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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací diagnostiky vozidla 

Democar s elektrickým pohonem. V první části práce je uveden celkový popis vozidla a 

následně jsou podrobněji popsány jednotlivé elektronické systémy vozidla. Popis těchto 

systémů je členěn na základě řídicích jednotek a v práci je popisován zejména z pohledu 

potřebného pro návrh kvalitního a komplexního diagnostického systému. 

V části věnující se návrhu diagnostického systému vozidla je diagnostika rozdělena do 

dvou okruhů. Prvním okruhem je diagnostika vnitřní, která má na starosti monitorování a 

hlídání měřených hodnot nebo hodnot vyčtených ze sběrnice. V této části je popsáno 

ukládání chyb do paměti a jejich obsluha. V rámci druhého okruhu diagnostiky, který je 

v práci popisován jako vnější nebo uživatelský, je poskytováno uživateli/vývojáři rozhraní 

k diagnostice vnitřní prostřednictvím softwarové aplikace pro běžné funkce obecné sériové 

diagnostiky.  

V poslední části je popsána realizace navrhovaného řešení. Jsou zde rozebrány 

hardwarové a softwarové prostředky, jenž byly použity u vozidla Democar, a 

implementace diagnostiky do již hotových částí vozidla. Pro vnitřní i uživatelskou 

diagnostiku jsou uvedeny funkční příklady jednotlivých funkcí včetně popisu vytvořeného 

softwaru pro uživatelskou diagnostiku z PC. 

 

Klíčová slova:  

Democar, diagnostika, CAN, řídicí jednotka, řídicí systém, PPC5643L, mikrokontrolér 

 

  



Abstract 

The thesis is focused on the design and practical realization of a diagnostic system for 

the Democar vehicle with an electric drive. The first part of the thesis contains an overall 

description of the vehicle which is followed by a division into elementary electronic 

vehicle systems. For each of these electronic systems is given a characterization mainly in 

view of what is needed for creating quality and complex design of diagnostic. 

Following part of the thesis concerns with the design of diagnostic and it is divided 

into two parts. In the first part is described a design of inner vehicle diagnostic which 

ensures monitoring and watching measured values and variables received from bus. This 

part also mentions occurred error handling and error saving issues. The second part 

describes the design of user vehicle diagnostic. This type of diagnostic provides an 

interface to inner diagnostic for the user through software application with standard serial 

diagnostics options. 

The last part of the thesis describes the implementation of the proposed solution. The 

last part begins with a chapter describing used hardware and software tools. In the next 

chapters implementation of diagnostic into LCU and CCU with commented examples 

proving functionality of these systems is provided. After implementing diagnostic into 

these two units, a description of software application for user diagnostic which was created 

within this thesis is presented. Application description includes simple application manual 

and commented application picture. 

 

Keywords: 

Democar, diagnostics, CAN, Control Unit, Control System, PPC5643L, 

Microcontroller  



Seznam použitých symbolů a zkratek 

A/D  Analog/Digital  

ASIL  Automotive Safety Integrity Level 

BCU  Brake Control Unit (Řídicí jednotka brzd) 

CAN  Controller Area Network (Sběrnice) 

CAN-H  High vodič sběrnice CAN 

CAN-L  Low vodič sběrnice CAN 

CCU  Central Control Unit (Centrální řídicí jednotka) 

DCU  Drive Control Unit (Řídicí jednotka pohonu) 

ECU  Electronic Control Unit (Elektronická řídicí jednotka) 

FlexRay  Vysokorychlostní komunikační sběrnice (Protokol) 

I/O   Input/Output (Vstup/Výstup) 

JTAG   Joint Test Action Group (programovací konektor/protokol) 

kB   Kilobyte 

LCU  Light Control Unit (Řídicí jednotka osvětlení) 

LIN  Sériová komunikační sběrnice 

MB  Megabyte 

Mbit/s  Megabit per second 

MHz  Mega Hertz 

MQX   Real-Time operační systém 

OSJTAG   Programovací rozhraní 

PC   Personal Computer (Osobní počítač) 

RTOS  Real-Time Operating System (Operační systém reálného času) 

ŘJ   Řídicí jednotka 

SCU  Steer Control Unit (Řídicí jednotka řízení) 

SDK   Software Development Kit (Vývojová sada) 

SPI  Serial peripheral interface (sběrnice) 

USB  Universal Serial Bus (Sběrnice) 

V   Volt 
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1 Úvod 

Elektronika a elektronické systémy ve vozidlech se stále vyvíjejí a zlepšují. Dynamika 

růstu tohoto trendu je zřejmá z autosalónů a veletrhů. Rok co rok přichází výrobci na trh 

s novými nebo vylepšenými technologiemi týkajících se elektronických komponent nebo 

celých elektronických systémů. Elektronické systémy díky obrovskému pokroku tak často 

nahrazují nebo již kompletně nahradily systémy, které byly doménou mechaniky nebo 

hydrauliky. 

Výhody elektronických systémů jsou zřejmé - možnost kvalitní regulace, sdílení 

informací mezi jednotlivými systémy, optimalizace procesů v rámci aktuálních podmínek a 

další. Tyto výhody však s sebou nesou i jednu zásadní nevýhodu. Elektronické systémy 

jsou často relativně složité a například díky vzájemné komunikaci několika systému 

prostřednictvím sběrnice nemusí být hned zřejmé s čím vším je daný systém propojen. 

Hledání závady u elektronického systému je z tohoto důvodu zpravidla složitější. 

Například přerušení vodiče snímače se může projevit u systému, který s tímto snímačem 

není přímo spojen a je spojen sběrnicí pouze s jemu příslušící řídicí jednotkou. 

Aby se předešlo zbytečně dlouhému a složitému procesu hledání závady u 

elektronických systému, bývá pravidlem, že v rámci řídicí aplikace je implementována tzv. 

diagnostika systému. Diagnostika je část běžícího programu aplikace, která má na starosti 

hlídání věrohodnosti vstupních signálů na základě uložené znalostní báze. Pokud je signál 

vyhodnocen jako nevěrohodný, ať už z důvodu příliš vysoké/nízké hodnoty nebo 

neočekávaného průběhu hodnot, je vykonána příslušná akce. Vyvolané akce se liší 

v závislosti na komplexnosti systému diagnostiky a může jít od prostého rozsvícení 

červeného LED indikátoru při chybovém stavu až po uložení chyby s podrobnostmi do 

paměti závad a vyvolání příslušné chybové rutiny. 

V rámci této práce je popsáno diagnostické řešení pro elektricky poháněné a dálkově 

ovládané vozidlo Democar, dále pouze vozidlo. Tento diagnostický systém má za cíl 

kontrolovat korektní chování elektronických systémů vozidla. V případě, že nastane 

chybový stav v některém ze systému, je třeba okamžitě vyvolat příslušnou akci a chybový 

stav i s podrobnostmi uložit do paměti závad pro pozdější analýzu problému. Jelikož je 

vozidlo řízeno centrální řídicí jednotkou, musí být z důvodu maximální bezpečnosti 

adekvátně řešeno selhání kritických systémů, kterými jsou pohon, brzdy a řízení. Při 

selhání některého z kritických systémů musí být vozidlo uvedeno do bezpečného stavu. 



Diplomová práce  Bc. Tomáš Osička 

13 

 

2 Popis vozidla Democar 

Vozidlo Democar, pro které byla v rámci této práce navržena a realizována vnitřní a 

uživatelská diagnostika, je zobrazeno na Obrázek 1. Jedná se o vozidlo s elektrickým 

pohonem ovládané skrze dálkové ovládání DS-16 od firmy JETI model. Základem vozidla 

je sériově vyráběné šasi čtyřkolky. Šasi bylo postupně doplňováno jednotlivými 

elektronickými systémy, jakými jsou příjem a zpracování dat z vysílačky, pohon, brzdová 

soustava, řízení a osvětlení vozidla. Tyto systémy jsou vyvíjeny v rámci bakalářských, 

diplomových a disertačních prací. Každý z těchto systémů je řízen vlastní řídicí jednotkou. 

Aktuální seznam řídicích jednotek, v době psaní této práce, se stručným popisem je uveden 

pod Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 - Vozidlo Democar 

Přehled systémů vozidla Democar: 

1. CCU (Central Control Unit) 

 centrální řídicí systém vozidla přijímá požadavky z dálkového ovládání 

a vyvolává příslušné akce vozidla v závislosti na jeho aktuálním stavu 

(skrze komunikaci po sběrnici s ostatními jednotkami), 

2. DCU (Drive Control Unit) 

 řízení pohonu vozidla (s využitím frekvenčních měničů) na základě 

požadavku centrální řídicí jednotky, 

3. LCU (Light Control Unit) 

 řízení světelných funkcí vozidla na základě požadavku centrální řídicí 

jednotky, 
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4. BCU (Brake Control Unit) 

 řízení mechanické brzdy vozidla na základě požadavku centrální řídicí 

jednotky, slouží pouze jako parkovací nebo nouzová brzda (provozní 

brždění je realizováno elektromotorem a řeší jej DCU), 

5. SCU (Steer Control Unit) 

 řízení natáčení přední nápravy na základě požadavku centrální řídicí 

jednotky 

 

Všechny výše jmenované systémy jsou vzájemně propojené sběrnicí CAN. Pomocí 

zpráv na sběrnici CAN provádí centrální řídicí jednotka (CCU) zpracování povelových a 

bezpečnostních dat a následně generuje data pro řízení vozidla. Stisk patřičného tlačítka 

nebo posun joysticku na dálkovém ovládání je bezdrátově přenášen na přijímač a dále 

generován v podobě sériových dat. Tento přijímač je spojen s CCU, která na každou 

přijatou zprávou adekvátně reaguje (např. při stisku tlačítka pro levý blinkr posílá na CAN 

sběrnici zprávu s adresou pro LCU, aby byl rozsvícen levý blinkr). Schématické zapojení 

všech jednotek ve vozidle je zobrazeno na Obrázek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Schéma zapojení řídicích jednotek ve vozidle Democar 

V následujících kapitolách budou podrobněji popsány systémy jednotlivých ŘJ. 

Z podrobnějšího popisu jednotlivých systémů budou zřejmější požadavky kladené na 

vnitřní a uživatelskou diagnostiku jak jednotlivých systémů, tak vozidla jako celku. 

DCU BCU SCU LCU 

CCU 

Dálkové 

ovládání 

CAN H 

CAN L 
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2.1 Popis systému CCU 

Centrální řídicí jednotka (CCU) vozidla přijímá požadavky z dálkového ovládání a 

vyvolává příslušné akce vozidla v závislosti na jeho aktuálním stavu. Vozidlo je ovládáno 

pomocí dálkového ovládání, jehož přijímač je připojen právě k CCU. Na základě přijatých 

dat z přijímače dálkového ovládání jsou prováděny příslušné obslužné rutiny uvnitř 

programu CCU. Po zpracování výstupních dat přijímače dálkového ovládání tak dochází 

k vyslání požadavku aktivace/deaktivace požadované funkce skrze CAN sběrnici jednotce, 

která má na starosti ovládání daného prvku. 

Dálkové ovládání vozidla DS-16 od společnosti JETI pracuje na frekvenci 2,4 GHz a 

díky velkému počtu ovládacích prvků, vysokému rozlišení křížových kanálů („Joysticky“, 

4096 kroků) a udávané výdrži baterií až 11 hodin je ideálním pro použití k řízení vozidla 

DemoCar. Přijímač dálkového ovládání má pro tuto aplikaci řešený výstup v podobě 

sériových dat, což je velká výhoda oproti analogovým výstupům pro každý ovládací prvek. 

Převod několika analogových hodnot a jejich zpracování by totiž zabral více času oproti 

příjmu sériových dat. Odezva na signál z dálkového ovládání je tedy díky tomuto řešení 

rychlá. Ilustrační obrázek dálkového ovládání je uveden na Obrázek 3. 

 

Obrázek 3 - Dálkové ovládání DS-16 od firmy JETI 

Samotný program v CCU provádí příjem sériových dat z přijímače dálkového ovládání 

a jejich následné rozdělení na jednotlivé stavové proměnné vozidla. Pokud přijaté data 

z vysílačky nejsou v pořádku, jsou do stavových proměnných vozidla nastaveny takové 

hodnoty, které vozidlo uvedou do klidového stavu a rozsvítí výstražné světla. Nastavené 

stavové veličiny vozidla jsou cyklicky odesílána na CAN sběrnici, odkud je přijímají 

ostatní řídicí jednotky vozidla a adekvátně na ně reagují. Vývojový diagram programu 

CCU v době začátku psaní této práce je uveden na Obrázek 4. 
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Obrázek 4 - Vývojový diagram programu CCU 

 

2.2 Popis systému DCU 

Řídicí jednotka pohonu (DCU) má na starosti řízení elektrického pohonu vozidla skrze 

frekvenční měniče Baumüller (b maXX 4423-ST0-01200-03). Napájení měničů je 

rozděleno na dvě části – řídicí a výkonovou část. Řídicí část je napájena z 24 V rozvodné 

sítě vozidla, výkonová část je napájena z 600 V battery packu a je připojena přímo do 

meziobvodu měniče. 

Komunikace mezi DCU a měničem je realizována prostřednictvím sběrnice CAN-open 

na rychlosti 1 Mbit/s. Vozidlo bylo v době tvorby této práce poháněno dvěma 

elektromotory také od společnosti Baumüller (DSC100-S64U), které poháněly přední kola 

(řídící náprava). Každý z těchto dvou elektromotorů je samostatně řízen z vlastního 

frekvenčního měniče.  
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Požadovaná hodnota momentu motoru je DCU posílána CCU po CAN sběrnici. 

V DCU je požadovaný moment přepočten dle aktuálního stavu pro každý motor (kolo). 

Vypočtené hodnoty jsou v požadovaném formátu odesílány skrze CAN-open sběrnici 

příslušným měničům. Řízení měniče se stará o regulaci požadované veličiny a v případě 

výskytu poruchy odesílá na sběrnici popis chyby.  

Řídicí program v DCU má tedy za úkol přijímat požadavky na akceleraci či deceleraci 

z CCU. Přijatý požadavek zpracovat v závislosti na stavu vozidla a takto upravený 

požadavek předat frekvenčním měničům jednotlivých kol. Pro lepší přehlednost je uveden 

diagram řízení DCU níže na Obrázek 5. Uvedený diagram odpovídá stavu v době začátku 

psaní této práce. [1] 

 

CAN motor Rx CAN motor Tx CAN com Rx CAN com Tx 

vytvoření 

tasků pro CAN 

sleep mód 

zapnutí 

napájení 

 inicializace 

aktivace 

vozidla 

aktiv mód 

algoritmus 

řízení pohonu 

vypnutí 

vozidla 

 vytvoření 

mailboxů 

vypnutí 

vozidla 

vypnutí 

vozidla 

 vytvoření 

mailboxů 

cyklická 

komunikace 

cyklická 

komunikace 

ukončení 

tasku 

ukončení 

tasku 

ANO 

NE 

NE NE 
NE 
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Obrázek 5 - Diagram řídicího programu DCU [1] 
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2.3 Popis systému BCU 

BCU je řídicí jednotka hydraulicko-mechanická brzdové soustavy vozidla. Jelikož je 

vozidlo vybaveno elektropohonem, není provozní brždění vozidla zajišťováno touto 

soustavou, ale soustavou pohonu. Hydraulicko-mechanická brzdová soustava vozidla je 

určena pouze jako parkovací nebo nouzová brzda. Tato soustava se skládá z kotoučové 

brzdy na každém kole vozidla, hydraulickým vedením a dvěma brzdovými hydraulickými 

válci. První hydraulický válec je mechanicky spojen skrze páku s lineárním vedením, které 

je ovládáno právě BCU a tímto válcem je tedy možné brzdit vozidlo skrze dálkové 

ovládání. Druhý hydraulický válec je mechanicky spojen s pákou, pomocí které je možné 

vozidlo ručně zabrzdit. [2] 

K ovládání prvního hydraulického válce skrze lineární vedení je použit krokový motor 

s enkodérem a spojkou. Řízení tohoto krokového motoru je zde realizováno 

prostřednictvím kontrolér R356, který BCU ovládá skrze příkazy po sběrnici RS-485 

(stejný kontrolér je použit také pro servořízení). Brzdný účinek je tedy funkcí polohy 

krokového motoru. Z pohledu diagnostiky je důležitý fakt, že kontrolér R356 je schopný 

na dotaz vracet svojí aktuální polohu a na každý zaslaný příkaz vrací odpověď. V případě 

chybového stavu tedy kontrolér vrací odpověď, popisující tuto chybu. Pro návrh 

diagnostického řešení tohoto systému je nezbytná znalost vnitřního programu BCU. 

Vývojové diagramy programu jsou uvedeny na Obrázek 6 a Obrázek 7. Uvedené diagramy 

odpovídají stavu v době začátku psaní této práce. [2] 

 

Obrázek 6 - Vývojový diagram programu BCU [2] 
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Obrázek 7 - Vývojový diagram hlavní části programu BCU [2] 
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2.4 Popis systému SCU 

Řídicí jednotka řízení (SCU) zajišťuje ve vozidle požadované natáčení přední řídící 

nápravy. Natáčení je realizováno pákovým mechanismem napojeným na řídicí tyč, pomocí 

níž je pohyb přenášen na přední nápravu. Ovládání pákového mechanismu obstarává 

lineárním pohon, který se skládá z lineárního vedení, krokového motoru a měniče pro 

krokový motor. Schéma systému servořízení je uvedeno na Obrázek 8. 

 

Obrázek 8 - Mechanismus servořízení vozidla Democar [3] 

O řízení servořízení se stará měnič krokového motoru „R356 Controller“. Jde o řídicí 

obvod, který provádí regulaci polohy krokového motoru na základě informace o aktuální 

poloze krokového motoru z připojeného enkodéru. S řídicí jednotkou servořízení 

komunikuje R356 Controller skrze sériovou sběrnici RS 485. Veškeré ovládání servořízení 

probíhá skrze příkazy po této sběrnici. Z pohledu diagnostiky systému je důležité, že R356 

Controller na každý zaslaný příkaz vrací odpověď, ve které je v případě výskytu chyby 

zaslána hodnota blíže specifikující tuto chybu. Další možností diagnostiky systému je 

možnost vyčítání aktuální pozice. Struktura vnitřního programu SCU je zobrazena na 

Obrázek 9. Uvedená struktura odpovídá stavu v době začátku psaní této práce. 
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Obrázek 9 - Vývojový diagram programu SCU 

 

2.5 Popis systému LCU 

Řídicí jednotka světel vozidla (LCU) má na starosti aktivaci a deaktivací jednotlivých 

světelných funkcí vozidla. K aktivaci či deaktivaci jednotlivých světelných funkcí může 

dojít na základě požadavku jiné řídicí jednotky skrze CAN sběrnici nebo v reakci na 

aktuální stav vozidla, který je vysílán na CAN sběrnici (např. při brždění jednotka detekuje 

tento stav a reaguje aktivací brzdových světel). Vozidlo je vybaveno relativně širokou 

škálou světelných zdrojů a funkcí, jejich výčet s popisem je uveden na Obrázek 10 - Výčet 

světelných funkcí a jejich specifikace.  
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Obrázek 10 - Výčet světelných funkcí a jejich specifikace [4] 

Pro vytvoření ucelené představy o celém systému LCU je níže uvedené 

schématické rozmístění systému v rámci vozidla Democar, viz Obrázek 11. 

 

Obrázek 11 - Schématické znázornění systému LCU [4] 

Řídicí program LCU má v sobě kromě funkce aktivace a deaktivace světelných funkcí 

implementovanou také kontrolu skutečného stavu světelných funkcí. K ovládání 
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světelných funkcí je použit pěticestný výkonový spínač 17XS6500 od společnosti 

Freescale.  

Tento pokročilý výkonový spínač je vybaven zpětnovazebním napěťovým výstupem, 

který odpovídá výstupnímu proudu nebo teplotě zvoleného výstupu. Tento zpětnovazební 

výstup, interně označený jako CSNS, je v rámci obvodu pouze jeden. Aby bylo možné 

skrze tento výstup kontrolovat všechny výstupní kanály, je možné provést přes sběrnici 

SPI, kterou je obvod propojen s řídicím mikrokontrolérem, výběr požadovaného kanálu 

(OUT1:5) a požadovaného módu (proud, teplota). Cyklickým přepínáním kanálů je 

dosaženo kompletní kontroly požadované funkčnosti všech použitých kanálů. [5] 

Program v LCU se nestará pouze aktivaci a deaktivaci světelných funkcí, ale má také 

na starosti kontrolu výstupních veličin. Na základě porovnání naměřených a požadovaných 

veličin je systém schopen detekovat chybové stavy jakými jsou například zkrat na výstupu 

nebo rozpojený obvod. Schéma běhu programu LCU je zobrazeno v Obrázek 12. Uvedené 

schéma odpovídá stavu v době začátku psaní této práce. 

 

Obrázek 12 - Diagram řídicího programu LCU [4] 
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3 Návrh systému vnitřní a uživatelské diagnostiky pro 

vybrané systémy 

K řízení vozidla Democar bylo v době psaní této práce použito celkem 5 řídicích 

jednotek, které jsou stručně popsány v předchozí kapitole (podrobnější popis je uveden 

v rámci příslušných diplomových prací). Každá z těchto řídicích jednotek má na starosti 

monitorování a řízení svého okruhu, který je méně či více složitý a členitý. Aby bylo 

možné zajistit bezpečnost vozidla jako celku a to jak z pohledu ochrany zdraví osob a 

majetku tak z pohledu ochrany jednotlivých součástí vozidla při poruše, je vhodné do 

těchto elektrických systémů vozidla implementovat diagnostickou rutinu. Cílem této práce 

je navrhnout a realizovat diagnostiku elektronických systémů vozidla, která by splňovala 

právě tyto požadavky na ní kladené.  

3.1 Vnitřní diagnostika 

Navržené řešení diagnostiky systémů vozidla počítá se dvěma diagnostickými okruhy. 

První okruh je vnitřní diagnostika vozidla. V rámci vnitřní diagnostiky vozidla probíhá 

v každé řídicí jednotce cyklické sledování důležitých veličin, které jsou porovnávány 

s nastavenými mezemi. Jsou-li tyto meze překročeny, je volána chybová obslužná rutina, 

která provádí uložení chybového stavu s podrobnostmi do flash paměti. Kromě toho, že je 

chyba uložena v paměti dané ŘJ, je zároveň posílán kód vzniklé chyby do CCU, která 

zprostředkovává řízení vozidla. CCU po obdržení chybového kódu z jiné ŘJ provádí akci 

odpovídající prioritě a významu chyby. V případě, že chyba má spíše informativní 

charakter, není třeba vykonávat žádnou akci. Pokud ovšem chyba značí zásadní závadu 

např. selhání v některém z kritických okruhů (brzdy, pohon, řízení) dochází k odpovídající 

reakci, kterou může být například zastavení vozidla a zablokování všech funkcí. Pro 

přehlednost je na Obrázek 13 zobrazen diagram vnitřní diagnostiky všech jednotek. Na 

Obrázek 14 je uveden vývojový diagram části kódu, která běží pouze v rámci CCU a stará 

se o reakce na vzniklé chyby. 
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Obrázek 13 - Diagram vnitřní diagnostiky vozidla 
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Obrázek 14 - Vnitřní diagnostika, část obsluhující vzniklé chyby v CCU 

3.2 Uživatelská diagnostika 

Druhým okruhem diagnostiky vozidla je diagnostika uživatelská. Tato část slouží 

uživateli, případně vývojáři, a tvoří svým způsobem rozhraní k vnitřní diagnostice. V této 

části je uživatel schopen připojením ke sběrnici vozidla vyčítat a mazat paměť závad 

jednotlivých ŘJ. Kromě práce s pamětí chyb je uživatel schopen sledovat stavové veličiny 

na základě konkrétního požadavku v rámci dostupných veličin. Okruh vnitřní diagnostiky 

má zásadní význam z pohledu bezpečnosti provozování zařízení, zatímco okruh 

uživatelské diagnostiky má využití při ladění systémů a odhalování vzniklých závad. 

Obecná struktura algoritmu uživatelské diagnostiky pro ŘJ vozidla je zobrazena na 

Obrázek 15. Tato struktura je univerzální pro všechny jednotky ve vozidle. Jedinou 

drobnou úpravu bude třeba provést pro CCU, jež má v sobě uložené mimo svých 

chybových kódů také chybové kódy ostatních jednotek. Z tohoto důvodu bude muset být 

prováděno při mazáni paměti chyb v příslušné jednotce také mazání duplicitních chyb 

v CCU, kde jsou tyto chybové kódy také uloženy pro potřeby řízení vozidla v chybových 

stavech. 
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Obrázek 15 - Diagram (vnější) uživatelské diagnostiky vozidla 

 Pro účely připojení diagnostickým zařízením ke CAN sběrnici vozidla bude sloužit 

D-SUB DE (9 pin CANNON) konektor. Zapojení konektoru bude odpovídat běžně 

rozšířenému zapojení tohoto konektoru při použití pro připojení CAN sběrnice. Přesné 

zapojení konektoru je uvedeno na Obrázek 16. 
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Obrázek 16 - Zapojení D-SUB DE (9 pin CANNON) konektoru pro uživatelskou diagnostiku 

[6] 

3.2.1 Návrh softwaru pro uživatelskou diagnostiku 

Pro navrženou část uživatelské diagnostiky v ŘJ vozidla včetně připojovacího 

konektoru je možné provést návrh uživatelského SW. Program pro uživatelskou 

diagnostiku je navržen pro použití na počítači z praktických důvodů, ke kterým patří 

především jednoduchost použití a dobrá možnost rozšíření programu do budoucna. Počítač 

je s CAN sběrnicí vozidla propojen pomocí převodníku USB na CAN. Tyto převodníky 

jsou často dodávány s vlastním SDK nebo s již hotovým univerzálním programem, proto je 

možné tento HW používat i pro jiné účely než je uživatelská diagnostika vozidla Democar. 

Jde tedy o univerzální nástroj, nikoliv o jednoúčelovou věc. 

V návrhu programu uživatelské diagnostiky je počítáno s funkcí čtení a mazání paměti 

závad a možností čtení vybrané stavové veličiny. Tyto funkce budou vybírány vždy pro 

jednu zvolenou ŘJ. Vzhledem k neustálému vývoji vozidla Democar je navržena také 

velká míra konfigurovatelnosti z inicializačního souboru. V rámci tohoto souboru bude 

možné nastavit tyto parametry: 

 seznam ŘJ vozidla, 

 CAN ID pro příjem i vysílání diagnostických zpráv všech ŘJ, 

 délku a formát vysílaných chybových kódů, 

 čísla chyb jednotlivých jednotek včetně jejich popisu, 

 čísla měřených hodnot a jím odpovídající názvy 

Díky relativně otevřenému návrhu diagnostické softwaru by neměl být v budoucnu 

problém na práci navázat a existující funkčnost rozšířit, případně modifikovat. 

3.3 Návrh vnitřní a uživatelské diagnostiky pro CCU 

CCU je jednotkou, která zpracovává data přijaté z dálkového ovládání a převádí je na 

základě vnitřního algoritmu na odpovídající příkazy pro ostatní jednotky. Z její funkce je 
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tedy zřejmé, že jde o kritický systém, jehož selhání může mít vážné následky. Z tohoto 

důvodu je zde v rámci vnitřní diagnostiky počítáno s cyklickou kontrolou přijímaných dat. 

Data jsou přijaty přijímačem na vozidle a z něj jsou v podobě sériových dat posílány do 

CCU. V přijatém poli vstupních dat v CCU musí být prováděna kontrola stavového bajtu, 

který nese informaci o běžící/neběžící komunikaci. Je-li zjištěno, že komunikace neběží, je 

nutné bezprostředně uvést vozidlo do bezpečného stavu. Bezpečným stavem vozidla se 

rozumí srovnání předních kol do podélného směru, zastavení vozidla a rozsvícení 

výstražných světel. Paralelně s uvedením vozidla do bezpečného stavu je uložena chyba 

popisující výpadek komunikace do paměti závad. 

Druhou částí funkčnosti vnitřní diagnostiky CCU je reakce na vzniklé chybové stavy 

v rámci ostatních ŘJ. V návrhu je počítáno s cyklickým odesíláním chybových kódu na 

CAN sběrnici u všech ŘJ. CCU tyto vysílané chybové kódy přijímá, ukládá si je do vlastní 

paměti a v závislosti na číslu chyby vyvolává odpovídající reakce, jsou-li nutné. Při 

restartu napájení jsou všechny chyby ostatních ŘJ načteny z paměti, kde byly uloženy, 

tudíž reakce na všechny chyby je provedena okamžitě po startu vozidla. Tento postup 

zajišťuje, aby v případě výskytu kritických chyb nebyly systémy při restartu napájení 

uvedeny opět do těchto krizových stavů (např. zkrat v některém ze systémů). V důsledku 

uložení některé z chyb může tedy nastat stav, kdy povely z dálkového ovládání jsou 

v rámci vnitřního algoritmu CCU potlačeny diagnostických příkazem reagujícím chybu. 

 Výjimkou v tomhle směru je chyba příjmu dat z dálkového ovládání. Neúspěšný 

příjem sice způsobí uvedení vozidla do bezpečného stavu, nicméně při úspěšném navázání 

spojení je vozidlo opět možné standardně ovládat. Odpovídající chyba s podrobnostmi 

v paměti zůstává, ale CCU na ni již žádným způsobem nereaguje (ani při restartu 

napájení). 

Návrh okruhu uživatelské diagnostiky CCU zahrnuje funkcionalitu popsanou 

v kapitole 3.2 Uživatelská diagnostika. Je tedy počítáno s možností čtení paměti závad, 

mazání paměti závad a sledováním přijímaných hodnot z dálkového ovládání skrze 

diagnostický software. Při mazání paměti závad je u CCU důležité, aby jednotka reagovala 

i na mazání paměti závad ostatních ŘJ a smazala vždy uložené chybové kódy dané ŘJ i své 

paměti (kde jsou drženy z důvodů vnitřní diagnostiky, viz předchozí odstavec). U 

sledování přijímaných hodnot z dálkového ovládání skrze diagnostický software se počítá 

s možností sledovat všechny aktuálně používané ovládací prvky. 
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3.4 Návrh vnitřní a uživatelské diagnostiky pro LCU 

Jak již bylo uvedeno v teoretickém popisu vozidla, LCU má v rámci vozidla na starosti 

řízení světelných funkcí vozidla. Řízení světelných funkcí je zde realizováno skrze 

integrovaný výkonový vícekanálový spínač 17XS6500 od společnosti Freescale. Protože 

tento obvod je vybaven i měřením proudu vybraného výstupu, je systém vnitřní 

diagnostiky tohoto sytému postaven právě na tomto měření. 

K ovládání všech světelných funkcí jsou použity celkem dva obvody 17XS6500. 

Jelikož je měření proudu v rámci tohoto obvodu multiplexováno, je možné v danou chvíli 

měřit proud pouze jednoho výstupu. Měření všech výstupních proudů je realizováno 

cyklickým přepínáním měřeného kanálu. V každém běhu programu jednotky LCU jsou 

tedy kontrolovány přesně dva měřené proudy. Vyhodnocení měřeného proudu je 

vyhodnocováno pouze v případě, že je dané světlo aktivní. Mezní hodnoty jednotlivých 

proudů, které musí být dodrženy, jsou uvedeny v Tabulka 1. Jeli hodnota měřeného proudu 

(při aktivované dané světelné funkci) mimo stanovenou mez, je zapsána do paměti a 

odeslána do CCU odpovídající chyba.  

Tabulka 1 - Mezní hodnoty proudu pro světelné funkce 

Světlo Minimální proud [mA] Nominální proud [mA] Maximální proud [mA] 

Tlumené 5000 5833 7000 

Dálkové 5000 5833 7000 

Denní 60 80 100 

Směrové P 120 156 180 

Směrové L 120 156 180 

Obrysové 20 30 40 

Brzdové 350 375 400 

Couvací 210 230 250 

KPS 45 60 75 

SKC 130 150 170 

 

Zvolené hodnoty proudových mezí jednotlivých světelných funkcí byly voleny na 

základě uvedeného odběru v diplomové práci Ing. Ondřeje Jahna. 

V části uživatelské diagnostiky LCU je počítáno s funkcionalitou uvedenou v kapitole 

3.2 Uživatelská diagnostika. V rámci navrhovaného diagnostického softwaru by tedy mělo 

být možné z jednotky LCU číst paměť závad, mazat paměť závad a vyčítat aktuální měřené 

hodnoty. V měřených hodnotách by měly být obsaženy všechny hodnoty proudů 

uvedených v Tabulka 1. 
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3.5 Návrh vnitřní a uživatelské diagnostiky pro BCU a SCU 

Ačkoliv jsou na první pohled systémy řízení a brzdové soustavy zcela odlišné, 

z pohledu vnitřní diagnostiky jsou si oba systémy velmi podobné. Základem obou systémů 

je krokový motor řízený pomocí kontroléru R356. Návrh vnitřní diagnostiky obou systémů 

je postaven na komunikaci ŘJ daného systému s kontrolérem R356. Kontrolér je ovládán 

skrze příkazy (např. jeď na absolutní pozici 10000 - /1A10000R), na které vždy odpovídá. 

V odpovědi je potvrzení přijatého příkazu nebo indikace některého z chybových stavů, 

který se váže k přijatému příkazu (např. zadány hodnoty mimo povolené meze). Kontrola 

správného přijetí příkazu by měla být první věcí, která by se v rámci vnitřní diagnostiky 

systému měla kontrolovat. Další možností pro účely vnitřní diagnostiky je kontrola dojetí 

motoru na požadovanou pozici. Kontrolér nabízí příkaz pro vyčtení aktuální pozice. Při 

kontrole dojetí pohonu na požadovanou pozici je ovšem třeba zohlednit čas nutný 

k přesunu. Z pohledu ukládání chyb do paměti závad by kontrola výše zmíněných funkcí 

měla být minimálně v rané fázi vývoje vozidla více než dostačující. 

V rámci čtení aktuálních hodnot je v návrhu počítáno s vyčítáním aktuální hodnoty 

polohy a rychlosti. Získávání těchto hodnot bude realizováno cyklickým vysíláním 

zjišťovacích příkazů z ŘJ do kontroléru 356.  Na straně uživatelské diagnostiky bude opět 

možné na základě návrhu v kapitole 3.2 Uživatelská diagnostika číst a mazat paměť závad 

a vyčítat aktuální polohu a rychlost motoru. V rámci implementace vyčítání polohy motoru 

by měl být v rámci SW proveden přepočet z pulzů na úhel natočení přední nápravy 

vycházející z výpočtu uvedeném v diplomové práci Ing. Jiřího Kováče. Výčet všech 

potřebných příkazů a odpovědí pro implementaci diagnostiky do obou těchto systémů je 

uveden v příloze B. 

 

3.6 Návrh vnitřní a uživatelské diagnostiky pro DCU 

Řízení pohonu je jedním z klíčových systémů vozidla, proto má vnitřní diagnostika 

toho systémů zásadní význam. Jak již bylo popsáno v kapitole 2.2 Popis systému DCU, ŘJ 

jednotka pohonu řídí jednotlivé elektromotory skrze jím příslušné frekvenční měniče.  

Z pohledu návrhu vnitřní diagnostiky tohoto systému je prvním chybovým stavem, 

který musí být bezpodmínečně zaregistrován, ztráta komunikace na CAN sběrnici s CCU. 

Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k výpadku komunikace jednotky DCU s jednotkou CCU, 

musí být spuštěna procedura uvádějící vozidlo do bezpečného stavu. K detekci výpadku 

komunikace může posloužit kontrola příjmu cyklicky vysílaných zpráv z jednotky CCU 
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obsahující požadované veličiny. Paralelně s reakcí na ztrátu komunikace musí být do 

paměti závad uložena chyba s podrobnostmi. 

Krom ztráty komunikace by měla být v rámci vnitřní diagnostiky systému DCU 

prováděna kontrola odpovědi měniče na přijatý příkaz z DCU (na sběrnici CAN Open 

mezi DCU a měniči) a také by měla probíhat cyklická kontrola kritických provozních 

parametrů (např. teplota). Vzhledem k paralelnímu vývoji řídicí jednotky DCU v době 

psaní této práce nebylo možné jednoznačně určit všechny požadavky na diagnostiku 

systému DCU pro zajištění požadované bezpečnosti (požadavky budou laděny na základě 

dlouhodobějších provozních testů). Všechny vzniklé chyby v DCU by měly být, jako 

v návrhu všech ostatních jednotek, posílány do CCU, kde bude docházet k příslušným 

reakcím na vzniklé chyby. 

Návrh uživatelské diagnostiky DCU počítá opět na základě kapitoly 3.2 Uživatelská 

diagnostika s funkcemi čtení a mazání paměti závad a funkcí sledováním aktuálních 

hodnot. V rámci čtení aktuálních hodnot by měly být dostupné výstupní hodnoty momentů, 

vypočtené na základě vnitřního algoritmu, pro jednotlivá kola. Krom jednotlivých 

momentů by mohly být zároveň dostupné parametry a veličiny, které poskytuje frekvenční 

měnič na základě dotazu (např. teplota, otáčky a další).  

Mimo výše uvedené možnosti uživatelské diagnostiky je v diplomové práci kolegy 

Cába popsána vize parametrizace měničů skrze software uživatelské diagnostiky. Návrh 

SW pro uživatelskou diagnostiku by tedy měl zahrnovat možnost snadného doplnění 

parametrizace jednotlivých měniče na základě vysílaných zpráv na CAN sběrnici (např. 

strmost rozběhové rampy, maximální otáčky a další). 
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4 Implementace a ověření funkčnosti vnitřní 

a uživatelské diagnostiky 

4.1 Popis mikrokontroléru ŘJ 

Základem všech ŘJ vozidla je 32 bitový mikrokontrolér PPC5643L. Jde o 

mikrokontrolér se zaměřením na aplikace s vysokou mírou bezpečnosti. Při dodržení všech 

předepsaných postupů je možné s ním dosáhnout bezpečnostní klasifikace ASIL D 

(označení pro nejvyšší třídu bezpečnosti v automotive průmyslu). Mikrokontrolér je 

vybaven dvou jádrovým procesorem o taktu 120 MHz, který může pracovat ve dvou 

režimech. V první režimu mikrokontrolér pracuje jako datový komparátor. Program je 

vykonáván na obou jádrech nezávisle a jejich výsledek je porovnáván pro zajištění 

maximální bezpečnosti. V druhém režimu může pracovat procesor jako klasický více 

jádrový procesor, kdy je úloha rozdělena mezi obě jádra podle možností.  

Pro ukládání dat je k dispozici 1 MB flash paměti členěné do sektorů a 128 kB interní 

SRAM paměti. Z dalších periférií je mikrokontrolér vybaven 1x sběrnicí FlexRay, 2x 

sběrnicí CAN, 2x sběrnicí LIN, 3x sběrnicí SPI, A/D převodníkem, min. 16 I/O (v 

závislosti na nastavení) a mnoho dalšími periferiemi. Díky této relativně obsáhlé 

vybavenosti mikrokontroléru je ideální pro použití v automotive nejen v rámci projektu 

Democar. K napájení mikrokontroléru je výrobcem předepsané napětí 3 – 3,6 V. 

Programování je možné provádět přes JTAG rozhraní, Nexus konektor nebo OSJTAG 

USB konektor, který byl používán v rámci této práce. Ilustrační fotografie vývojového kitu 

s popisem je uvedena na Obrázek 17. Vývojový kit slouží pouze pro vývoj a ladění, pro 

vlastní řídicí jednotky jsou speciálně navrženy a osazeny desky s mikrokontrolérem 

PPC5643L. 
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Obrázek 17 - Vývojový kit Freescale TWR - PXS20 [7] 

4.1.1 MQX 

Řídicí aplikace ve všech ŘJ běží pod operačním systémem MQX. Tento operační 

systém pracuje v reálném čase a s jistou mírou abstrakce může být spíše jako knihovna 

funkcí. Tyto funkce obsahují mnoho ulehčení pro vývojáře, protože část problémů řeší za 

něj (snadná práce se vstupy/výstupy, obsluhy přerušení, události, fronty, správa paměti  

apod.) a také obsahují scheduler, který se stará o řízení více taskových programů v reálném 

čase. Díky funkcím operačního systému MQX se programátor nemusí zabývat 

nastavováním bitů na úrovni jednotlivých registrů, řízení běhu programu, ošetřování 

hardwarových přerušení, ale využívá pouze vhodného nastavení a volání příslušných 

funkcí (tzv. komponent) v MQX. 

Díky tomuto operačnímu systému se programátor aplikace nemusí tak detailně zabývat 

samotnou hardwarovou strukturou procesoru, pro který program vytváří, ale pracuje na 

vyšší úrovni. MQX se skládá z komponent jádra a doplňkových rozšiřujících komponent. 

V případě komponent jádra (core components) pak pouze ty, které jsou využívány MQX 

nebo volány aplikací, se vloží při překladu do programu. Tím se minimalizuje velikost 

kódu. Ke splnění dalších požadavků, které rozšiřují aplikace a konfigurují komponenty 

jádra, se pak dále vkládají další doplňkové komponenty (optional components). Situace je 

ilustrována na Obrázek 18. 
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Obrázek 18: Složení MQX systému 

4.2 Diagnostika LCU 

Jako první jednotka pro implementaci byla vybrána LCU. Jednotka byla vybrána 

protože, její autor Ondřej Jahn v rámci návrhu a realizace již počítal s budoucím 

rozšířením o diagnostikou část. Diagnostika systému řídicí jednotky světel (LCU) plně 

vychází z návrhu popsaného v kapitole 3. Stávající řídicí program LCU byl v rámci této 

práce rozšířen o okruh vnitřní a uživatelské diagnostiky. Implementace a odzkoušení 

každého z obou okruhů diagnostiky je popsáno v následujících kapitolách, kde jsou 

zároveň uvedeny i vzorové příklady jednotlivých funkcí. 

4.2.1 Okruh vnitřní diagnostiky LCU 

Okruh vnitřní diagnostiky LCU cyklicky provádí měření proudu všech světelných 

funkcí vozidla. Je-li jakákoliv světelná funkce aktivována, aktivuje se komparace 

naměřené hodnoty proudu s mezními hodnotami uvedenými v Tabulka 1 v kapitole 3. 

Pokud hodnota proudu nespadá do nastaveného intervalu, je proveden zápis chyby do 

paměti. Po vyčtení této chyby z paměti závad je uživateli zpravidla ihned zřejmá příčina 

vzniku závady. V praxi jde nejčastěji o zkrat v obvodu (výrazně vyšší proud než je 

maximální mez) nebo o rozpojení obvodu (nulový nebo zanedbatelně malý proud). Pokud 

se aktuálně objevená chyba v paměti již vyskytuje, je inkrementována pouze její četnost v 

paměti. Při restartu systému jsou všechny chyby načteny z Flash paměti, aby se mohly 

všechny odesílat CCU. 

Paralelně s měřením a kontrolou požadovaných hodnot probíhá diagnostická 

komunikace mezi LCU a CCU skrze CAN sběrnici. LCU cyklicky vysílá všechny své 

chybové kódy a CCU si je zpracovává a ukládá. CCU na základě takto přijatých 

chybových kódu z LCU provádí příslušné reakce. Vzhledem k tomu, že v rámci systému 
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LCU neprobíhá řízení žádného kritického systému, chyby z LCU v CCU vyvolávají pouze 

indikaci chyby rozsvícenými výstražnými světly. Ukázka cyklického odesílání chyb z LCU 

do CCU je zobrazena na Obrázek 19, kdy byla komunikace mezi jednotkami monitorována 

a řízena z připojeného USB2CAN převodníku. 

 

Obrázek 19 - Průběh komunikace mezi LCU a CCU 

Na výpisu komunikace z CAN sběrnice na Obrázek 19 jsou vyznačeny cyklicky 

posílané diagnostické zprávy z LCU nesoucí chybové kódy. Součástí těchto zpráv je vždy 

celkový počet chyb v dané řídicí jednotce, aktuální posílaná chyba a rozšířený chybový 

kód aktuálně posílané závady. Struktura rozšířeného chybového kódu v sobě nese 

informaci o jednotce, ve které chyba vznikla, prioritu chyby a číslo, upřesňující a 

popisující vznik závady. Priorita závady udává, jak je třeba obsloužit konkrétní chybu v 

CCU a jejich význam objasňuje Tabulka 2. 

Tabulka 2 - Význam priorit chybových kódů 

Priorita Význam 

0 Status OK 

1 Málo významná závada (není nutná reakce) 

2 Normální závada (je nutná reakce) 

3 Kritická závada (uvedení všech systémů do bezpečného stavu) 

 

 

Cyklické odesílání chybových kódů 

 

Cyklické odesílání chybových kódůCz 

Cyklické odesílání chybových kódůCz 
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4.2.2 Okruh uživatelské diagnostiky LCU 

Okruh uživatelské diagnosticky navazuje na okruh vnitřní diagnostiky a zavádí do 

systému možnost interakce s uživatelem prostřednictvím CAN sběrnice. První funkcí, 

kterou uživatelská diagnostika nabízí je „Vyčtení paměti závad“. Tato funkce je 

aktivována přijetím příslušného příkazu na CAN sběrnici s diagnostickým ID LCU. 

Ukázka příkazu pro „Vyčtení paměti závad“ pomocí USB2CAN převodníku je zobrazena 

na Obrázek 20. 

 

Obrázek 20 - Příkaz pro vyčtení paměti závad LCU 

LCU po přijetí požadavku na vyčtení paměti závad provede vyčtení paměti závad a 

začne postupně vysílat jednotlivé chybové rámce na sběrnici. Chybové rámce v sobě 

následující informace: 

 kód chyby (číslo ŘJ + priorita chyba + číslo chyby), 

 četnost chyby (počet výskytů konkrétní chyby, maximálně hodnota 

100), 

 datum prvního výskytu chyby (zatím prázdné z důvodu absence hodin), 

 hodnota poruchové veličiny, 

 data 1 - zpravidla horní mez měřené veličiny, 

 data 2 - zpravidla dolní mez měřené veličiny, 

 stavové veličiny při vzniku závady (zatím prázdné) 

 

 Tyto chybové rámce jsou uloženy ve flash paměti mikrokontroléru příslušné ŘJ. 

Jediná výjimka je CCU, která si zároveň drží všechny kódy chyb všech řídicích jednotek, 

aby mohla provádět adekvátní reakce v potřebných případech. V CCU jsou ovšem uloženy 

pouze kódy chyb (tj. číslo ŘJ + priorita chyba + číslo chyby), ostatní informace jsou 

uloženy pouze v příslušných ŘJ. Každý výše uvedený chybový rámec má pevnou velikost 

64 bajtů, která je pro odeslání rozdělena do 13 zpráv s diagnostickým ID příslušné ŘJ. 

Vyčtené chyby se postupně odesílají po CAN sběrnici, dokud nejsou odeslány všechny. 

Příklad odesílaného chybového rámce z LCU je uveden na Obrázek 21. 

Příkaz pro vyčtení paměti závad 

 

Cyklické odesílání chybových kódůCz 
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Obrázek 21 - Odesílání chybového rámce LCU   

Chybové rámce a jejich jednotlivé položky jsou v CAN zprávách odesílány ve formátu 

uvedeném v Tabulka 3. 

Tabulka 3 - Formát odesílaných chybových rámců po CAN sběrnici 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 

2 Pořadí Počet Data 
  

Na bytu 0 je hodnota 2, která signalizuje, že jde o typ zprávy „Odesílání vyčteného 

chybového rámce z paměti“. Jak již bylo zmíněno výše, chybový rámec má pevnou 

velikost 64 bajtů a je rozdělen do 13 zpráv. K orientaci, která část chybového rámce je 

obsažena ve zprávě, slouží byte 1 a 2. V bajtu 2, který udává „Počet“ zpráv k přenesení 

dané informace, bude tedy hodnota 13. V bajtu 1 je v závislosti na pořadí zprávy číslo od 1 

do 13 a oznamuje, která část z celkového „Počtu“ je právě odesílána. Zbylé bajty (5) již 

přísluší přenášeným datům, v tomto případě chybovému rámci z LCU. 

Po přenesení všech 13 zpráv je třeba přijaté data poskládat dohromady. Takto 

poskládaných 64 bajtů je nyní možné rozdělit na jednotlivé části, které byly uvedeny výše. 

Struktura dat přijatého chybového rámce je popsána v Tabulka 4. 

Tabulka 4 - Struktura chybového rámce 

Byte 
0 

Byte 
1 

Byte 
2 

Byte 
3 

Byte 
4 

Byte 
5 

Byte 
6 

Byte 
7 

Byte 
8 

Byte 
9 

Byte 
10 

Byte 
11 

Byte 
12 

Byte 
13 

Byte 
14 

Byte 
15 

Kód 
chyby 

Četn
ost Datum 

Hodnota poruchové 
veličiny  

Data 1 ( zpravidla 
horní mez) 

                Byte 
16 

Byte 
17 

Byte 
18 

Byte 
19 

Byte 
20 

Byte 
21 

Byte 
22 

Byte 
23 

Byte 
24 

Byte 
25 

Byte 
26 

Byte 
27 

Byte 
28 

Byte 
29 

Byte 
30 

Byte 
31 

Data 2 ( zpravidla 
dolní mez) Freeze frame 

                Byte 
32 

Byte 
33 

Byte 
34 

Byte 
35 

Byte 
36 

Byte 
37 

Byte 
38 

Byte 
39 

Byte 
40 

Byte 
41 

Byte 
42 

Byte 
43 

Byte 
44 

Byte 
45 

Byte 
46 

Byte 
47 

 
Freeze frame 

                

Série zpráv obsahujících jeden chybový rámec 
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Byte 
48 

Byte 
49 

Byte 
50 

Byte 
51 

Byte 
52 

Byte 
53 

Byte 
54 

Byte 
55 

Byte 
56 

Byte 
57 

Byte 
58 

Byte 
59 

Byte 
60 

Byte 
61 

Byte 
62 

Byte 
63 

 
Freeze frame 

 

Druhou funkcí, kterou uživatelská diagnostika nabízí, je „Mazání paměti závad“. Při 

zaslání požadavku ve správném tvaru na odpovídající diagnostické ID LCU po CAN 

sběrnici je provedeno smazání celé paměti závad ve flash paměti mikrokontroléru. Ukázka 

poslaného příkazu pomocí USB2CAN převodníku je zobrazena na Obrázek 22. 

 

 

Obrázek 22 - Příkaz pro mazání paměti závad LCU 

Poslední funkcí umožňující uživatelská diagnostika je „Čtení aktuálních hodnot“. 

V tomto režimu si uživatel vybere veličinu, kterou chce monitorovat a pošle příkaz LCU 

po CAN sběrnici ve formátu, viz Tabulka 5. 

Tabulka 5 - Formát příkazu pro vyčítání měřené hodnoty z ŘJ 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 

4 Nezohledňuje se Co? Nezohledňuje se 
 

K výběru veličiny, která má být monitorována, slouží bajt 3, kde se zadává hodnota 1-

254 podle požadované veličiny. Výčet všech dostupných měřených hodnot a jejich číselná 

reprezentace je uvedena v příloze „Diagnostické formáty“. Příklad požadavku na zasílání 

měřeného proudu tlumeným světlem je uveden na  Obrázek 23. 

 

 

 Obrázek 23 - Příkaz pro aktivaci zasílání měřené hodnoty proudu tlumeným světlem  

Po zaslání aktivačního příkazu pro vyčítání měřené hodnoty začne ŘJ automaticky 

cyklicky odesílat požadovanou měřenou hodnotu. Měřená hodnota je odesílána 

prostřednictvím CAN sběrnice ve formátu, viz Tabulka 6. 

Tabulka 6 - Formát CAN zprávy pro měřenou hodnotu 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 

5 Nezohledňuje se Co? Hodnota 
 

Příkaz pro aktivaci zasílání měřené hodnoty proudu tlumeným světlem 

Cyklické odesílání chybových kódůCz 

Příkaz pro smazání paměti závad 

 

Cyklické odesílání chybových kódůCz 
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V bajtu 3 je odesíláno o jakou měřenou hodnotu jde a od 4 bajtu je odesílána měřená 

hodnota. Příklad odesílané měřené hodnoty proudu tlumeným světlem je na Obrázek 

24Obrázek 25. 

 

 Obrázek 24 - Příklad odesílané měřené hodnoty proudu tlumeným světlem 

Zasílání požadované veličiny je prováděno cyklicky od jeho startu a je ukončeno až 

příkazem pro ukončení zasílání měřené hodnoty. Příkaz pro ukončení je zobrazen na 

Obrázek 25. 

 

 

Obrázek 25 - Příkaz pro ukončení zasílání měřené hodnoty 

4.3 Diagnostika CCU 

Výsledkem úspěšné implementace obou navržených okruhů diagnosticky do LCU je 

mimo jiné ucelená knihovna diagnostických a podpůrných funkcí. Jelikož již téměř 

všechny navržené a vytvořené části byly odzkoušeny v rámci LCU, implementace 

diagnostiky v rámci CCU se skládá použití hotových funkcí a dopsání algoritmu pro 

obsluhu chyb z jiných řídicích jednotek. 

4.3.1 Okruh vnitřní diagnostiky CCU 

Okruh vnitřní diagnosticky CCU je založen na kontrole příjmu dat z dálkového 

ovládání, kterým jsou ovládány všechny systémy vozidla. Ke kontrole příjmu dat slouží 

vybraný bajt z pole bajtů, které je cyklicky vyčítáno skrze RS-485 z přijímače dálkového 

ovládání. Je-li v tomto bajtu jiná než požadovaná hodnota (0x00), jsou všechny stavové 

proměnné vozidla uvedeny do stavu, ve kterém dojde k zabrzdění vozidla a rozsvícení 

výstražných světel. Paralelně s uvedením vozidla do bezpečného stavu je uložena chyba do 

paměti závad pomocí stejné funkce jako v případě jednotky LCU. Při úspěšném 

znovunavázání komunikace s dálkovým ovládáním je možné vozidlo opět standardně 

ovládat. Chyba v paměti závad samozřejmě zůstává. 

Jednotka CCU vysílá, stejně jako LCU, cyklicky stav své paměti závad na CAN 

sběrnici. Při vypnutí dálkového ovládání při zapnutém vozidle se na sběrnici i v paměti 

objevuje chyba, viz Obrázek 26. 

Příkaz pro ukončení zasílání měřené hodnoty 

Cyklické odesílání chybových kódůCz 

Vysílání požadovaných live hodnot 

Cyklické odesílání chybových kódůCz 

Cyklické odesílání chybových kódůCz 
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Obrázek 26 – Cyklicky posílané chyby jednotky CCU na CAN sběrnici 

Formáty jednotlivých zpráv jsou shodné s jednotkou LCU a zbylé jednotky budou 

taktéž používat formát popsaný u jednotky LCU.  

Další neméně důležitým úkolem vnitřní diagnostiky CCU je reakce na vzniklé chyby 

v ostatních jednotkách. V době vypracování této práce byla diagnostika plně 

implementována pouze do jednotky LCU, proto bude funkčnost této části demonstrována 

právě na této jednotce. CCU přijímá všechny diagnostické CAN identifikátory ostatních 

ŘJ. Objeví-li se v některé z těchto zpráv indikace chyby s příslušným číslem chyby, je toto 

číslo uloženo v paměti CCU. Na základě těchto chybových kódu jsou následně upravovány 

požadavky stavových proměnných vozidla, které jsou posílány CCU ostatním ŘJ. 

V případě jednotky LCU dochází při zaslání jakéhokoliv chybového kódu do CCU 

k aktivaci výstražných světel vozidla. Tato reakce může být samozřejmě do budoucna 

změněna, v době psaní této práce šlo především o demonstraci funkce. Akční zásahy 

zohledňující aktuální chyby ostatních jednotek jsou prováděny skrze maskování 

výstupních dat z CCU, ve kterých jsou příkazy ostatním ŘJ. 

4.3.2 Okruh uživatelské diagnostiky CCU 

Z pohledu uživatelské diagnostiky nabízí jednotka CCU totožné funkce jako jednotka 

LCU. Implementace jednotlivých funkcí zajišťující uživatelskou diagnostiku vychází 

z použití v jednotce LCU a rozšiřuje jej pouze v práci s pamětí závad. V paměti si totiž 

jednotka CCU drží i chybové kódy ostatních jednotek. CCU tedy nabízí opět možnost čtení 

a mazání paměti závad a možnost čtení aktuálních hodnot. U vyčítaných aktuálních hodnot 

byly nastaveny vždy výstupní hodnoty požadovaných veličin pro ostatní jednotky, nikoliv 

hodnoty přijaté z dálkového ovládání. Díky tomuto rozdílu jsou v aktuálních hodnotách 

zohledněny i výpočty v CCU, kterými přijaté data z dálkového ovládání prochází (např. 

omezení úhlu natočení přední nápravy). 

Příklad vyčítání paměti chyb z CCU je uveden na Obrázek 27. Jak již bylo zmíněno 

výše, formát vyčítaných dat je shodný jako u LCU, proto k němu nebude rozváděn další 

komentář. 

 

Cyklicky posílané chyby jednotky CCU 
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Obrázek 27 – Příklad vyčtení paměti závad z CCU 

Vyčítání aktuálních požadovaných hodnot bylo ověřeno na příkladu vyčítání aktuální 

hodnoty natočení přední nápravy, průběh zachycené komunikace je uveden na Obrázek 28. 

 

 

Obrázek 28 – Výpis komunikace na CAN sběrnici při čtení aktuálních hodnot z CCU 

 

4.4 Software pro uživatelskou diagnostiku 

Pro jednoduchou a intuitivní práci s uživatelskou diagnostikou jednotlivých jednotek 

byl vytvořen program pro použití na osobním počítači. Program byl napsán ve vývojovém 

prostředí LabView a k propojení počítače s CAN sběrnicí vozidla byla použita karta 

NI 9862 v univerzální USB šasi NI cDAQ-9171. Karta NI 9862 poskytuje komunikační 

rozhraní s CAN sběrnicí s přenosovou rychlostí až 1 Mbit/s, což je komunikační rychlost, 

na kterou jsou nastaveny všechny systémy vozidla. Ke kartě je dodávána vývojová 

sada NI-XNET, což je soubor ovladačů a vývojových prostředků pro tvorbu aplikace 

v prostředí LabVIEW, LabWindows™/CVI nebo v obecně v rámci programovacích jazyků 

C/C++. Pro spuštění programu z .exe souboru je nutné mít na PC nainstalovaný minimálně 

LabVIEW Run-Time ve 2011 nebo vyšší a sadu NI-XNET ve verzi 1.6 nebo vyšší. 

Použitá karta je zobrazena na Obrázek 29, kde je zachycen průběh testování SW 

pomocí řízené CAN komunikace z druhého PC pomocí CAN2USB převodníku a 

dodávaného SW. 

Vyčtení paměti závad z CCU 

 

Datové rámce s vyčítanou aktuální požadovanou hodnotou natočení přední nápravy z CCU 
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Obrázek 29 - Ukázka testování SW pro uživatelskou diagnostiku vozidla Democar 

 Vytvořený SW zahrnuje přehledné grafické prostředí, viz Obrázek 30. V horní části 

okna programu je umístěn ovládací prvek pro výběr ŘJ vozidla („Selected ECU“). Zda-li je 

ŘJ jednotka aktivní je možné zjistit okamžitě pomocí zelené indikační LED pod 

příslušným názvem ECU (řádek „Status“). Bliká-li zelená LED, znamená to, že ŘJ 

jednotka komunikuje (cyklicky vysílá svůj stav). Bliká-li krom zelené LED také červená 

LED, znamená to, že v dané ŘJ je uložena minimálně jedna chyba. Vyčtení a mazání 

paměti závad je zcela intuitivní a je vykonáno po stisku příslušného tlačítka („Read Faulty 

Memory“ pro čtení paměti a „Erase Memory“ pro smazání paměti). Po stisku tlačítka pro 

čtení paměti závad je vypsána celá paměť závad včetně všech popisů do prostředního okna. 

Má-li být zapnuto sledování některé z dostupných veličin vybrané ECU, je třeba prvně 

vybrat požadovanou veličinu. Výběr všech dostupných veličin je v rolovacím menu nad 

tlačítkem „Read Live Data“. Po výběru příslušné veličiny již stačí kliknout na tlačítko 

„Read Live Data“ a vyčítání dané hodnoty je zahájeno. Velikost vybrané veličiny je 

indikována v ukazateli a její časový průběh je zobrazen v grafu. Pro ukončení je nutné 

kliknout na tlačítko „STOP Reading Live Data“. Pro potřeby mazání grafu nebo okna 

s vypsanými chybami slouží tlačítko „Clear History“. 

NI 9862 v USB šasi NI cDAQ-9171 

USB2CAN  

PC s uživatelskou diagnostikou 
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Obrázek 30 - Vytvořený SW pro uživatelskou diagnostiku z PC 

4.4.1  Ověření funkčnosti programu 

Jak již bylo zmíněno výše, k testování programu sloužilo řízené posílání definovaných 

CAN rámců z druhého PC skrze USB2CAN převodník a aplikační software PP2CAN. Pro 

ověření funkčnosti čtení požadované Live Dat, byly na CAN sběrnici posílány cyklicky 

hodnoty od 70 do 74, viz Obrázek 31. Program data přijat a následně je správně zobrazil do 

indikátoru i do grafu, viz Obrázek 30. 

 

Obrázek 31 - Cyklické posílání CAN zpráv s "Live hodnotou" 

Pro ověření funkčnosti přijímání chybových kódů bylo obdobným způsobem jako u 

„Live Dat“ provedeno vysílání vybraného chybového rámce ve 13 CAN zprávách. 

Program musí všech 13 zpráv přijmout, vhodně je poskládat dohromady a následně zase 

rozdělit na části definované formátem chybového kódu (Tabulka 1). Vysílané CAN rámce 

z druhého PC jsou uvedeny na Obrázek 32. 

„Live Hodnota“ 
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Obrázek 32 - Vyslání chybového rámce jednotky LCU 

 Program chybový kód úspěšně přijal a zobrazil všechny jeho hodnoty 

v požadovaném formátu včetně popisků, viz Obrázek 33. Na Obrázek 32 je hodnota 3. 

bajtu 5 a hodnota 4. 148. Složením těchto dvou čísel do formátu unsigned integer 16, kdy 

3. bajt (5) je nižší bajt a 4. bajt (148) je vyšší bajt, získáme hodnotu 37893, která zobrazena 

na Obrázek 33. Na základě tohoto čísla je v rámci programu proveden rozklad čísla a 

zobrazení jednotlivých popisů vázajících se k tomuto chybovému kódu. 

 

Obrázek 33 - Uživatelská diagnostika - přijetí chybového rámce 

4.4.2 Možnosti konfigurace programu ze souboru 

Jak bylo uvedeno v části návrhu SW pro uživatelskou diagnostiku, program je možné 

z velké části konfigurovat ze souboru. Jde o soubor s názvem Diagnostic.ini v základní 

adresáři aplikace. V tomto souboru je možné konfigurovat všechny diagnostické 

parametry, které byly uvedeny v kapitole návrhu, a zároveň je zde i nastavení komunikační 
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karty – její název a použití/nepoužití terminačního odporu sběrnice. Název karty je možné 

zjistit či změnit v programu NI MAX, viz Obrázek 34.  

 

Obrázek 34- Název přiřazený připojené NI 9862 kartě v programu NI MAX 

Tento název musí být přesně uveden v inicializačním souboru, viz Obrázek 35. 

 

Obrázek 35 – Nastavení jména a odporu NI 9862 karty v inicializačním souboru aplikace 

Špatně zadaný název karty v tomto souboru nebo její fyzické nepřipojení k PC se 

projevuje chybovou hláškou, viz Obrázek 36, a následným ukončením aplikace (bez 

funkčního spojení s kartou aplikace nemá smysl). Obdobně vypadající chyba s číslem  

-1074384856 znamená, že na sběrnici není napájecí napětí. 

 

Obrázek 36 – Vyskakovací okno indukující chybu při inicializaci karty NI 9862 

Ukázka části konfiguračního souboru je uvedena na Obrázek 37. Jde o sekci popisů 

pro jednotlivé čísla chyb. Název sekce je označen LCU-Error, kdy LCU je název jednotky 

definovaný výše v sekci [ECU-List]. Následuje počet uvedených chybových čísel – count. 

Na základě této hodnoty je provedeno vyčtení tolika chyb, kolik je zde uvedeno. Dále 

následuje již samotný výčet jednotlivých chyb. V sekci ČÍSLO_CHYBY-ErrDesc je 
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přiřazen popis chyby ČÍSLU_CHYBY. V následující sekci ČÍSLO_CHYBY-

ErrExtendDesc je tomuto číslu přiřazen ještě další popis, který může obsahovat například 

podrobnější popis nebo radu k odstranění závady. Čísla chyb nemusí jít v řadě za sebou, 

z pohledu programu to není důležité, z pohledu přehlednosti je to však doporučeno.  

 

Obrázek 37 - Ukázka konfiguračního souboru 

Všechny takto uvedené věci v konfiguračním souboru se vždy při spuštění aplikace 

načítají a je možné s nimi následně pracovat. Všechny sekce konfiguračním souboru jsou 

zpravidla opatřeny komentářem uvozeným znakem ; (středník). Komentář popisuje, co je 

v rámci dané sekce definováno a často také popisuje formát, ve kterém je daná část psaná.  
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5 Závěr 

Diplomová práce se zabývá otázkou technologie vnitřní a uživatelské diagnostiky 

dálkově ovládaného vozidla Democar s elektrickým pohonem. V první částí práce je 

uveden základní popis vozidla a výčet všech jeho elektronických systémů se stručným 

popisem jejich funkčnosti.  Jednotlivé systémy jsou následně podrobněji rozebrány 

v samostatných kapitolách, které popisují dané systémy z pohledu potřebného pro získání 

dostatku relevantních informací pro návrh diagnostiky daných systémů. V těchto 

kapitolách je tedy uveden podrobnější popis funkčnosti systémů ve stavu, který byl 

aktuální v době začátku tvorby této práce.  

V následující kapitole je na základě nabytých informací proveden návrh vnitřní a 

uživatelské diagnostiky vozidla Democar. Prvně je uveden obecný návrh vnitřní 

diagnostiky vozidla, který zahrnuje kontrolu sledovaných veličin, komunikaci s centrální 

řídicí jednotkou (CCU) pro potřeby diagnostiky a práci s pamětí závad. Na návrh vnitřní 

diagnostiky navazuje obecný návrh uživatelské diagnostiky, který počítá s možností čtení a 

mazání paměti závad a možností sledování vybraných veličin jednotlivých řídicích 

jednotek skrze přehledný software z PC. Na obecný návrh navazuje návrh obou okruhů 

diagnostiky pro vybrané jednotky - LCU a CCU. V návrhu u jednotky LCU je popsána 

kontrola jednotlivých světelných funkcí. Pro jednotku CCU je navržena kontrola příjmu 

dat z dálkového ovládání vozidla a reakce CCU na vzniklé chyby z jiných ŘJ. Závěrem 

kapitoly je uveden návrh softwaru pro komfortní použití uživatelské diagnostiky. 

Poslední část práce se zabývá implementací navržených řešení do jednotlivých 

systémů vozidla. V úvodu této části je popsán mikrokontrolér s RTOS, kterým jsou 

všechny ŘJ vozidla vybaveny a na který bude navržené řešení implementováno. Po popisu 

používaného mikrokontroléru je uvedena implementace navrženého řešení vnitřní a 

uživatelské diagnostiky pro LCU. V této části je ověření jednotlivých funkcí vnitřní i 

uživatelské diagnostiky demonstrováno na příkladech zachycené komunikace po CAN 

sběrnici, ke kterým je uveden vysvětlující popis. Při ladění algoritmu vnitřní diagnostiky, 

byly pozorovány občasné problémy se zápisem do flash paměti, které neměly v době psaní 

této práce logické vysvětlení, jelikož tyto problémy se vyskytovaly zcela nahodile (při užití 

totožného kódu). Po konzultaci s vedoucím nebyl tento jev dále zkoumán a bude řešen 

v některé s navazujících prací. 

Pro komfortní práci s daty získanými skrze rozhraní uživatelské diagnostiky byl 

vytvořen program s grafickým panelem pro PC. Vytvořený program na PC byl napsán 
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v programovacím jazyce LabVIEW a pro připojení k jednotlivým jednotkám vozidla slouží 

komunikační CAN karta NI 9862, která se připojuje přímo na CAN sběrnici vozidla. Pro 

připojení k vozidlu slouží již vyvedený konektor D-SUB DE (9 pinový CANON), který byl 

pouze doplněn o připojení napájecího napětí a zemního potenciálu vozidla. Ověření 

funkčnosti aplikace je v práci demonstrováno vždy na komentovaném výpisu komunikace 

z CAN sběrnice a příslušné reakci zobrazené na vytvořené aplikaci. Vzhledem 

k neustálému vývoji vozidla je uveden popis, jak program konfigurovat prostřednictvím 

.ini souboru, bez nutnosti zasahovat do již hotového kódu. 
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