byl zvolen 1kΩ. Výpočtem ověříme, ţe je hodnota postačující: 

 𝐼𝐵 =
𝑈𝑃𝑊𝑀 −𝑈𝐵𝐸

𝑅
=

3,3−0,7

1000
= 2,6𝑚𝐴 

 𝐼𝐶 = ℎ𝐹𝐸 ∙ 𝐼𝐵 = 100 ∙ 2,6 = 260𝑚𝐴 

T1

BD139

R

1kΩ

Ventilátor

12V

3,3V

PWM

 

obr. 26: Schéma zapojení ventilátoru ovládaného PWM signálem 

Udávaný odběr ventilátoru při napájecím napětí o velikosti 12V je 170mA. Odpor o 

velikosti 1kΩ tedy zaručí dostatečné otevření tranzistoru včetně rezervy. 
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4.2.3 Snímače neelektrických veličin 

Obvod demonstrační aplikace je vybaven snímači pro sledování teploty stabilizátoru a 

teploty a vlhkosti okolí. 

Pro snímání teploty stabilizátoru bylo zvoleno teplotní čidlo Dallas DS18B20 

připevněné k pouzdru stabilizátoru. Teplota okolního vzduchu je snímána čidlem SMT160. Oba 

snímače byly zapojeny dle doporučení výrobce uvedeného v datových listech, schéma zapojení 

je uvedeno na obr. 27. 

 

 

obr. 27: Schéma připojení teplotních čidel 

Vlhkost okolního prostředí je snímána čidlem HIH-4000. Napětí generované snímačem 

je na vstup procesoru přivedeno přes dělič napětí s dělícím poměrem 1:1. Na obr. 28 je 

znázorněno zapojení snímače do obvodu. Celkový zatěţovací odpor snímače musí být dle 

výrobce R > 80kΩ, bylo tedy zvoleno sériové zapojení dvou 100kΩ rezistorŧ. 

 

obr. 28: Schéma připojení snímače vlhkosti 

Kompletní schéma zapojení je uvedeno v Příloze 4. Fotografie realizované soustavy pak 

v Příloze 5. 
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5 Návrh a realizace softwarového řešení 

5.1 Firmware komunikačního modulu 

Jednou z dŧleţitých částí je software pro mikroprocesor, který ovládá připojený 

Ethernetový řadič, teplotní čidlo, případně i další periferie připojené na vyvedený konektor. 

Software byl vytvořen pomocí programovacího prostředí AVR Studio 4, v programovacím 

jazyce C [2],[3]. Při tvorbě programu byly vyuţity knihovny, slouţící k ovládání Ethernet řadiče 

ENC28J60, které poskytuje výrobce tohoto čipu – firma Microchip. Dále pro integraci 

jednotlivých pouţitých komunikačních protokolŧ byl vyuţit TCP stack obsahující funkce pro 

protokoly: IP, ARP, UDP, a TCP. Pro teplotní čidlo a další připojené periferie byly vytvořeny 

knihovny dle pokynŧ výrobcŧ jednotlivých čipŧ. 

Základní koncepci hlavního programu lze řešit 2 přístupy: 

a) Cyklickým čtením přijímacího bufferu – hlavní program cyklicky čte přijímací 

buffer. Pokud je buffer prázdný, mohou se vykonat příkazy nesouvisející 

s Ethernet komunikací. Tento přístup je vhodný v případě, ţe tento kód je velice 

krátký a je tak zabezpečena dostatečně malá perioda čtení bufferu. 

Na obr. 29 je zobrazen diagram znázorňující tento přístup. 

Spuštění
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dat
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obr. 29: Cyklické čtení přijímacího bufferu. 

Z obrázku je patrné, ţe v kaţdém cyklu hlavního programu se přečtou data 

z přijímacího buffferu Ethernet řadiče. V případě, ţe je buffer prázdný, mŧţe 

procesor vykonávat jinou činnost – čtení vstupŧ, nastavování výstupu, výpočty. 
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V opačném případě je určeno, jaký je protokol příchozích dat a data samotná. 

Na základě protokolu a přijatých dat je sestavena správná odpověď a odeslána 

do odesílacího bufferu a potvrzeno odeslání. Z dŧvodu časové náročnosti se po 

odeslání znovu kontroluje příchozí buffer. 

b) Přerušením při příjmu zprávy – nastavením Ethernet řadiče lze aktivovat 

generování přerušovacího signálu na pin (INT0), který bude generován 

v případě, ţe v přijímacím bufferu řadiče se nachází data. Program 

mikroprocesoru tedy bude číst data z bufferu pouze v případě příchozího 

přerušení. Tento přístup je vhodnější, kdyţ mikroprocesor musí vykonávat další 

náročné výpočty, které by svou délkou znemoţnily dostatečně krátkou periodu 

čtení. Dŧsledkem by byly velmi dlouhé časové odezvy a mohlo by dojít i 

k úplnému zaplnění přijímacího bufferu a ztrátě dat. Nevýhodou mŧţe být 

časová náročnost kódu vykonávaného v přerušovací rutině. 

5.1.1 Ethernet komunikace 

Pro komunikaci modulu na síti Ethernet jsou vyuţity funkce obsaţené ve dvou 

knihovnách: 

a) ENC28J60.C, ENC28J60.H – je knihovna, kterou poskytuje firma 

Microchip. Jedná se o definice názvŧ všech registrŧ řadiče a deklarace 

funkcí určených pro komunikaci s řadičem. Obsaţeny jsou veškeré potřebné 

funkce pro: 

 zápis a čtení registrŧ řadiče, 

 zápis a čtení do datového bufferu řadiče, 

 inicializaci řadiče, 

 nastavení taktovací frekvence pro hostitelský procesor. 

b) protokoly.c, protokoly.h – funkce obsaţené v této knihovně slouţí 

k rozpoznání protokolu přijatých dat a k sestavení packetu určeného 

k odeslání. K dispozici jsou funkce pro komunikaci na protokolech TCP a 

UDP. 

5.1.2 Inicializace Ethernet řadiče 

Vyuţitím knihoven lze libovolně komunikovat s připojeným řadičem pomocí prakticky 

libovolného MCU. Ke správné inicializaci a připojení zařízení do sítě je třeba provést 

následující kroky: 

1. V knihovně ENC28J60.C správně nastavit definici portu, ke kterému je 

řadič připojen (v našem případě PORTB), a výstupní pin procesoru, který 

ovládá vstup CS (v našem případě PORTB 4).  
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2. V hlavním programu nastavit správně parametry: 

 MYMAC[6] – pouţitý řadič nemá přidělenu vlastní MAC adresu, do 

tohoto pole je tedy třeba vloţit vlastní MAC adresu sloţenou za šesti 

osmibitových čísel 

 MYIP[4] – je IPv4 adresa, na které bude modul komunikovat, je moţno 

zvolit libovolnou adresu 

 MYPORT – číslo portu pro komunikaci na protokolu UDP 

 WWWPORT – číslo portu pro přístup na WWW stránku. 

3. Inicializace samotného řadiče: 

Enc28j60Init(MYMAC); 

, vstupním parametrem funkce je daná MAC adresa zařízení 

4. Inicializace vyšších vrstev: 

init_ip_arp_udp_tcp(MYMAC,MYIP,WWWPORT); 

, vstupním parametrem funkce je MAC adresa, IP adresa a port pro web 

rozhraní 

5.1.3 Čtení přijatých dat 

Při komunikaci jsou přijaté packety automaticky ukládány do hardwarově spravované 

paměti typu FIFO, odkud mohou být přečtena hostitelským mikroprocesorem. V kaţdém cyklu 

hlavního programu je nejdříve přečten obsah přijímacího bufferu pomocí funkce: 

plen = enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf); 

Vstupními parametry funkce jsou velikost bufferu pro přijaté zprávy (60 aţ 1500B) a 

ukazatel na pole, do kterého budou načtena příchozí data. Výstupním parametrem funkce je 

délka přijatého packetu v B. 

5.1.4 Komunikace UDP 

Data přenášená na protokolu UDP se skládají z hlavičky velké 8 Bytŧ a samotných dat. 

Hlavička, zvýrazněně zobrazená na obr. 30, udává zdrojový a cílový port, velikost přenášených 

dat a kontrolní součet. 
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Byte 0-13B MAC adresy a EthetType 

14 Délka hlavičky Servisní pole Celková délka 

18 Identifikace Fragment offset 

22 Časový limit typ protokolu Kontrolní součet 

26 Zdrojová IP 

30 Cílová IP 

34 Zdrojový port Cílový port 

38 Velikost dat Kontrolní součet 

42 

Data 

 
obr. 30: Kompletní packet UDP [11] 

Do přijímacího bufferu řadiče je uloţen kompletní přijatý packet. Tato data jsou načtena 

z bufferu a mikroprocesor musí rozpoznat protokol přijatého packetu a port, podle kterého určí, 

zda jsou data určena jemu. Z obr. 30 je patrné, ţe typ protokolu udává Byte 23, jehoţ hodnota 

musí být 17 (0x11) pro protokol UDP. Velikost samotných dat přenesených v jednom packetu 

lze určit z Bytu 39. Hodnota udává velikost přenesených dat na protokolu UDP včetně hlavičky. 

K určení velikosti samotných dat je tedy potřeba odečíst 8 B. Od Bytu 42 lze číst samotná 

přijatá data. 

Pro identifikaci příchozích zpráv byla vytvořena funkce: 

uint8_t UDP_prikaz(char *str) 

Vstupním parametrem funkce je ukazatel na Byte 42 přijatých dat a návratovou 

hodnotou je identifikační číslo předem definovaných moţných příkazŧ. Pokud nebyl přijat 

ţádný z moţných definovaných příkazŧ, je návratová hodnota nula. 

Pro odeslání odpovědi ve správném formátu byla vytvořena funkce: 

void make_udp_reply_from_request(uint8_t *buf,char *data,uint8_t 

datalen,uint16_t port) 

Vstupními parametry jsou: 

 uint8_t *buf – ukazatel na příchozí packet 

 char *data – data k odeslání 

 uint8_t datalen – velikost odeslané zprávy v B 

 uint16_t port – port pro odeslání UDP 
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5.1.5 Komunikace TCP 

Data přenášená na protokolu TCP standardně obsahují 20 B velkou hlavičku. Na obr. 31 

je zobrazen kompletní TCP packet, ve kterém je zvýrazněna pozice TCP hlavičky. 

Byte 0-13B MAC adresy a EthetType 

14 Délka hlavičky Servisní pole Celková délka 

18 Identifikace Fragment offset 

22 Časový limit Typ protokolu Kontrolní součet 

26 Zdrojová IP 

30 Cílová IP 

34 Zdrojový port Cílový port 

38 Sekvenční číslo 

42 Potvrzovací číslo 

46 Délka Rezerva TCP Příznaky Délka dat 

50 Kontrolní součet Přednostní ukazatel 

54 TCP parametry (volitelně) Dorovnání (volitelně) 

56 
Data 

 obr. 31: Kompletní packet TCP [11] 

Popis jednotlivých částí hlavičky: 

 Zdrojový port – port procesu generujícího data. 

 Cílový port – určuje, kterému procesu na cílovém zařízení jsou data určena. 

 Sekvenční číslo – číslo prvního datového bytu v segmentu. 

 Potvrzovací číslo – má význam pouze v případě, ţe je nastaven příznak ACK. 

V tom případě je do pole ACK vloţena hodnota, kterou odesílatel očekává 

v příštím příchozím packetu v poli Sequence number. 

 Délka – udává počet 32bitových slov v hlavičce. Délka hlavičky je vţdy 

násobkem 32 bitŧ. 

 Rezervováno – rezervované pole, mělo by být vţdy nulové. 
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 TCP Příznaky – 6 příznakŧ: 

o URG – přednostní doručení dat 

o SYN – ţádost a zřízení spojení 

o FIN – ukončení spojení 

o ACK – příznak pro potvrzovací číslo 

o RST – reset spojení 

o PSH – poţadavek okamţitého doručení 

 Délka dat – počet datových Bytŧ s jedním potvrzením, které budou přijaty 

 Kontrolní součet – není povinný, a pokud není uveden, je nulový 

 Přednostní ukazatel – údaj je platný, pouze kdyţ je aktivní příznak URG, pokud 

ano, ukazuje na poslední Byte dat, která budou přednostně poslána 

 TCP parametry – není povinné, jedná se o volitelné parametry TCP 

 Dorovnání – nulové bity, určené k dorovnání hlavičky tak, aby byla beze zbytku 

dělitelná 32 

 Data – samotná přenášená data, pozice prvního Bytu je proměnná a závisí na 

velikosti hlavičky, která nemusí být konstantní 

Tento kompletní packet je načten hostitelským mikroprocesorem, který musí rozpoznat, 

zda se jedná o packet typu TCP. Ze znázornění na obr. 32 je zřejmé, ţe typ protokolu vyjadřuje 

hodnota bytu 23, která musí být 6 pro protokol TCP. Hodnota portu příchozího packetu je 

určena hodnotou bytu 36 a 37 (pro http port 80). 

Komunikace na protokolu TCP se skládá ze tří základních částí: 

1. Navázání spojení – začíná odesláním inicializačního packetu. Jedná se o 

prázdný segment s nastaveným příznakem SYN. Po přijetí tohoto packetu 

serverem je vyhodnoceno, zda mŧţe být navázáno spojení, a pokud ano, je 

odeslán potvrzovací packet s příznaky ACK a SYN. Kdyţ klient obdrţí 

potvrzovací zprávu, odešle ji zpět serveru, ovšem jen s příznakem ACK. Tím je 

spojení navázáno a mŧţe být zahájen přenos dat [9]. 

Na obr. 23 je znázorněn prŧběh navázání spojení včetně příkladu sekvenčních a 

ACK čísel. 
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Client Server

Odeslání 

SYN

Přijetí SYN

Odeslání 

SYN+ACK

Přijetí 

SYN+ACK

Seq=350, příznak = SYN

Seq=500, ACK=351 

příznak = SYN,ACK

Odeslání 

ACK

Přijetí ACK

Seq=351, ACK=501 
příznak = ACK

Spojení 

uzavřeno

Naslouchání

Spojeno

Spojeno

 

obr. 32: Navázání spojení 

2. Přenos dat – všechna data přenášená pomocí TCP musí být potvrzena. Kaţdý 

odeslaný segment dat je potvrzen podobným zpŧsobem jako při navazování 

spojení. Pouţívá se tedy příznak ACK a sekvenční čísla. Zdrojový proces musí 

uchovávat odeslaná data do té doby, neţ obdrţí potvrzení o přijetí. Pokud není 

přijetí potvrzeno do daného časového limitu pak je segment odeslán znovu. 

V případě této práce byla realizována komunikace pomocí jediného packetu [9]. 

3. Ukončení spojení – principy při ukončování spojení jsou podobné jako při 

navazování. Je potřeba ukončit spojení na obou stranách – pouţívají se příznaky 

ACK a FIN. Prŧběh ukončení spojení je znázorněn na obr. 33 [9]. 

Client Server

Odeslání FIN

Příjem FIN

Odeslání 

ACK
Příjem ACK

Odeslání FIN

Příjem FIN

Odeslání 

ACK
Příjem ACK

Spojeno

Spojení 

ukončeno

Spojení 

ukončeno

 

obr. 33: Ukončení spojení 
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5.2 Komunikace s modulem 

Pro komunikaci byl vytvořen software pro mikroprocesor ATmega32, který umoţňuje 

měřit hodnoty z uvedených snímačŧ a komunikovat na síti Ethernet pomocí protokolŧ UDP a 

TCP. Protokol TCP je vyuţit k vytvoření www stránky obsahující naměřené hodnoty. Pomocí 

protokolu UDP lze zasláním rŧzných příkazŧ vyčítat hodnoty kteréhokoliv připojeného snímače 

a nastavovat otáčky připojeného ventilátoru. 

Změnou parametrŧ při kompilaci firmwaru lze modulu přiřadit libovolnou MAC adresu, 

IP adresu a komunikační porty. V základním nastavení byla zvolena IP adresa: 10.0.0.141, port 

pro UDP 1200 a port pro zobrazování www stránky 80. 

5.2.1 Komunikace UDP 

Pro komunikaci na protokolu UDP je v mikroprocesoru definováno 6 rŧzných příkazŧ. 

Při přijetí packetu mikroprocesor porovná příchozí příkaz s předem definovanými, a nalezne-li 

shodu, je odeslána odpověď na daný příkaz. Moţné příkazy a odpovědi na ně jsou uvedeny 

v tab. 10. Hodnoty všech snímačŧ jsou měřeny pouze v případě přijetí packetu a to těsně před 

odesláním odpovědi. Hodnoty přijaté klientem (např. PC aplikace) jsou tedy vţdy aktuální. 

Příkaz Odpověď Význam 

teplota1 „teplota modulu: x °C“ 
Teplota komunikačního modulu, čidlo DS18B20 

na portu PA5 

teplota2 
„teplota 5V stabilizatoru: 

x °C“ 

Teplota stabilizátoru na demonstrační soustavě, 

čidlo DS18B20 na portu PA3 

teplota3 „teplota v mistnosti: x °C“ 
Teplota okolní demonstrační soustavy, čidlo 

SMT160 na portu PD6/ICP 

vlhkost „vlhkost v mistnosti: x %” 
Vlhkost vzduchu v okolí demonstrační soustavy, 

čidlo HIH-4000 na portu PA2 

otacky=x 
„otacky nastaveny / spatna 

hodnota“ 

Nastavení otáček, součástí příkazu musí být číslo 

0-100. V případě správného parametru je 

potvrzeno nastavení otáček. 

PCapp „a b c d e f“ 

Příkaz pro vyčtení všech hodnot. Odpovědi jsou 

hodnoty všech snímačŧ oddělené mezerami v 

pořadí: teplota1, teplota2, teplota3, vlhkost, 

aktuální otáčky. Tento příkaz byl navrţen pro 

potřeby aplikace v C# 

jiný „spatny prikaz“ 

V případě ţe přijatý řetězec neobsahuje ţádný 

z uvedených příkazŧ, modul odpovídá řetězcem 

„spatny prikaz“ 

tab. 10: Seznam moţných příkazŧ pro komunikační modul 

K odladění komunikace na protokolu UDP byl pouţit JTAG programátor s moţností 

ladění aplikace za běhu a program Hercules. Jedná se o volně šiřitelný program vyuţitelný jako 

terminál pro TCP/IP klient/server, UDP a terminál pro sériové rozhraní. Po spuštění programu 
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v kartě UDP je potřeba nastavit IP adresu modulu a port pro komunikaci. V případě, ţe je vše 

správně nastaveno a spojení bylo úspěšně navázáno, je moţné odesílat libovolné příkazy 

zapsáním a potvrzením tlačítkem send. Přijaté odpovědi se následně zobrazují v textovém poli 

„received data“. Ukázka práce s programem je v příloze 6. 

5.2.2 Komunikace TCP – WEB rozhraní 

Komunikace na protokolu TCP byla vyuţita pouze k vytvoření jednoduchého web 

serveru obsahujícího www stránku s naměřenými hodnotami. Pro jeho vytvoření je potřeba 

základní znalost protokolu HTTP1.1 [16]. Protokol funguje zpŧsobem dotaz – odpověď, kdy 

klientský program (většinou www prohlíţeč) posílá serveru dotaz obsahující označení 

poţadovaného dokumentu, informace o prohlíţeči apod. Server poté musí odpovědět 

informacemi o výsledku dotazu (zda je moţné splnit poţadavek) a následně daty poţadovaného 

dokumentu (www stránka). Níţe uvedený příklad dotazu/odpovědi obsahuje skutečná data, 

načtená programem pro zachytávání přijatých/odeslaných packetŧ – Wireshark. 

1. Po navázání spojení na niţší vrstvě (TCP) je klientem odeslán dotaz 

v následujícím formátu: 

GET / HTTP/1.1 

Host: 10.0.0.141 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) 

Gecko/20100101 Firefox/4.0 

... 

Tímto dotazem je vyslán poţadavek na kořenový adresář (/) zařízení na adrese 

10.0.0.141 a zároveň je určena i verze protokolu, typ prohlíţeče, operačního 

systému atd. Pro vytvoření jednoduchého web serveru je dŧleţité uvození 

metodou GET. 

Packet přijatý mikroprocesorem je zkontrolován, zda obsahuje řetězec GET. 

V případě, ţe byl nalezen tento řetězec, je zkontrolováno, zda dotaz obsahuje i 

další příkaz (např. http://10.0.0.141/auto_ref). 

2. Vytvořený web server poté musí odpovědět zprávou obsahující hlavičku 

následujícího formátu: 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/Html; charset=Windows-1250 

Cache-control: no-cache 

... 

 Tato odpověď obsahuje potvrzení o zpracování dotazu (první řádek). Dále pak 

typ obsahu, znakovou sadu a nastavení cache prohlíţeče. Dále obsaţená data 

jsou obsah html. 
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Vytvořený web server umoţňuje zobrazení tří www stránek. Je moţné otevřít stránku 

s naměřenými hodnotami, automatické obnovování této stránky a změna IP adresy modulu přes 

www rozhraní. Moţné příkazy a jim odpovídající www obsah jsou uvedeny v tab. 11. Vzhled 

jednotlivých stránek je v příloze 7. 

URL Význam 

http://10.0.0.141 Zobrazení naměřených hodnot 

http://10.0.0.141/zmena_IP Stránky pro změnu IP adresy modulu 

http://10.0.0.141/auto_ref Automatické obnovování stránky s naměřenými hodnotami 

tab. 11: Příkazy web rozhraní 

5.3 Řídicí software pro komunikaci s modulem 

Software pro komunikaci s modulem na protokolu UDP byl vytvořen v programovacím 

prostředí MS Visual Studio 2008 [6]. Navrţený sofware umoţňuje odesílání předem daných 

řetězcŧ na protokolu UDP (viz. 5.2.1) a zpětné přijímání naměřených dat. Jednotlivé obrazovky 

ovládacího prostředí aplikace jsou uvedeny v příloze 8. Hodnota regulované teploty je vynášena 

do grafu. 

Pro komunikaci C# aplikace na síťovém rozhraní je potřeba přidat tyto odkazy: 

using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 

5.3.1 Odesílání dat na protokolu UDP 

Pro vyuţití tohoto protokolu existuje v prostředí .NET třída UdpClient. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o nespojový protokol, odesílaná data je moţné přímo odesílat na danou 

adresu a port bez předchozího navázání spojení. Pro odesílání dat je potřeba vytvořit novou 

instanci třídy UdpClient a metodou Connect nastavit IP adresu a port pro odesílání [6]. 

UdpClient udpVysilac = new UdpClient(); 

udpVysilac.Connect("10.0.0.141",1200); 

Po úspěšném nastavení klienta je moţné kdykoli přímo odesílat data uloţená v poli 

Bytŧ. V případě, ţe bude odeslán řetězec, je ho potřeba nejdříve převést na pole Bytŧ. Odeslání 

dat je poté uskutečněno metodou Send, které je potřeba předat pole Bytŧ k odeslání a počet 

Bytŧ, které budou odeslány. 
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byte[] sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("text k odeslání"); 

udpVysilac.Send(sendBytes, sendBytes.Length); 

Aplikace odesílá typy příkazŧ: 

 příkaz „PCapp“ k získání všech naměřených hodnot, 

 příkaz „otacky=x“ k nastavení otáček, dle parametru x = 0 aţ 100%. 

K jednoduchému odesílání příkazŧ pomocí tlačítka, nebo cyklicky, při čtení nebo 

regulaci kaţdých 500ms, byla vytvořena funkce: 

void odeslatUDP(string parametr); 

Vstupním parametrem mŧţe být hodnota 0 aţ 100, případně NULL. Je-li vstupním 

parametrem NULL, funkce odešle příkaz „PCapp“. V případě, ţe vstupem je číselná hodnota, je 

odeslán příkaz k nastavení otáček. Ten je zároveň odesílán tak dlouho, dokud komunikační 

modul neodpoví řetězcem: "otacky byly nastaveny". Tím je zaručeno, ţe nastavení 

ventilátoru bude úspěšné. V případě, ţe hodnota otáček nebude leţet v intervalu <0;100>, 

komunikační modul odpoví řetězcem "spatne nastaveni". Pole pro zadání otáček jsou však 

ošetřena tak, aby nebylo moţné zadat jinou hodnotu. Celý algoritmus funkce pro odesílání je 

znázorněn na obr. 34. 

void odeslatUDP 

(string par)

par == 

NULL?

konec

Odeslat: „PCapp“

Odeslat: „otacky=par“

Nastavení 

otáček 

potvrzeno

ano

ne

ano

ne

 

obr. 34: funkce odesílání dat 

5.3.2 Přijímání dat na protokolu UDP 

K příjmu dat je vyuţita metoda Receive třídy UdpClient. Pro příjem dat je nastavena 

nová instance třídy UdpClient s nastavením pro příjem z libovolné IP adresy a portu 1200. 

IPEndPoint RemoteIpEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 1200); 

UdpClient udpPrijimac = new UdpClient(RemoteIpEndPoint); 

Po vytvoření nového přijímače jsou přijatá data uloţena do pole bytŧ. Pro další práci 

jsou tato data převedena do stringu tak, aby je bylo moţno jednoduše vypsat do textBoxu. 
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Byte[] receiveBytes = udpPrijimac.Receive(ref RemoteIpEndPoint); 

string returnData = Encoding.ASCII.GetString(receiveBytes); 

Protoţe metoda Receive zablokuje běh procesu po dobu čekání na přijetí dat, je celý 

proces přijímání spuštěn v novém vlákně, které běţí v nekonečné smyčce. Tím je zaručeno, ţe 

budou zachyceny všechny packety odeslané komunikačním modulem a zároveň aplikace 

nebude zablokována metodou Receive. Akce prováděné cyklicky přijímacím vláknem jsou 

znázorněny na obr. 35. 

Přijímací vlákno

udpPrijimac.Receive

Převod dat na string

Data == 

„otacky byly 

nastaveny“

Nulování příznaku 

pro nastavení otáček

Výpis přijatých 

hodnot a uložení do 

pole grafu

ne

ano

 

obr. 35: Přijímací vlákno 

5.3.3 Regulace teploty demonstrační soustavy 

Pro demonstraci funkčnosti komunikačního modulu byla navrţena jednoduchá 

demonstrační soustava, ve které dochází k regulaci teploty 5V stabilizátoru. Jako algoritmus 

regulace teploty byl zvolen jednoduchý regulátor s reléovou charakteristikou. Toto řešení bylo 

zvoleno proto, ţe není nutná identifikace soustavy. Blokové schéma regulačního obvodu je na 

obr. 36. 

Regulovaná 

soustava

Komunikační 

modul 

ethernet

y

yuDiskrétní 

regulátor

y

e uw

 

obr. 36: Regulovaná soustava 
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Algoritmus regulátoru je spouštěn v kaţdém taktu timeru2. Pro regulaci je potřeba 

načíst hodnoty maximální a minimální teploty a po porovnání nastavit vhodné otáčky 

ventilátoru, které při reléovém typu regulaci mohou být 0 (ventilátor zastaven) nebo podle 

zadání uţivatele aplikace (0 aţ 100%). Zdrojový kód regulačního algoritmu v jazyce C# je 

následující: 

string[] oddelovac = new string[] { "." }; 

string[] namerena; 

namerena = hodnoty[1].Split(oddelovac,StringSplitOptions 

.RemoveEmptyEntries); 

double namerenaTeplota=(double.Parse(namerena[0])+double.Parse 

(namerena[1]) / 10); 

if (namerenaTeplota >= int.Parse(maxTeplota.Text)) 

{ 

 odeslatUDP(otackyVent.Text); 

 statusAutomat.Text = "automat: chladí"; 

} 

if (namerenaTeplota < int.Parse(minTeplota.Text)) 

{ 

 odeslatUDP(0.ToString()); 

 statusAutomat.Text = "automat: topí"; 

} 

5.3.4 Vykreslování do grafu 

Pro lepší přehlednost regulované teploty jsou naměřené hodnoty vynášeny do grafu. Pro 

vykreslování hodnot byla zvolena open source knihovna projektu ZedGraph [15]. Pro práci 

s grafem byl přidán odkaz na knihovnu: 

using ZedGraph; 

V grafickém editoru byl poté přidán grafický prvek zedGraph s názvem graf. Pro práci 

s grafem byl vytvořen objekt: 

 GraphPane myPane = graf.GraphPane; 
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Do grafu je poté vykreslena křivka, daná hodnotami x,y obsaţenými v proměnné typu 

PointPairList. Vytvořená křivka je následně vloţena do grafu metodou AddCurve. Úsek 

zdrojového kódu pro vykreslení nastavené horní mezní hodnoty: 

PointPairList horni_mez = new PointPairList(); 

for (int p = 0; p < 359; p++) 

{ 

 double x = (double)p; 

 double y = (double)int.Parse(maxTeplota.Text); 

 dolni_mez.Add(x, y); 

} 

LineItem horniMez = myPane.AddCurve("Horní mez", horni_mez, 

Color.LightBlue, SymbolType.None); 
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6 Dosaţené výsledky 

V rámci této práce byl navrţen jednoduchý komunikační modul pro komunikaci na síti 

Ethernet. Naměřené hodnoty je moţno sledovat jak na jednoduchém web rozhraní, tak 

v aplikaci navrţené v prostředí .NET. Vyuţitím tohoto modulu mŧţe být jednoduchá 

meteostanice, případně jednotka umístěná například v ústředně a umoţňující automaticky 

zapínat větrání či signalizovat poruchu. Dále byla zkoumána moţnost pouţití v systémech NCS, 

pro které je dŧleţitá rychlá odezva zařízení. Pro tyto potřeby byl navrţen demonstrační 

regulační obvod, regulovaný aplikací napsanou v prostředí .NET. Jedná se o jednoduchý 

regulátor s reléovou charakteristikou a periodou řízení T = 100ms. 

6.1 Časové odezvy navrţeného komunikačního modulu 

Pro pouţití navrţeného komunikačního modulu v systému NCS je nutné, aby časové 

odezvy modulu na poţadavky byly co nejniţší a zároveň aby (především při pouţití protokolu 

UDP) nedocházelo ke ztrátě packetŧ. K měření časové odezvy a k určení počtu odeslaných 

(dotazy) a přijatých (odpovědi) packetŧ byl pouţit program k odchytávání a analýze síťové 

komunikace – Wireshark. Měření bylo provedeno pro porovnání při dvou rŧzných zapojeních – 

přímý komunikační kanál a strukturovaná síť. Bliţší popis obou zapojení: 

 Zapojení A – přímý komunikační kanál 

Při zapojení uvedeném na obr. 37 byl navrţený komunikační modul propojen přímo k 

síťové kartě notebooku kabelem UTP cat5e. Při měření notebook nebyl připojen k jinému 

zařízení v síti síťovou kartou ani wi-fi rozhraním. 

Komunikační 

modul
RJ45

IP: 10.0.0.141

PC 1

 
obr. 37: Schéma zapojení A pro přímý komunikační kanál 
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 Zapojení B – strukturovaná síť 

Komunikační modul byl připojen do malé domácí sítě s přístupem na internet přes 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) připojení s veřejnou IP adresou. Schéma tohoto 

zapojení uvedeno na obr. 38. ADSL modem byl nastaven přesměrováním tak, aby bylo moţné 

ke komunikačnímu modulu přistupovat ze sítě internet a prostřednictvím web rozhraní sledovat 

měřené hodnoty. Pomocí wi-fi routeru pak jsou k síti připojeny notebook rozhraním Wi-Fi a PC 

kabelem UTP. 

W
i-fi

Wi-fi Router ADSL Modem

RJ45

Komunikační 

modul

IP: 10.0.0.141 R
J4

5

Internet

RJ45

PC 1

PC 2

 
obr. 38: Schéma zapojení B pro připojení do strukturované sítě 

V případě zapojení B bylo měření provedeno při rŧzném zatíţení sítě: 

 Bez zatíţení – na síti nebyl spuštěn ţádný proces, pouze nutné systémové 

procesy. 

 Zatíţeno – síť byla zatíţena kopírováním 1,4GB souboru mezi PC1 a PC2. 

Měření bylo uskutečněno pomocí programu Wireshark a příkazem ping systému 

Windows. Příkazem ping byla měřena přímá odezva modulu v situaci, kdy s modulem 

nekomunikoval ţádný jiný proces. Programem Wireshark pak byly naměřeny hodnoty při 

spuštěné demonstrační aplikaci – přenos dat na protokolu UDP. Měření probíhalo po dobu cca 

5 minut (přesný čas měření je uveden v tabulce) a nejdŧleţitějšími parametry je prŧměrná 

odezva (tj. čas, za který komunikační modul odpověděl na příkaz odeslaný z PC) a úspěšnost při 

přenosu dat (poměr přijatých a odeslaných packetŧ). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 11. 

Pro porovnání odezvy v závislosti na zapojení a zatíţení sítě byly hodnoty vyneseny do 

sloupcového grafu uvedeného v Graf 1. 
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Měřené hodnoty Zapojení A 
Zapojení B 

bez zátěţe zatíţeno 

Čas měření [s] 301,58 301,8 300,6 

Packety 

Odeslané/přijaté 
1570/1570 1564/1546 1541/1520 

Úspěšnost 100 98,85 98,64 

Přenosová rychlost [b/s] 

Odesílání/příjem 
1965,27/2570,17 1955,9/2528,82 3056,33/2352,30 

Přeneseno [B] 

Odesláno/přijato 
74086/96889 73 786/95399 114845/88327 

Prŧměrná odezva [ms] 23,1 24,4 64,7 

Ping [ms] 1 2 51,4 

tab. 11: Naměřené hodnoty při monitorování sítě 

 

graf. 1: Porovnání časové odezvy pro rŧzná zapojení a zatíţení sítě 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

Zapojení A Zapojení B -
bez zátěže

Zapojení B -
zatíženo

Odezva
[ms] Ping

Odezva při řízení



52 

6.2 Průběh regulace navrţeného regulátoru 

Pro demonstrační aplikaci byl navrţen pouze jednoduchý dvoustavový regulátor 

s reléovou charakteristikou. Prostřednictvím navrţené aplikace je moţné uţivatelsky volit horní 

mezní teplotu pro zapnutí ventilátoru, dolní mezní teplotu pro jeho vypnutí a otáčky ventilátoru 

při jeho spuštění. Perioda řízení je pevně nastavena na hodnotu T = 100ms. Na graf. 2 je uveden 

výsledný prŧběh regulace pro nastavené hodnoty: 

 Dolní mezní teplota = 40°C 

 Horní mezní teplota = 50°C 

 Otáčky pro chlazení = 50% 

 

graf. 2: Prŧběh regulace 

Z výsledných prŧběhŧ je patrné, ţe navrţený demonstrační obvod má dlouhou časovou 

konstantu a perioda řízení T = 100ms je dostatečně malá pro jeho regulaci. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout komunikační modul pro měření neelektrických 

veličin s moţností komunikace na síti Ethernet. Základními problémy při řešení této práce bylo 

pochopení práce s řadičem ENC28J60, členění jeho vnitřní paměti, všech registrŧ a následné 

moţnosti komunikace na síti Ethernet. Další nutností bylo nastudování principŧ funkce 

protokolŧ UDP a TCP a také sloţení kompletního Ethernet rámce. K ověření funkce navrţeného 

modulu byla navrţena jednoduchá demonstrační aplikace obsahující 3 snímače neelektrických 

veličin a jeden výkonový výstup ovládaný PWM signálem. 

Demonstrační aplikace umoţňuje měření neelektrických veličin pomocí tří rŧzných 

snímačŧ. Naměřené hodnoty pak zpracovává a převádí na fyzikální jednotky dané veličiny, 

které jsou následně přístupné pomocí sběrnice Ethernet. Pro komunikaci byly do modulu 

implementovány 2 moţnosti přístupu k datŧm: pomocí protokolu TCP a protokolu UDP. 

Protokol TCP byl vyuţit k vytvoření jednoduchého webového rozhraní, které umoţňuje číst 

všechny hodnoty naměřené modulem – jednorázově, nebo cyklicky. Pomocí příkazŧ 

odesílaných na protokolu UDP je umoţněno přečíst hodnotu libovolného jednoho snímače, 

hodnotu všech snímačŧ, případně nastavit střídu výstupního PWM signálu. K tomuto účelu byla 

navrţena aplikace v prostředí .NET C#, která umoţňuje v grafickém prostředí čtení všech 

hodnot a nastavení střídy výstupního PWM signálu. Navrţena byla také jednoduchá 

demonstrační úloha NCS, která umoţňuje regulaci teploty pomocí ovládání otáček ventilátoru 

PWM signálem. 

Z naměřených časŧ odezvy je patrné, ţe navrţené řešení svými parametry není vhodné 

k řízení procesŧ s malými časovými konstantami. Avšak při malém zatíţení sítě, případně při 

pouţití vlastního komunikačního kanálu, je moţné pouţít modul pro řízení procesŧ s většími 

časovými konstantami. Pro toto vyuţití by také bylo výhodné pouţití real-time operačního 

systému a přepracování řídicího softwaru. Další moţností vyuţití navrţeného zařízení mŧţe být 

například vzdálená meteorologická stanice s moţností sběru dat. 
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