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Abstrakt 

Tato bakalářská práce popisuje průběh mé odborné praxe ve firmě Continental Automotive Czech 

Republic s.r.o., kde jsem pracoval od října 2016 do dubna 2017. Během tohoto času jsem pracoval na 

projektu „Simulátor poruchových stavů teplotních senzorů“. Cílem této práce je vytvořit zařízení 

schopné simulovat libovolný teplotní senzor a jeho poruchové stavy za účelem zefektivnění a zvýšení 

věrohodnosti testů senzorů.  

 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with my professional practice in Continental Automotive Czech 

Republic s.r.o., where I worked from October 2016 to April 2017 During that time I worked on project 

called „Simulator of fault condition of temperature sensor“. Purpose of this job was to develop device 

which could simulate any temperature sensor and its possible fault conditions to increase effectivity 

and plausibility of sensor tests. 
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3 Úvod 

Bakalářskou práci jsem vykonával formou odborné praxe ve firmě Continetal Automotive Czech 

Republic s.r.o. v Ostravě – Hrabové. Během padesáti dnů na praxi jsem získal mnoho cenných znalostí 

a zkušeností, které bych při standardní bakalářské práce nezískal. 

V rámci odborné praxe jsem pracoval na jednom z nabízených projektů, konkrétně na Simulátoru 

poruchových stavů teplotních senzorů pro verifikaci testovacích zařízení.   

Na základě této praxe jsem napsal tuto bakalářskou práci, ta je rozdělena do následujících částí.  

V první části jsou uvedeny informace o společnosti Continental (kapitola 4) a mé pracovní 

zařazení v rámci společnosti (kapitola 5).  

Ve druhé části je popsán teoretický rozbor a popis důležitých nástrojů ze strany hardwaru i 

softwaru, které byly pro práci potřeba (kapitola 6).  

Třetí část obsahuje samotné praktické řešení práce a to jak po stránce hardwaru, kde je popis 

jednotlivých částí obvodového zapojení a návrh plošného spoje (kapitola 7), tak i po stránce firmwaru 

pro mikrokontrolér (kapitola 8).  

Čtvrtá část obsahuje celkové zhodnocení získaných znalostí, dosažených výsledků a samotné 

praxe ve firmě (kapitola 9 a 10). 
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4 O firmě 

4.1 Historie 

Společnost Continental byla založena jako akciová společnost již v roce 1871 pod názvem 

„Continental-Caoutchouc-und Gutta-Percha Compagnie“. V té době se společnost zabývala výrobou 

předmětů z měkké pryže, pogumované textilie a pneumatiky. V roce 1882 byla přijata ochranná 

známka skákajícího koně, kterou společnost v modernizované podobě využívá dodnes. 

V roce 1900 první německá vzducholoď LZ 1 využívá balónový materiál Continental pro 

utěsnění vaků s plynem. 

Continental představuje v roce 1904 jako první společnost na světě pneumatiky s dezénem. O rok 

později přichází s pneumatikami s protiskluzovými hroty, předchůdce pneumatik s ocelovými hroty. 

Louis Blériot se roku 1909 zapsal do historie prvním přeletem kanálu La Manche. Materiál 

použitý na pokrytí křídel a trupu byl vyvinut společností Continental. 

V procesu výroby pneumatik se v roce 1936 představuje syntetická guma. Continental jako první 

společnost v Německu v roce 1955 spouští výrobu bezdušových pneumatik. Během téhož roku 

Continental vyvíjí první pneumatické pružiny pro autobusy a nákladní automobily. 

První zimní pneumatiky bez hrotů Continental uvádí v roce 1972. O přibližně dvacet let později 

se Continental stává prvním výrobcem pneumatik, který spouští výrobu ekologicky šetrné osobní 

pneumatiky. 

V roce 1995 byla založena divize Automotive systems k posílení systémového obchodování 

v automobilovém průmyslu. 
[1]
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4.2 Současnost 

Dnes patří Continental k pěti největším producentům v automobilovém průmyslu na světě. A to 

jako dodavatel brzdových systému, pohonných systémů a jeho součástí, přístrojového vybavení, 

elektroniky pro automobily, pneumatik, technických elastomerů a dalších. Tímto Continental přispívá 

ke zvýšení jízdní bezpečnosti a ochraně životního prostředí.  

V současné době společnost Continental působí ve 430 oblastech po celém světě. V těchto 430 

oblastech společnost zaměstnává přibližně 208 tisíc zaměstnanců. 

 
Obr. 1 Místa působnosti společnosti Continental po celém světě

[2]
 

Společnost Continental se dělí do dvou oblastí zaměření Automotive group a Rubber group. Tyto 

dvě oblasti se skládají z pěti divizí: 

 Chassis & Safety – tato divize se zabývá technologiemi pro aktivní a pasivní bezpečnost 

 Powertrain – reprezentuje inovativní a efektivní řešení pro pohonné systémy 

 Interior – zastřešuje všechny technologie pro reprezentaci a správu informací ve vozidle 

 Tires – nabízí vhodné pneumatiky pro libovolnou oblast – osobní a nákladní automobily, 

autobusy, vozidla staveb, a další 

 ContiTech – vyvíjí a produkuje funkční součásti, komponenty a systémy pro automobilový 

průmysl a další klíčové oblasti
[1]
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5 Popis pracovního zařazení a seznamu úkolů 

5.1 Popis pracovního zařazení 

Odbornou praxi jsem vykonával ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

v rámci oddělení vývoje elektroniky. Bylo mi přiděleno pracovní místo vybavené notebookem, 

multimetrem, osciloskopem, laboratorním zdrojem a dalším potřebným vybavením pro práci na 

zadaném projektu. Během praxe jsem využíval nejvíce mého pracovního místa a laboratoře pro 

osazování a testování. 

 
Obr. 2 Mé pracovní místo 
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5.2 Seznam úkolů s vyjádřením jejich časové náročnosti 

V rámci praxe ve firmě jsem pracoval na jednom komplexním projektu. Zadaný projekt jsem si 

rozdělil na několik menších úkolů, pro jejichž zvládnutí jsem musel nastudovat různé problematiky 

HW i FW. V následující tabulce je ke každému úkolu přiřazen přibližný počet dní, které jsem danému 

problému věnoval. 

Tab. 1 Seznam úkolů a jejich časové náročnosti 

Seznam úkolů Počet dní 

Seznámení s pracovištěm, školení bezpečnosti 1 

Specifikace zadání, nastudování problematiky 5 

První prototyp HW + FW konfigurace 3 

Návrh HW + úprava specifikací 6 

Návrh DPS + mechanické konstrukce 4 

Konstrukce a oživení 1. verze HW 1 

Vývoj FW 16 

Úprava HW 1 

Návrh 2. verze DPS 1 

Konstrukce a oživení 2. verze HW 2 

Finální úpravy ve FW a ladění chyb 6 

Vytvoření potřebné dokumentace 4 
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6 Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

Vývojový proces senzorů prochází mnoha fázemi. Od prvotních nápadů a návrhů, přes výrobu 

prototypů, testování, až po samotnou přípravu sériové produkce. A právě testováním se v této práci 

zabývám. Ne přímo testováním senzorů jako takových, ale testováním testovacích zařízení. 

V rámci testování se používá velké množství zařízení od běžných přístrojů, jako jsou multimetry, 

osciloskopy, generátory, apod., až po specifické testovací nástroje navržené přesně na míru 

konkrétnímu senzoru. Taková testovací zařízení zajišťují analýzu a zpracování různých získaných dat 

ze senzorů, a na základě těchto dat vyhodnocují správnou funkčnost senzorů. Ovšem i u těchto 

zařízení může dojít k nesprávnému vyhodnocení stavu senzoru, například chybou ve firmwaru či 

parametrizaci, atd. 

Z tohoto důvodu je nutnost tyto testovací zařízení nějakým způsobem verifikovat. A přesně 

k tomuto účelu slouží mnou vyvinutý simulátor. Simulátor je schopen simulovat libovolný stav 

senzoru, stavy jsou specifikovány například normou ISO10605 (kapitola 0) a konkrétní specifikací 

senzoru. A to pro libovolný vysokoteplotní senzor komunikující po sběrnici CAN z portfolia senzorů 

vyvíjených firmou Continental. 

Práci jsem si rozdělil na dva hlavní úkoly. A to na návrh hardwaru a návrh firmwaru pro použitý 

mikrokontrolér. Nejdříve jsem pracoval na návrhu hardwaru založeném na mikrokontroléru firmy 

Microchip z rodiny PIC18F66K80, který podporuje komunikační rozhraní CAN. Více informací o 

hardwaru v kapitole 7. Druhým úkolem bylo vyvinout firmware pro mikrokontrolér, který zajistí 

obsluhu všech využitých periferií a zprostředkuje komunikaci s uživatelem. Více informací o firmwaru 

v kapitole 8. 

 
Obr. 3 Blokové schéma zařízení 

  

CAN DRIVER 

DISPLAY 

MCU 

OVLÁDACÍ 

PRVKY 

PŘEVODNÍK 

USB <=> UART 
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6.1 Eagle 

Návrhový systém pro návrh elektrotechnických schémat a desek plošných spojů. 

 
Obr. 4 Prostředí EAGLE (levé okno – návrh schématu, pravé okno – návrh DPS) 

6.2 MPLAB X 

Je vývojové prostředí, které umožňuje programování mikrokontrolérů firmy Microchip. 

Vývojové prostředí ve spolupráci s překladačem umožňuje například programování v jazyce C, 

kterého jsem využil pro vývoj firmwaru. 

 
Obr. 5 Prostředí MPLAB X 

6.3 PICkit™ 3 

Jedná se o zařízení firmy Microchip. Jde o hardwarový nástroj, který se propojí s programovaným 

mikrokontrolérem, čímž umožní nahrát a následně ladit firmware. Celý proces nahrávání a ladění 

probíhá pomocí ICSP protokolu firmy Microchip. 
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6.4 NI MAX a NI USB-8473 

NI MAX je software pro správu hardwaru a softwaru společnosti National Instruments.  

NI USB-8473 je CAN interface.  

V softwaru NI MAX jsem využíval NI-CAN BusMonitor během vývoje firmwaru. 

 
Obr. 6 Prostředí NI MAX, NI-CAN BusMonitor 

 
Obr. 7 NI USB-8473 
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6.5 CAN 

Jedná se o multi-master sběrnici. Veškerý přenos funguje jako broadcast(zprávu „slyší“ každé 

zařízení připojené na sběrnici). 

Má pevně strukturované datové rámce s proměnnou, ale limitovanou délkou datové části. 

V případě, že je sběrnice nevyužita, může začít vysílat libovolný master.  

Kolize způsobená vysíláním více zařízení současně na sběrnici se detekuje již v arbitrážní části 

zprávy, dále pokračuje s vysíláním pouze master s nejvyšší prioritou. Vzhledem k tomu, že k vyřešení 

kolize dojde v arbitrážní fázi, tak nemůže dojít k poškození datového rámce. 

Odhalování chyb probíhá několika způsoby. Každý vysílač porovnává aktuálně vysílanou 

hodnotu s hodnotou na sběrnici. V každé zprávě je kontrolní rámec CRC. Dále se kontroluje struktura 

zprávy, a další. 

CAN sběrnice je flexibilní. Je možné přidat zařízení bez jakéhokoli zásahu do ostatních zařízení. 

Struktura standardní a rozšířené zprávy: 

 Arbitration field - ID zařízení, které vysílá 

 Control field – délka datového rámce 

 Data field – samotná přenášená data 

 CRC field – kontrolní rámec 

 

Obr. 8 Formát standardní zprávy (11bit ID, 0-8B dat)
[3] 

 
Obr. 9 Formát rozšířené zprávy (29bit ID, 0-8B dat)

[3]
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6.6 Simulované stavy 

Zadáním projektu bylo simulovat některé funkční stavy zařízení či systému, které specifikuje 

norma ISO10605:2001 zabývající se zkušebními metodami pro ESD. Norma specifikuje 5 stavů, 

z těchto stavů bylo potřeba simulovat pouze stavy A, B a C. Stavy D a E nebylo potřeba simulovat ze 

dvou důvodů.  Prvním důvodem je, že testovací zařízení vyhodnocuje pouze stavy A, B a C a druhým 

důvodem je možnost simulování stavu D a E pomocí stavu C v případě, že nebude omezena doba 

trvání stavu C. 

Klasifikace funkčních stavů:  

 Stav A: veškeré funkce zařízení či systému pracují, tak jak byly navrženy, a to během i 

po vystavení rušivým vlivům. 

 Stav B: veškeré funkce zařízení či systému pracují tak jak byly navrženy, a to během 

vystavení rušivým vlivům. Nicméně, jedna či více funkcí mohou pracovat mimo 

specifikovanou toleranci, např. teplotní senzor měří teplotu s odchylkou. Veškeré funkce 

se automaticky vrátí do specifikované tolerance po odeznění rušivých vlivů. Případné 

paměťové funkce v zařízení či systému zůstávají ve stavu A. 

 Stav C: jedna či více funkcí zařízení či systému nepracují tak jak byly navrženy během 

vystavení rušivým vlivům, po odeznění těchto vlivů se činnost všech funkcí automaticky 

vrátí do normálního stavu.  

 Stav D: jedna či více funkcí zařízení či systému nepracují tak jak byly navrženy během 

vystavení rušivým vlivům, po odeznění rušivých vlivů se funkce zařízení či systému 

nevrací automaticky do normálního stavu, bez vnějšího zásahu. 

 Stav E: : jedna či více funkcí zařízení či systému nepracují tak jak byly navrženy během 

vystavení rušivým vlivům, po odeznění rušivých vlivů se funkce zařízení či systému 

nemůže vrátit do normálního stavu bez opravy či výměny zařízení či systému.
[3] 
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7 Návrh hardwaru 

V rámci kapitoly o návrhu hardwaru se věnuji postupnému návrhu schématu od prvního 

prototypu po jednotlivé funkční části celého zařízení. 

 

 

 
Obr. 10 Detailní blokové schéma 

7.1 První prototyp 

Během specifikování zadání a prvního návrhu hardwaru jsem si postavil na nepájivém 

kontaktním poli první prototyp, který posloužil k přípravě firmwaru pro obsluhu znakového displeje, 

EEPROM paměti a prvním pokusům o komunikaci na sběrnici CAN. 

 
Obr. 11 První prototyp simulátoru na nepájivém kontaktním poli 
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Na základě pokusů na tomto zapojení jsem pracoval na první verzi kompletního hardwaru, kterou 

jsem využil pro výrobu první verze DPS. 

7.2 Mikrokontrolér 

Jako mikrokontrolér jsem pro tento projekt zvolil PIC18F25K80 z rodiny PIC18F66K80, která 

jako jedna z mála rodin na 8 bitové architektuře podporuje rozhraní CAN. Z dalších periferií bylo 

potřeba UART, AD převodník, PWM modul a digitální vstupy a výstupy. 

Po hardwarové stránce je simulátor schopný komunikace na sběrnici CAN, komunikaci přes 

UART, zobrazování na displej, reakce na pohyb joystickem, měření teploty v blízkosti 

mikrokontroléru, zvukové signalizace pomocí piezo měniče a signalizace pomocí LED. 

 
Obr. 12 Zapojení mikrokontroléru 
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7.3 CAN driver 

CAN driver je interface mezi CAN protokol kontrolérem v MCU a fyzickou diferenční CAN 

sběrnicí. V projektu jsem jako CAN driver použil obvod TJA1057. 

V průběhu řešení jsem se setkal s problémem, kdy jsem na DPS osadil nevhodné varistory 

s vysokou kapacitou, což způsobilo nemožnost komunikace na vyšší přenosové rychlosti než 30kbit/s. 

Při vyšších přenosových rychlostech CAN kontrolér detekoval kolizi na sběrnici, která byla způsobena 

deformací vysílaného signálu. V případě, že CAN kontrolér detekuje kolizi dat na sběrnici, viz Obr. 

13, kde zelený průběh je vysílaný signál a fialový průběh je skutečný signál na sběrnici, ukončí přenos 

a chvíli vyčká, následně se pokouší přenos dat opakovat.  

 
Obr. 13 Deformovaný průběh Tx - zelená, Rx - fialová 

 
Obr. 14 Zapojení CAN driveru TJA1057 
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7.4 Převodník USB <=> UART 

V zařízení jsem využil možnosti využití převodníku FT232 pro komunikaci s počítačem přes 

USB. Komunikace je indikována pomocí LED. 

Převodníku FT232 předchází integrovaný obvod USB6B1, který zajišťuje ochranu proti ESD 

pomocí transilů. 

 
Obr. 15 Ochranný obvod na zařazený před převodníkem FT232 

 
Obr. 16 Převodník FT232  zajišťující komunikaci mezi mikrokontrolérem a PC 
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7.5 Display a ovládací prvky 

K zprostředkování informací uživateli je využit znakový LCD displej 20x4 znaky. V tomto 

displeji je využit řadič HD44780, což je nejobvyklejší řadič pro znakové displeje. Na řadiči je 

integrováno vše co je pro řízení těchto displejů potřeba, konkrétně se jedná o RAM, znakový 

generátor, driver pro řízení tekutých krystalů, atd.
 [4]

 Je možné jej nakonfigurovat pro 4 nebo 8 bitovou 

komunikaci, zde je využita 4 bitová komunikace z důvodu úspory výstupů mikrokontroléru. Displej je 

zapojen tak, aby bylo možné nastavit kontrast a spínat podsvícení. 

Zadávat příkazy je možno pomocí 3 osého joysticku. V rámci úspory vstupů mikrokontroléru 

jsem využil AD převodníku. AD převodníkem se měří napětí na napěťovém děliči, na kterém se mění 

hodnota odporu a tím i napětí při sepnuti jednoho z mikrospínačů v joysticku. Takovým řešením jsem 

využil pouze jeden vstup s možností připojení AD převodníku. V případě použití čtení digitální 

hodnoty bych potřeboval 5 vstupů. 

 
Obr. 17 Zapojení LCD displeje 

 
Obr. 18 Zapojení joysticku 
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7.6 Napájení 

Pro napájení je použit modul spínaného stabilizátoru OKI78 s pevně daným výstupním napětím 

5V. Využití spínaného stabilizátoru je v tomto případě nutné z důvodu požadavku na napájecí napětí o 

hodnotě 24V. Na lineárním stabilizátoru by docházelo k vysokým ztrátám, tedy vysokému 

vyzářenému výkonu v podobě tepla. Modul OKI78 je schopný pracovat s účinností okolo 90%, díky 

tomu je ztrátový výkon minimální. Na vstupu do spínaného stabilizátoru je použita dioda jako ochrana 

proti přepólování a transil jako ochrana proti napěťovým špičkám. 

Ve schématu a na DPS se počítá s případnou možností akumulátorového napájení přidáním druhé 

DPS s obvody pro nabíjení a ochranu akumulátoru. 

 
Obr. 19 Schéma napájecí části 
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7.7 DPS 

Během vývoje simulátory byly vyrobeny dvě verze DPS, první DPS byla až na menší problémy 

funkční a použitelné, ale pro finální zařízení byla použita druhá verze DPS na, které byly opraveny 

drobné chyby a byly provedeny finální korekce na základě zkušeností z první verze.   

V obou případech byla použita dvouvrstvá DPS osazená z většiny SMD komponenty. Výjimku 

tvoří pouze konektory, displej a spínaný měnič. 

 
Obr. 20 Návrh desky plošných spojů - vrstva TOP 

 
Obr. 21 Návrh desky plošných spojů - vrstva BOTTOM 



 

29 

 
Obr. 22 Vyrobený plošný spoj 

 
Obr. 23 Osazený simulátor 
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8 Návrh firmwaru 

V této kapitole bych se rád věnoval firmwaru, jakožto jedné z hlavních částí celého projektu. 

Firmware mám rozdělen do několika funkčních částí popsaných v dalších kapitolách. Jako celek 

spolupracují jednotlivé knihovny pro obsluhu různých periferií na celé činnosti simulátoru. Veškeré 

ovládání je rozloženo do několika stránek menu uživatelského rozhraní, jedná se konkrétně o načítání 

specifikací senzorů, nastavení simulátoru a samotnou komunikaci na sběrnici CAN a UART. 

Hlavní část programu běží v sekvenci, která je zobrazena na Obr. 24. Program začíná samotnou 

inicializací mikrokontroléru a displeje, následně přechází do nekonečné smyčky, ve které se vykonává 

zobrazená sekvence.  

 

Obr. 24 Zjednodušený diagram hlavní smyčky programu 
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8.1 Obsluha LCD 

V zařízení je použit již zmíněný znakový displej s řadičem HD44780. Displej je zapojen na 4 

bitové paralelní sběrnici, díky tomu jsou uspořeny 4 výstupy. Využitou 4 bitovou komunikací se sníží 

přenosová rychlost, ale to není obvykle překážkou. 

Při použití 4 bitové komunikace je potřeba každý byte zapisovat do paměti displeje ve dvou 

krocích viz Obr. 25. Mezi zápisem dat je potřeba obdélníkový puls na řídící vstup LCD, čímž se 

dosáhne toho, že se překlopí hodnoty z datových vstupů do RAM displeje. 

Pro správnou funkci displeje je nutné odeslat inicializační sekvenci, ve které je možné nastavit 

zmíněnou 4 či 8 bitovou komunikaci, kurzor displeje, atd. Následně je možné na displeji standardně 

zobrazovat znaky z ASCII tabulky či uživatelsky definované znaky. 

 

Obr. 25 Diagram zápisu dat do paměti LCD 

8.2 Obsluha CAN kontroléru 

Na použitém mikrokontroléru je implementován hardwarový CAN kontrolér, který zajišťuje 

většinu činností. Po načtení profilu senzoru z paměti dojde k inicializaci samotného CAN kontroléru. 

Tato inicializace spočívá v nastavení módu komunikace, přenosové rychlosti, konfiguraci 

programovatelných bufferů atd. 

Vzhledem k tomu že senzory pouze periodicky odesílají data, tak nebylo nutné řešit příjem dat, 

ale pouze odesílání. To se provede naplnění výstupního bufferu daty k odeslání, nastavení priority pro 

danou zprávu a požadavkem o odeslání. 

Priority zpráv se nastavují z důvodu možnosti využití až 3 bufferů pro odesílání a dalších 

konfigurovatelných bufferů, které mohou sloužit jak pro vysílání, tak pro příjem dat. 
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Dále bylo nutné zajistit periodické odesílání dat. To lze řešit velmi jednoduše a přesně pomocí 

přerušení od časovače. 

8.3 Práce s FLASH pamětí 

V rámci efektivity bylo potřeba, aby bylo snadné změnit konfiguraci pro konkrétní senzor. Tedy 

nutnost ukládat informace o senzorech v samotném zařízení, aby bylo možné měnit nastavení bez 

nutnosti přeprogramování celého zařízení. K tomuto účelu by se na první pohled nabízelo využití 

paměti EEPROM vzhledem ke snadnému požití, ale tato paměť se v mikrokontrolérech založených na 

osmi bitové architektuře realizuje většinou do velikosti 1KB dat, což by bylo značně nedostatečné. Ke 

každému senzoru je totiž potřeba uložit několik stovek bytů dat, proto jsem využil možnosti zapisovat 

a číst za běhu z paměti FLASH, která je primárně určena pro program. 

Využití paměti FLASH má sice své limity a komplikace, ale jedná se pro toto použití o jednu 

z nejvhodnějších variant. Jedním z omezení je relativně malý počet výrobcem garantovaných zápisů 

do této paměti a to v řádu tisíců zápisů. Ovšem to pro tuto aplikaci není problém, jelikož je potřeba 

většinou data pouze číst. Dalším omezením je nutnost zapisovat do této paměti po celých stránkách. 

Respektive zápis se provádí po jednotlivých bytech, ale před zápisem do stránky je nutné stránku 

smazat, tím je dána nutnost zápisu celé stránky kvůli efektivitě využití paměti. Velikost stránek se 

může lišit dle konkrétního typu paměti. V tomto mikrokontroléru je velikost stránky 64 bytů. 

Vzhledem k většímu množství ukládaných dat to nebyl problém, pouze bylo nutné s touto vlastností 

počítat při vývoji samotného programu.  

V paměti FLASH mám za samotným programem vyhrazené místo pro ukládání specifikací 

senzorů. V zařízení je možné do této paměti nechat zapsat aktuálně načtenou specifikaci senzoru. Tu je 

možné do paměti uložit buď při nahrávání programu, nebo pomocí USB rozhraní. 

 
Obr. 26 Uživatelské rozhraní - ukládání profilů do paměti 

8.4 Generování zpráv 

Na základě dat specifikujících strukturu a obsah zpráv, které každý senzor odesílá, se 

v mikrokontroléru sestavují zprávy. Data o senzoru specifikují identifikátory jednotlivých zpráv, 

teploty využitých termočlánků, kódy indikující chyby, odesílané hodnoty při chybových stavech, 

sériové číslo senzoru, informace o přenosové rychlosti, atd,… 
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Nejdříve je nutné načíst specifikaci z paměti zařízení. Okamžitě po načtení specifikace se provádí 

konfigurace CAN modulu. 

 
Obr. 27 Uživatelské rozhraní - výběr profilu z paměti 

Uživatelské rozhraní umožňuje nastavit základní teplotu pro termočlánky senzoru a teplotu desky 

s elektronikou.  

 
Obr. 28 Uživatelské rozhraní - nastavení základní teploty 

Dále je možné nastavit libovolný chybový kód termočlánku či elektroniky. 

 
Obr. 29 Uživatelské rozhraní - volba FMI kódu 
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V dalším menu je možné změnit dobu pro opakování zpráv, a to jak zkrátit tak prodloužit. 

 
Obr. 30 Uživatelské rozhraní - volba zpoždění zpráv 

V posledním menu pro komunikaci je nastavení odchylky jednoho z termočlánků či elektroniky 

desky. 

 
Obr. 31 Uživatelské rozhraní - volba offsetu 

8.5 Komunikace s PC 

V rámci komunikace s počítačem se využívá integrovaný obvod FT232, který zajistí propojení 

rozhraní USB na straně počítače a UART na straně mikrokontroléru. Na straně počítače se zařízení 

detekuje jako virtuální COM port.  

Ke komunikaci se simulátorem se využívá jednoduchý komunikační protokol. V rámci protokolu 

jsou označeny konce paketů a pro ověření správnosti přijatých dat simulátor může, v závislosti na 

konfiguraci, po přijetí paketu odeslat celý paket zpět do počítače.  

Vzhledem k tomu že je nutné využít jako ukončovací značky znaky z ASCII tabulky, je potřeba 

interpretovat zda se jedná o ukončovací značku nebo o součást dat. K vyhodnocení toho zda se jedná o 

data či ukončovací značku používám escape sekvence. 

Escape sekvence je sekvence znaků, která specifikuje, zda se jedná o data či řídící znak. 

Například: 

Sekvence: #@ = koncový znak paketu 

Sekvence: ## = znak # 
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9 Zhodnocení uplatněných a získaných znalostí 

9.1 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné 

studentem v průběhu odborné praxe 

Pro úspěšné dokončení práce na zadaném projektu jsem využil mnohé znalosti nabyté během 

studia. A to především znalosti týkající se mikrokontrolérů a jejich programování v jazyce C a jazyce 

symbolických adres. Dále pak znalosti z oblasti elektroniky, které jsem využil při návrhu hardwaru 

vyvíjeného zařízení. Také jsem uplatnil znalosti a dovednosti pro návrh desek plošných spojů. A 

v neposlední řadě jsem uplatnil znalosti anglického jazyka, který jsem potřeboval ke studiu veškeré 

anglicky psané dokumentace. 

9.2 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe 

Z počátku práce na vývoji tohoto simulátoru jsem se potýkal především s nedostatečnými 

zkušenostmi s programováním rozsáhlejších projektů, ty jsem během vývoje získal a uplatním je při 

dalším studiu a práci. 
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10 Závěr 

10.1 Shrnutí výsledků práce 

Během praxe jsem pracoval na simulátoru poruchových stavů teplotních senzorů, tento projekt 

jsem v limitu padesáti dní zdárně dokončil. 

Simulátor umožňuje simulovat většinu teplotních senzorů komunikujících na sběrnici CAN 

z portfolia firmy Continental, je možné simulovat všechny poruchové stavy a tím tedy verifikovat 

testovací zařízení senzorů. Dále je možné do paměti simulátoru ukládat specifikace senzorů, tím je 

zajištěna snadná změna simulovaného senzoru. Tyto specifikace je možné do simulátoru nahrát buď 

při nahrávání programu, nebo pomocí sériového terminálu přenosem přes USB. 

Simulátor splňuje veškeré zadané požadavky a věřím, že bude zvyšovat efektivitu a věrohodnost 

testů senzorů. 

Z hlediska možných rozšíření do budoucna bych zmínil možnost přidání dalších komunikačních 

rozhraní, jako například SENT, či sekvenční vysílání chybových stavů pro automatické testování. 

10.2 Zhodnocení praxe 

Bakalářskou práci formou odborné praxe ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

pro sebe považuji za velice přínosnou. Měl jsem možnost pracovat na projektu s dobrým využitím v 

praxi. Po celou dobu praxe jsem pracoval ve společnosti týmu odborníků s mnohaletou praxí, tudíž v 

případě většího problému jsem vždy měl možnost obrátit se s dotazem na člověka zabývajícího se 

danou problematikou a získat tak mnohou cennou radu.  

V rámci praxe jsem získal mnoho znalostí a zkušeností, a to nejen z oblasti elektroniky při návrhu 

kompletního hardwaru a programování při vývoji všech použitých knihoven, ale i z prezentace své 

práce. Během praxe jsem prezentoval postup vývoje, z čehož jsem si odnesl také množství poznatků 

vzhledem k získané zpětné vazbě. 

Tímto bych tedy odbornou praxi ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

rozhodně všem doporučil. Celá praxe probíhala velmi dobře vzhledem k profesionálnímu přístupu 

všech zapojených osob. 

Tomáš Skotnica 
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