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Abstrakt
Tato diplomová práce ze zabývá realizací mobilního testovacího zařízení moderních
světlometů, pro účely firmy Varroc Lighting Systems s.r.o. Jelikož moderní světlomety nyní
obsahují komplexní elektroniku na řízení LED modulů a taktéž složité mechatroniceké systémy,
které využívají komunikačních sběrnic, je velmi těžké takový světlomet rychle analyzovat
s elektronického hlediska, využitím jednoduchých měřících zařízení jako je multimetr. Proto
firmě Varroc Lighting Systems s.r.o. vznikla potřeba na vytvoření přenosného testovacího
zařízení, které bude disponovat rozhraním pro měření jednotlivých funkcí světlometu, jakož to
analogových tak i sběrnicových. Tato diplomová práce se zabývá jak koncepčním návrhem tohoto
zařízení, tak i finální realizací.
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Abstract
This diploma thesis describes the realization of the mobile test device of modern
headlamps, manufactured by company Varroc Lighting Systems Ltd. Since modern headlamps
include complex electronics for control of LED modules, and mechatronic systems with
communication on bus, it is very difficult to make quick analysis of headlamp from electronic
perspective, using simple measuring device such as a multimeter. Therefore, the company Varroc
Lighting Systems Ltd. began need to create a portable testing device which will have an interface
for measuring headlamp function, as analog and also for bus systems. This thesis contain the
conceptual design of the device and the final realization.
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1 Úvod
Tato diplomová práce ze zabývá realizací mobilního testovacího zařízení
moderních světlometů, pro účely firmy Varroc Lighting Systems s.r.o. Jelikož moderní
světlomety nyní obsahují komplexní elektroniku na řízení LED modulů a taktéž složité
mechatronické systémy, které využívají komunikačních sběrnic, je velmi těžké takový
světlomet rychle analyzovat s elektronického hlediska, využitím jednoduchých měřících
zařízení jako je multimetr. Proto firme Varroc Lighting Systeps s.r.o. vznikla potřeba na
vytvoření přenosného testovcího zařízení, které bude disponovat rozhraním pro měření
jednotlivých funkcí světlometu, jakož to analogových tak i sběrnicových.

2 Cíl
Cílem této diplomové práce je teoretické seznámením a popisem funkcí
moderního automobilového světlometu, popis sběrnic využívaných v automobilové
světelné technice. Praktickou částí této diplomové práce je návrh a realizace zařízení pro
analyzování správnosti všech funkcí světlometu, pro potřeby firmy Varroc Lighting
Systems s.r.o. Toto zařízení má být určeno pro prvotní analýzy světlometů, u kterých je
podezřením závady. Analýza bude prováděna zaměstnancem firmy Varroc, který má
trvalé působiště ve výrobním závodě zákazníka nýbrž výrobce automobilů (Ford, Jaguár,
Bentley). Předsunutý zaměstnanec takzvaný „Resident Inženýr“ spadá pod oddělení
kvality firmy Varroc a má jen všeobecné znalosti z oblasti elektroniky. Testovací zařízení
tudíž musí splňovat několik podmínek. Musí být jednoduché na ovládání, přenositelné, a
musí obsahovat všechny rozhraní, které vyžaduje světlomet firmy Varroc.
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3 Seznámení se s komunikačními sběrnicemi používanými v
automobilech
V tato kapitola se zabývá nejmodernějším trendem komunikačních sběrnic v oblasti
automobilové světelné techniky. Tyto sběrnice jsou využívány na ovládání a analýzu funkce
mechatronických a světelných funkcí v moderních světlometech které disponují AFS (Advanced
Front Light System). Mezi používané sběrnice patří LIN a CAN, jejich vlastnosti a charakteristika
bude popsána v této kapitole.

3.1 Rozložení sběrnic v Automobilech

Obr. 1

Rozdělení sběrnic v automobilu [lin-subbus.org]

2

3.2 Sběnice CAN
V této kapitole je popsána charakteristika sběrnice CAN.

3.2.1 Úvod
CAN (Controller Area Network) je sériový komunikační protokol, který byl
původně vyvinut firmou Bosch pro nasazení v automobilech. Vzhledem k tomu, že přední
výrobci integrovaných obvodů implementovali podporu protokolu CAN do svých
produktů, dochází ke stále častějšímu využívání tohoto protokolu i v různých
průmyslových aplikacích. Důvodem je především nízká cena, snadné nasazení,
spolehlivost, vysoká přenosová rychlost, snadná rozšiřitelnost a dostupnost potřebné
součástkové základny.[12]
V současné době má protokol CAN své pevné místo mezi ostatními fieldbusy a
je definován normou ISO 11898. Ta popisuje fyzickou vrstvu protokolu a specifikaci
CAN 2.0A. Později byla ještě vytvořena specifikace CAN 2.0B, která zavádí dva pojmy
- standardní a rozšířený formát zprávy (lišící se v délce identifikátoru zprávy). Tyto
dokumenty definují pouze fyzickou a linkovou vrstvu protokolu podle referenčního
modelu ISO/OSI. Aplikační vrstva protokolu CAN je definována několika vzájemně
nekompatibilními standardy (CAL, CANopen, DeviceNet, CAN Kingdom). [5]

3.2.2 Potřeba sériové komunikace u měřící stanice
Komplexnost měřící a testovací stanice si vynutila potřebu vzájemné komunikace
mezi funkčními moduly. V konvenčních systémech je pro každý přenášený signál
vyhrazena jedinečná přenosová linka, což by bylo pro aplikaci velice limitující a bylo by
mnohem složitější stanici rozšířit o další moduly. Účelem použití této sběrnice v této
aplikaci je zajištění komunikace mezi jednotlivými jednotkami tak, aby nedocházelo k
velkému zatížení centrálního procesoru.

3.2.3 Základní vlastnosti protokolu CAN
CAN je sériový komunikační protokol umožňující distribuované řízení systémů
v reálném čase s vysokou mírou zabezpečení proti chybám. Jedná se o protokol
typu multi-master, kde každý uzel sběrnice může být master a řídit tak chování jiných
uzlů. Není tedy nutné řídit celou síť z jednoho nadřazeného uzlu, což přináší zjednodušení
řízení a zvyšuje spolehlivost (při poruše jednoho uzlu může zbytek sítě pracovat dál). Pro
řízení přístupu k médiu je použita sběrnice s náhodným přístupem, která řeší kolize na
základě prioritního rozhodování. Po sběrnici probíhá komunikace mezi dvěma uzly
pomocí zpráv (datová zpráva a žádost o data), a management sítě (signalizace chyb,
pozastavení komunikace) je zajištěn pomocí dvou speciálních zpráv (chybové zprávy a
zprávy o přetížení). [5]
Zprávy vysílané po sběrnici protokolem CAN neobsahují žádnou informaci o
cílovém uzlu, kterému jsou určeny, a jsou přijímány všemi ostatními uzly připojenými ke
sběrnici. Každá zpráva je uvozena identifikátorem, který udává význam přenášené zprávy
a její prioritu. Protokol CAN zajišťuje, aby zpráva s vyšší prioritou byla v případě kolize
dvou zpráv doručena přednostně, a dále je možné na základě identifikátoru zajistit, aby
uzel přijímal pouze ty zprávy, které se ho týkají. [5]
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Pro zajištění transparentnosti návrhu a flexibility implementace je sběrnice CAN
rozdělena do tří rozdílných vrstev:
 CAN vrstvy objektů,
 CAN transportní vrstvy,
 fyzické vrstvy.
Vrstva objektů a transportní vrstva zahrnuje veškeré služby a funkce poskytované v rámci
linkové vrstvy, tak jak je definována modelem ISO/OSI.




Vrstva objektů je odpovědná za:
nalezení zprávy, která má být vyslána,
rozhodnutí, které přijaté zprávy od transportní vrstvy mají být použity,
poskytování rozhraní aplikační vrstvě související s hardwarem.

Úkolem transportní vrstvy je především přenosový protokol. Například řízení rámců,
řízení, kontrola chyb, signalizace chyb. Uvnitř transportní vrstvy je rozhodnuto, zda je sběrnice
volná pro nový přenos dat či naopak jejich příjem. Také několik obecných vlastností týkajících
se časování bitů je svěřeno transportní vrstvě. Je možné prohlásit, že vzhledem k povaze
transportní vrstvy zde není žádný prostor pro její modifikaci ze strany uživatele.
Úkolem fyzické vrstvy je vlastní přenos jednotlivých bitů mezi jednotlivými uzly s
respektováním všech elektrických vlastností. Uvnitř jedné sítě má fyzická vrstva stejné parametry
pro všechny uzly, nicméně je možné zvolit si její parametry tak, aby co nejlépe vyhovovaly dané
aplikaci. [5]

3.2.4

Fyzické médium a fyzická vrstva

Protokol CAN definuje vlastní rozhraní k fyzickému přenosovému médiu a v tomto směru
se odlišuje od modelu ISO/OSI. Na druhé straně jsou vlastnosti fyzické vrstvy velkou předností
protokolu CAN. Základním požadavkem na fyzické přenosové médium protokolu CAN je, aby
realizovalo funkci logického součinu. Za účelem zvýšení rychlosti a odolnosti proti rušení je
účelné, aby spoj byl symetrický. Standard protokolu CAN definuje dvě vzájemně
komplementární hodnoty bitů na sběrnici – dominantní (dominant) a ustupující (recessive). Jedná
se v podstatě o jakýsi zobecnělý ekvivalent logických úrovní, jejichž hodnoty nejsou určeny a
skutečná reprezentace záleží na konkrétní realizaci fyzické vrstvy. [5]
Pravidla pro stav na sběrnici jsou jednoduchá a jednoznačná. Vysílají-li všechny uzly
sběrnice ustupující (recessive) bit, pak na sběrnici je úroveň ustupující (recessive). Vysílá-li
alespoň jeden uzel dominant bit, je na sběrnici úroveň dominant. Příkladem může být optické
vlákno, kde stavu dominantní (dominant) bude odpovídat stav svítí a ustupující (recessive) stav
nesvítí. Dalším příkladem může být sběrnice buzená hradly s otevřeným kolektorem Obr. 2, kde
stavu dominant bude odpovídat logická nula na sběrnici a stavu ustupující (recessive) logická
jednička. Pak, je-li jeden tranzistor sepnut, je na sběrnici úroveň logické nuly a nezáleží již na
tom, zda je či není sepnutý i nějaký jiný tranzistor. Pokud není sepnut žádný tranzistor, je na
sběrnici úroveň logické jedničky
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Obr. 2 Příklad realizace fyzické vrstvy protokolu CAN [5]
Pro realizaci fyzického přenosového média se nejčastěji používá diferenciální
sběrnice definovaná podle normy ISO 11898. Tato norma definuje jednak elektrické
vlastnosti vysílacího budiče a přijímače tak zároveň principy časování, synchronizaci a
kódování jednotlivých bitů. Sběrnici tvoří dva vodiče (označované CAN_H a CAN_L),
kde dominantní (dominant) či ustupující (recessive) úroveň na sběrnici je definována
rozdílovým napětím těchto dvou vodičů. Dle nominálních úrovní uvedených v normě je
pro úroveň ustupující (recessive)velikost rozdílového napětí Vdiff = 0 V a pro
úroveň dominantní (dominant) Vdiff = 2 V. Pro eliminaci odrazů na vedení je sběrnice
na obou koncích přizpůsobena zakončovacími odpory o velikosti 120 Ω. Jednotlivá
zařízení jsou na sběrnici připojena pomocí konektorů, nejčastěji jsou používány
konektory D-SUB. [5]

Obr. 3 Fyzické uspořádání sítě CAN podle ISO 11898
Ke sběrnici může být teoreticky připojen libovolný počet uzlů, ale prakticky
s ohledem na zatížení sběrnice, je počet připojených uzlů podstatně nižší a uvádí se
kolem 64 na segment. Rovněž přenosová rychlost 1 Mbit/s je dosažitelná pouze na krátké
vzdálenosti do 40m a se vzdáleností prudce klesá, takže na 1,2 km činí asi 70 kbitů/s.
Plyne to z původního poslání sběrnice CAN, která byla určena pro malé vzdálenosti
v instalaci automobilů. [5]

3.2.5 Linková vrstva protokolu CAN
Tak jako v modelu ISO/OSI i v protokolu CAN je linková vrstva rozdělena na
podvrstvu LLC a MAC:
 MAC (Medium Access Control) reprezentuje jádro protokolu CAN. Úkolem je
provádět kódování dat, vkládat doplňkové bity do komunikace
(Stuffing/Destuffing), řídit přístup všech uzlů k médiu s rozlišením priorit zpráv,
detekce chyb a jejich hlášení a potvrzování správně přijatých zpráv.
 LLC (Logical Link Control) je podvrstva řízení datového spoje, což zde znamená
filtrování přijatých zpráv (Acceptance Filtering) a hlášení o přetíženích
(Overload Notification).
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3.2.6

Řízení přístupu k médiu a řešení kolizí

Vzhledem k tomu, že se jedná o síť typu multimaster, každý z účastníků může zahájit
vysílání, jakmile je připraven a síť je v klidovém stavu (bus free). Kdo přijde první, ten vysílá.
Ostatní mohou vysílat až poté, co je zpráva odvysílána. Výjimku tvoří chybové rámce, které se
dají vysílat okamžitě po identifikaci chyby kterýmkoli účastníkem.
Zahájí-li vysílání současně několik uzlů, pak přístup na sběrnici získá ten, který přenáší
zprávu s vyšší prioritou (nižším identifikátorem). Identifikátor je uveden na začátku zprávy.
Každý vysílač porovnává hodnotu právě vysílaného bitu s hodnotou na sběrnici a zjistí-li, že na
sběrnici je jiná hodnota než vysílá (jedinou možností je, že vysílač vysílá ustupující
(recessive) bit a na sběrnici je úroveň dominantní (dominant) ), okamžitě přeruší další vysílání.
Tím je zajištěno, že zpráva s vyšší prioritou bude odeslána přednostně a že nedojde k jejímu
poškození, což by mělo za následek opakování zprávy a zbytečné prodloužení doby potřebné
k přenosu zprávy. Uzel, který nezískal při kolizi přístup na sběrnici musí vyčkat, až bude sběrnice
opět ve stavu klidovém (bus free) a pak zprávu vyslat znovu. [5]

3.3 Sběrnice LIN
3.3.1

Úvod

Sběrnice LIN je nová sériová asynchronní sběrnice používající ke komunikaci
jednovodičové spojení připojených zařízení. Je navržena pro použití v automobilové technice s
ohledem na minimální cenové náklady spojené s její aplikací. Nemá za cíl nahradit v
automobilech dnes hojně používanou spolehlivou, robustní a rychlou sběrnicí CAN, ale má pokrýt
množinu aplikací, pro které je použití sběrnice CAN přílišným luxusem, nebo zatím nebyly z
cenových důvodů napojeny na elektronický řídící systém automobilu. Cena vynaložená na
propojení s lokální sítí automobilu má být 2 až 3 nižší ve prospěch LINu. Zdálo by se, že je to
částka vzhledem k ceně vozu zanedbatelná, musíme si ale uvědomit, že elektronika je dnes v
automobilech téměř všude, a že každé ušetřené euro je při sériové výrobě, kdy se vyrábí
statisícové série, velmi důležité a stává se konkurenční výhodou daného výrobce. Výrobce totiž
může za stejnou cenu zákazníkovi nabídnout produkt s vyšší užitnou hodnotou. To, že v dnešní
době jsou vyvíjeny aplikace sběrnice LIN především pro automobilový průmysl neznamená, že
by tato sběrnice nemohla proniknout do jiných oblastí jako třeba automatizační technika, měřící
technika nebo i spotřební (bílá) elektronika. Dá se předpokládat, že nastane podobná situace jako
u sběrnice CAN a sběrnice LIN se stane podobně rozšířenou a používanou. To záleží především
na komerčních tlacích na trhu, dá se však předpokládat, že objem počtu vyráběných čipů pro
sběrnici LIN a množství implementací driverů této sběrnice, jakožto implementace přenosových
protokolů a tím další zlevnění výsledného produktu, bude příznivě působit na používání sběrnice.
Tomuto trendu napomáhá i skutečnost, že LIN je otevřený standard sériové automobilové
sběrnice třídy A.
Současné aplikace vycházejí převážně z oblasti automobilového průmyslu. Jedná se
především o ovládání a polohování zrcátek, stahování oken, ovládání zámků dveří a střešního
okna, polohování sedadel, ovládání klimatizace, stěračů nebo osvětlení. LIN zde realizuje
propojení čidel, ovladačů, akčních členů a indikátorů. Tyto jednotky pak mohou být jednoduše
napojeny na síť automobilu a stávají se dostupné pro všechny typy diagnostiky při servisních
pracích.
První specifikace sběrnice byla vytvořena v červenci 1999 LIN Konsorciem, které v sobě
sdružuje výrobce z automobilového průmyslu a výrobce elektroniky. První nasazení sběrnice LIN
v automobilech bylo v roce 2001. Nynější aktuální verze je LIN 2.0. Podrobnější informace jsou
uvedeny na stránkách LIN Konsorcia [6].
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3.3.2 Vlastnosti
Jedná se o sběrnici typu single-master/multiple-slave, kde jedno řídící zařízení
kontroluje komunikaci s jedním nebo více podřízenými zařízeními. Jednotlivá napojení
na jednovodičovou sběrnici tvoří drátový AND a komunikace probíhá maximální
přenosovou rychlostí až 20 kbit/s. Ke generování komunikace lze použít hardwarových a
softwarových prostředků běžného UART/SCI interface, přičemž podřízené jednotky
(slave) nepotřebují k činnosti přesný krystalový generátor hodin, ale vystačí např. s RC
oscilátorem. Synchronizaci pro komunikaci totiž provádí řídící zařízení (master) na
začátku každé komunikace. Výše zmiňované vlastnosti mají příznivý vliv na cenu
komunikačních komponent a umožňují tak snížit cenu i celých jednotlivých zařízení.
Koncepce budičů sběrnice vychází ze standardu ISO 9141 s vylepšeními v oblasti EMC.
Data jsou zabezpečena kontrolním součtem. Hlavička je zabezpečena dvojicí paritních
bitů.[6]

3.3.3 Fyzická vrstva
Fyzická vrstva byla odvozena od standardu ISO 9141. Ten byl vyvinut pro
diagnostické účely pro použití v servisech. Je zřejmé, že pokud má být fyzická vrstva
tohoto standardu použita pro jedoucí automobily, musely být navrhnuty určité změny.
Např. strmost náběžných a sestupných hran je záměrně omezena s ohledem na
minimalizaci množství vyzařovaného rušení. Také jsou změněny rozhodovací úrovně pro
zlepšení odolnosti proti rušení a je pamatováno i na posun zemního potenciálu a různé
poruchy. Princip sběrnice LIN je v použití jednoho vodiče pro obousměrnou komunikaci
pomocí realizace funkce logického součinu prostřednictvím spínačů a rezistorů
zapojených na LIN sběrnici v každém připojeném zařízení. Jsou definovány dvě
vzájemně komplementární hodnoty stavů na sběrnici a to dominant a recessive. Velikosti
a rozsah jednotlivých úrovní jsou vztaženy relativně k palubnímu napětí v automobilu
generovanému akumulátorovou baterií 12V. Hodnoty těchto úrovní jsou ukázány na obr.
1. Spínače při sepnutí spojují sběrnici se zemí, a stačí aby byl sepnut alespoň jeden z nich
a sběrnice přejde do stavu dominant, což představuje stav logické nuly. Rezistory
zapojené mezi napájecí napětí a sběrnici pak na ní udržují, pokud není žádný spínač
sepnutý, stav recessive, tedy logickou jedničku.[6]

Obr. 4 Rozhodovací úrovně vysílače a přijímače

Zjednodušené schéma zapojení budiče sběrnice je na obr. 2. Vodiče VBAT a
GND slouží k napájení budiče i vlastního zařízení. Pro případ přerušení dodávky
napájecího napětí do zařízení připojeného na sběrnici jsou rezistory definující stav
recessive zapojeny v sérii s ochranou diodou. Ta zabrání nedefinovanému napájení
jednotky po vodiči LIN sběrnice. Obecně jsou budiče sběrnice LIN konstruovány tak, aby
byly odolné proti různým poruchovým stavům, které se mohou vyskytnout. Velikosti
těchto rezistorů mají jmenovitou hodnotu 30 kW. Maximální počet zařízení připojených
na sběrnici je teoreticky omezen jen počtem volných identifikátorů. Ve skutečnosti je
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však nutné brát zřetel na elektrické požadavky, které počet striktně omezují. Maximální počet
zařízení připojených na sběrnici by neměl překročit 16. Aby se s počtem připojených budičů
razantně neměnila velikost výsledného odporu připojující sběrnici na napájecí napětí, je
definováno, že u zařízení typu master, které je na sběrnici vždy jen jedno, je kromě interního
rezistoru, zapojen navíc externí rezistor o hodnotě 1 kW. Z toho též vyplívá, že budiče sběrnice
(integrované obvody) jsou pro master a slave stejné a liší se právě jen externími součástkami. Pro
zvýšení odolnosti proti elektromagnetickému rušení se paralelně k vývodu LIN budiče připojují
kondenzátory, někteří výrobci dokonce doporučují dolní propusti prvního (RC) nebo druhého
řádu (LC). Maximální celková kapacita sběrnice 10 nF, ale nesmí být překročena. Maximální
délka sběrnice je udávána 40 m.[6]

Obr. 5 Zjednodušené schéma budiče sběrnice v zařízení připojeném na sběrnici

3.3.4

Rámec zprávy

LIN používá jednotný formát rámce zprávy, který slouží k synchronizaci, adresaci uzlů a
k výměně dat mezi nimi. Formát rámce zprávy je na obr. 3. Řídící jednotka (master) začíná
komunikaci, určuje přenosovou rychlost a vysílá hlavičku rámce zprávy. Ostatní jednotky, ale i
jednotka master mohou vysílat odpověď složenou z datových bajtů a kontrolního součtu. Hlavička
začíná synchronizačním impulsem a následným synchronizačním polem. Toto pole slouží k
zasynchronizování podřízených jednotek (slaves) na bitovou rychlost jednotky master. Tyto
jednotky tak vystačí s jednoduchým zdrojem časové základny v podobě RC oscilátoru, což má
kladný vliv na cenu jednotek slaves.[6]

Obr. 6 Formát Rámce zprávy
Pro komunikaci lze použít maximální přenosovou rychlost 20 kbit/s, která
představuje horní limit při použití jednodrátového přenosového vedení vzhledem k EMI.
Minimální přenosová rychlost je stanovena na 1 kbit/s z důvodu předcházení problémům s
praktickou implementací time-out period. Aby se usnadnila implementace do levných LIN
zařízení, jsou k použití doporučeny 3 přenosové rychlosti viz Obr. 7. [6]
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Obr. 7 Doporučené přenosové rychlosti
Jako zdroj signálu pro komunikaci lze použít standardní UART interface s
bajtovým polem, viz obr. 4. Jediná výjimka z 8N1 módu komunikace je synchronizační
impuls, který vysílá pouze master. Doba trvání tohoto impulsu odpovídá vyslání
minimálně 13 bitů a je většinou generován softwarově. Tento vzor je jednoznačně
identifikovatelný protože jeho délka je větší než jakákoliv standardní sekvence na
sériovém kanále. Začátek zprávy je tak bezpečně rozpoznatelný a poskytuje podřízeným
jednotkám dostatek času pro zachycení komunikace na sběrnici v libovolném stavu
podřízené jednotky.[6]

Obr. 8 Základní bajtové pole
Posledním blokem hlavičky je identifikační pole obr. 5. Tento identifikátor v sobě
nese informaci o odesílateli, příjemci či příjemcích a délku datové části. Je zabezpečen
pomocí dvou paritních bitů a to bitu 6 a bitu 7. Jejich hodnoty jsou získány jako XOR
kombinace významových bitů identifikátoru podle rovnic P0 a P1.

(1)
Vlastní datová část přenosu je pak zabezpečena invertovanou hodnotou součtu s
přenosem přes tyto bajty. V nové verzi LIN protokolu je pak možnost započítat do tohoto
součtu ještě i bajt identifikátoru a tím dále zvětšit zabezpečení přenosu proti chybám.

Obr. 9 Rozmístnění jednotlivých bitů identifikátoru
Z uvedeného vyplývá, že je možné rozlišit kombinace 6-ti bitů tedy 64 různých
identifikátorů. Ty se pak dělí do několika kategorií podle významu a použití. Jejich
přehled je v tab. 2.
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Obr. 10 Význam a použití jednotlivých identifikátorů
Po synchronizaci všechny podřízené jednotky vyhodnotí identifikační pole a patřičně
zareagují, tj. buď přijímají nebo vysílají data nebo nedělají nic. Pokud potřebuje master sdělit
nějaká data podřízeným jednotkám dělá tak také prostřednictvím této odezvy. Obecně je
variabilní a obsahuje 2, 4 nebo 8 datových bajtů a závěrečnou kontrolní sumu. Kolik bajtů bude
obsahovat datová část určují čtvrtý a pátý bit identifikátoru. Konkrétní hodnoty jsou v následující
tab. 3.[6]

Obr. 11 Délka datového pole
Speciální identifikátor je použit pro přepnutí všech jednotek do sleep modu pro šetření
napájení z baterie. Je to tzv. příkaz Go-to-sleep, jehož identifikátor má hodnotu 0x3C a v datovém
poli je první bajt nulový. Toto zastaví veškerou aktivitu na sběrnici do příchodu signálu probuzení
od kterékoliv jednotky. Přitom vlastní zařízení mohou nadále fungovat samostatně. Do tohoto
stavu se také automaticky přejde při přerušení komunikace na déle jak 4 sekundy.

3.3.5

Komunikační struktura

Uspořádání struktury sběrnice z pohledu komunikace je zobrazeno na obr. 6. Řídící úloha
v řídícím zařízení určuje veškeré dění na sběrnici prostřednictvím vysílání hlavičky. V té je
obsažena veškerá informace o tom jaký druh komunikace bude následovat. Ostatní úlohy v
podřízených zařízeních i v řídícím zařízení tuto hlavičku sledují a podle jejího obsahu případně
přijímají nebo vysílají datovou část rámce.[6]
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Obr. 12 Komunikační struktura sběrnice
Ve skutečnosti mohou podřízené úlohy vykonávat i další akce. Úplný výčet
činností, jak pro řídící zařízení, tak pro podřízené zařízení, je uveden v následující části:
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LIN ŘÍDÍCÍ ZAŘÍZENÍ (MASTER):
Řídí veškerou komunikaci na sběrnici:
1.
2.
3.
4.
5.

Definuje přenosovou rychlost
Vysílá synchronizační impuls, synchronizační pole, identifikátor
Monitoruje a potvrzuje data pomocí kontrolního součtu
Přepíná podřízené jednotky do sleep módu a znovu je probouzí
reaguje na signál probuzení od podřízených jednotek.
LIN PODŘÍZENÉ ZAŘÍZENÍ (SLAVE):

Na sběrnici může být připojeno až 16 podřízených zařízení. Řídící jednotka též obsahuje
podřízenou úlohu (slave task) jako ostatní podřízená zařízení (slaves). Podřízené zařízení má na
starosti:
1. Čekání na synchronizační impuls
2. Synchronizuje se podle synchronizačního pole
3. Podle identifikátoru dělá jednu z následujících činností:
o Nereaguje
o Přijímá data
o Vysílá data
o Kontroluje nebo posílá kontrolní součet

3.3.6

Příklad komunikace

Na obr. 7 je ukázán příklad komunikace řídícího zařízení a dvou podřízených zařízení. Je
zde vidět, kdo vysílá jaká data a jaký je výsledný průběh na sběrnici LIN. Každou komunikaci
zahajuje master vysíláním hlavičky, která v sobě zahrnuje i informaci o zdroji a příjemci zprávy.
V prvním případě je zdrojem dat samotný master a proto po odvysílání hlavičky zahájí i vysílání
dat v tomto případě pro jednotku slave 1. V druhém případě jsou data vyžadována od jednotky
slave 1, která je začne vysílat po přijetí hlavičky od jednotky master. Pokud jednotka master
požaduje data od jiné jednotky slave musí opět vyslat hlavičku s příslušnou informací o zdroji a
příjemci dat. Je také možné, aby příjemci zprávy byly všechny připojené jednotky.[6]

Obr. 13

Příklad komunikace master – slaves
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3.3.7 Aplikační zapojení
Integrované obvody pro LIN sběrnici má ve své nabídce několik výrobců. Jsou k
dispozici různé varianty, všechny však obsahují minimálně budič sběrnice. Nejjednodušší
je provedení se zmiňovaným budičem, složitější varianta pak obsahuje výstup na
stabilizátor, který tak lze ovládat prostřednictvím sběrnice LIN. Příklad zapojení
takového integrovaného obvodu do aplikace je na obr. 8. Ovládání stabilizátoru umožňuje
odpojovat podřízená zařízení od napájení a dosáhnout úspory napájecího proudu. Je nutné
si uvědomit, že LIN byl vyvinut pro napájení z automobilové baterie a tak spotřeba a její
řízení jsou velmi důležité. Dalším typem jsou obvody, který už zmíněný stabilizátor
obsahují v sobě. To má vliv na další úspory a to v tomto případě prostoru na desce
plošného spoje. Navíc stále více je zřejmá snaha implementovat řídící elektroniku na
místo použití, např. do krokového motorku. Tento celek je pak připojen na palubní síť
pouze prostřednictvím tří vodičů. Další skupinou obvodů používající sběrnici LIN jsou
mikrokontroléry s implementovaným rozhraním LIN.[6]

Obr. 14 Typické zapojení řídícího a podřízeného zařízení na sběrnici
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Obr. 15

3.3.8

Význam jednotlivých vývodů

Vývod LIN je obousměrný pin vlastního LIN budiče. VBAT slouží k napájení výstupního
budiče a k definování rozhodovacích úrovní. Napájí rovněž přijímač, který musí fungovat i ve
Sleep módu, tj. musí být schopen zareagovat na signál probuzení přicházející po sběrnici. Výstup
INH slouží k ovládání externího stabilizátoru napětí. Pokud je vnitřní spínač mezi vývody VBAT
a INH sepnut, je na příslušném vývodu stabilizátoru napájecí napětí a tento stabilizátor je v
provozním stavu, tedy dodává stabilizované napětí dalším obvodům. Pokud je spínač rozpojen,
je výstup z budiče LIN sběrnice ve stavu vysoké impedance a stabilizátor je vypnut. Výstup
stabilizátoru je přiveden na ovládací mikrokontrolér a na vývod +5V budiče. Tím je zajištěno
napájení vnitřních obvodů, které nepracují ve Sleep módu. Vývody TxD a RxD slouží k připojení
sériového kanálu příslušného mikrokontroléru. Signálem EN může mikrokontrolér ovládat stav
budiče a přepínat ho mezi režimy Stand-by, Sleep módem a Normal módem.[6]

3.3.9

Módy provozu budičů sběrnice

Zmiňované integrované obvody v sobě obsahují též jednoduchý stavový automat, který
zabezpečuje základní funkce obvodu. U různých typů se může lišit, pro většinu obvodů ale platí
následující diagram zobrazený na obr. 9.

Obr. 16

Stavový automat budiče LIN sběrnice

Po přivedení napájecího napětí je obvod ve stavu Stand-By, napěťový regulátor, jehož
ovládání je připojeno na svorku INH, dodává napájecí napětí pro mikrokontrolér, který pomocí
logické hodnoty H signálu EN přepne budič do Normal módu. V tomto stavu zařízení komunikuje
s okolím pomocí LIN sběrnice. Pro redukci proudové spotřeby je možné použít třetí stav tzv.
Sleep mód, ve kterém je napájení zařízení odpojeno. Do tohoto módu se zařízení dostane pomocí
přivedení logické hodnoty L na vývod EN. Mikroprocesor by tak měl reagovat na klid na sběrnici
delší než 4 sekundy nebo na příkaz vyslaný masterem tzv. Go-to-sleep. První možnost zaručuje
šetření energie zejména při poruše komunikačního vedení, druhá možnost se běžně používá pro
snížení spotřeby. Ze Sleep módu se lze dostat dvěma způsoby. Pokud není budičem,
prostřednictvím vývodu INH, ovládán napěťový stabilizátor napájející mikroprocesor, může tento
přivedením logické úrovně H na vývod EN opět přepnout budič do Normal módu. Druhý a
používanější způsob je pomocí přijetí probouzecího signálu Wake-up pomocí LIN sběrnice. Tento
signál je definován jako stav dominant, trvající 0,25 ms až 5 ms. Po probuzení se budič nachází
ve stavu Stand-By a další činnost je stejná jako při přivedení napájecího napětí. Zda došlo k
probuzení nebo připojení napájecího napětí je rozlišeno pomocí stavu na vývodu RxD. Sleep mód
je vhodný zejména v situacích kdy motor automobilu je zastaven a napájení je realizováno
odběrem proudu z baterie. Je evidentní, že ovládání spotřeby po tuto dobu je velmi důležité.[6]
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4 Rozbor funkcí moderního světlometu včetně způsobu
komunikace.
4.1 Obecně
Norma EHK definuje světlomet automobilu jako zařízení určené k osvětlení
vozovky. V osobních automobilech jsou umístěny vždy 2 světlomety v přední části vozu.
Nejčastěji používaným zdrojem světla jsou halogenové žárovky, stále více se však
používají xenonové výbojky a v poslední době také LED diody. Pro jízdu v různých
podmínkách jsou v předních svítilnách zabudovány různé funkce: potkávací (tlumená),
dálková, směrová a od roku 2011 povinně funkce denního svícení (DRL). Světlomety lze
rozdělit podle druhu osvětlovacích jednotek na reflektorové a projektorové systémy.[1]

Obr. 17 Schéma parabolického reflektoru s optikou na skle
Mezi reflektorové systémy patří, dnes již málo používaný parabolický reflektor s
optikou na skle. Světelný zdroj je umístěn v ohnisku paraboloidu. Světlo vyzařující ze
zdroje se odráží od paraboloidního zrcadla (pravidelného tvaru) paralelně s osou
paraboloidu na sklo světlometu. Optika na skle usměrňuje světelný paprsek požadovaným
směrem před vozidlo. Příkladem tohoto systému je světlomet Škody Felicia
Dalším typem reflektorového systému je systém s reflektorovou optikou. Je
založen na konceptu „free-form“ reflektoru. Jedná se o inteligentní rozložení plochy
reflektoru na části, přičemž každá z částí reflektoru odráží světlo do určité části vozovky.
Optika usměrňující světlo, již není na skle, ale je umístěna přímo na reflektoru, jehož tvar
je nepravidelný. Rozložení tvaru reflektoru je vypočítáno pomocí speciálního softwaru
na počítači. Umístění optiky na reflektor, umožňuje použít čiré krycí sklo. [1]

Obr. 18 Schéma "free-form" reflektoru
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Základem projektorového systému je reflektor s eliptickou odrazovou plochou. Světlo
vyzařované ze zdroje se odráží od reflektoru a následně prochází ohniskem čočky. Mezi
reflektorem a čočkou je clonka, jejíž obrys je čočkou projektován na silnici. Krycí sklo
světlometu je čiré, bez optiky. Modul projektoru může být jedno funkční nebo bi-funkční. U bifunkčního projektoru dochází k přepínání mezi tlumenou a dálkovou funkcí pomocí
elektromagneticky ovládané clonky [1]

Obr. 19

Schéma projektorového modulu

Projektorové systémy se používají u automobilů od nižší střední třídy a často jsou
doplňovány o systém adaptivního natáčení světlometů do zatáček (AFS - Advanced Front
Lighting System). Spojením funkce natáčecích světlometů, odbočovacích světlometů, funkce
dynamické regulace sklonu světlometů a možnosti měnit geometrii světelného svazku vznikl
sofistikovaný systém dynamicky se měnícího osvětlení vozovky. Celý systém pracuje v závislosti
na rychlosti vozu, natočení volantu, zatížení náprav a spuštění směrových světel. Jako zdroj světla
je používána xenonová výbojka nebo halogenová žárovka.
Systém AFS je založen na principu horizontálního a vertikálního natáčení modulů
tlumené a dálkové funkce. Kombinací natočení levého a pravého světlometu, lze změnit geometrii
vyzařovaných světelných paprsků tak, aby byla optimálně přizpůsobena dané jízdní situaci. Podle
dané jízdní situace rozeznáváme několik režimů geometrie osvětlení. Režim Meziměsto se
podobá klasickému tlumenému světlu. Režim Město má širší a kratší rozložení světelné stopy než
režim Meziměsto, protože při pomalé jízdě městem je důležitější, než dlouhý svit, osvětlení
chodníků a křižovatek. Při dálniční jízdě je naopak důležitý dlouhý dosvit světelného paprsku,

Obr. 20

Systémy adaptivních světlometů – AFS
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který osvětluje pravý i levý jízdní pruh. Přechod z režimu Meziměsto na režim
Dálnice je postupný, aby působil plynule a přirozeně. Funkce Déšť se využívá při dešti
nebo hustém sněžení. Světelná stopa je široká a kratší než v režimu Meziměsto. Toto
rozložení zamezuje oslnění protijedoucích řidičů odrazem světla od mokré silnice.
Aktivace toho režimu je automatická, je závislá na rychlosti vozidla a spuštění stěračů na
dobu delší než 2 minuty.[1]

Obr. 21 Ukázka systému AFS v praxi
Další funkcí AFS světlometu je osvětlení právě projížděné zatáčky. Řídící
jednotka, podle úhlu natočení volantu a rychlosti vozidla, natočí oba adaptivní moduly
světlometu ve směru právě projížděné zatáčky. Lépe se tak osvětlí prostor zatáčky a řidič
má možnost rychleji reagovat na nepředvídané překážky. Mlhové světlomety s Corner
funkcí navíc osvětlují prostor, kam se vůz teprve chystá odbočit. Aktivace probíhá při
spuštěných směrových světlech a při určité rychlosti. Mnohem lépe je tak osvětlen prostor
pro parkování, zatáčky s malým poloměrem a přilehlé přechody. [1]

4.1.1 Důvod seřizování
Zdroje světla u dnešních světlometů mají velkou světelnou intenzitu a při
špatném seřízení může dojít k oslnění protijedoucího řidiče a následně k havárii. Kromě
seřízení při namontování světlometu do vozu se seřizuje zejména při kontrole technické
způsobilosti vozidla. Seřízení musí být rychlé, jednoduché a přesné. Protože se výchozí
seřízení světlometu provádí na voze nezatíženém posádkou a nákladem je nutné, aby po
zatížení vozu došlo k vertikální korekci světlometů. Tato korekce se provádí ručně nebo
automaticky. Automatickou regulaci světlometů s xenonovou výbojkou během jízdy (tzn.
dynamická regulace) a umístění ostřikovačů v světlometu předepisuje zákon.
Automatická regulace upravuje dosvit světelného kužele, který se mění např. při
akceleraci nebo brzdění. Ostřikovače udržují čistou čelní plochu světlometu, aby
nedocházelo k rozptylu světelných paprsků. Sklon světlometů je řízen řídící jednotkou a
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je vykonáván krokovým motorem. Údaje o naklonění automobilu (a tedy i světlometů) kolem
příčné osy vozu snímají snímače v přední a zadní nápravě. Po zapnutí světel se nejprve moduly
sklopí do nejnižší polohy, následně je dle aktuálního zatížení náprav nastaven sklon světlometů.
Systém automatické dynamické regulace sklonu světlometů reaguje na změnu zatížení jedoucího
i stojícího vozidla.[1]

Obr. 22

Schéma automatické regulace sklonu světlometů 1)senzor zatížení v zadní

nápravě 2) řídící jednotka 3) sběrnice M-CAN 4)senzor zatížení v přední nápravě 5)
krokový motor 6) světlomet
U halogenových světlometů se používá nejčastěji manuální regulace sklonu, kterou
vykonává řidič kolečkem nebo jezdcem na přístrojové desce. Některé automobily bývají
vybaveny automatickou statickou regulací sklonu světlometů. Změna sklonu se provádí pouze u
stojícího vozidla a oproti dynamické regulaci je použit pouze jeden snímač v přední nápravě. [1]

4.1.2 Varianty seřizování
Prostřednictvím seřizovací soustavy je prováděno výškové a směrové seřízení světlometů
a manuální nebo automatická regulace světelné stopy světlometů, dle zatížení jednotlivých
náprav. Samotná soustava seřizování je složena ze tří sférických vazeb umístěných v určitých
vzdálenostech od sebe. Ideálním je rozmístění středů kulových čepů v rovině YZ do pravoúhlého
trojúhelníka (jako osa X se obvykle volí osa rovnoběžná s podélnou osou vozidla, osa Y je
rovnoběžná s příčnou osou, osa Z se svislou osou vozu). Různá konstrukční omezení však
málokdy umožňují toto rozmístění dodržet. Dodržení tohoto rozložení minimalizuje pohyby
reflektorové podsestavy, která je zavěšena na sférických vazbách a také minimalizuje spáry mezi
reflektorem a maskou světlometu, což je důležité kritérium stylistů[1]

4.1.3

Soustava bez pivotu

Jedna ze tří sférických vazeb soustavy je vždy reprezentována koulí na výsuvné tyčince
tzn. DC motoru (manuální regulace sklonu světlometů) (Obr. 23a) nebo krokového motoru
(automatická regulace) (Obr. 23b).

Obr. 23

Motorek a) standartní DC b) krokový

Zbylé dvě sférické vazby jsou řešeny umístěním kulových čepů na tzv. jezdcích. Pak se
jedná o variantu seřizovací soustavy bez pivotu. V tomto případě jsou všechny sférické vazby
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pohyblivé. Kulové čepy výškového i stranového seřízení jsou umístěny na jezdcích.
Jejich některé varianty jsou zobrazeny na Obr. 24.

Obr. 24 Příklady tzn. Jezdců
Samotná rotace je na šrouby přenesena pres kuželové soukolí. Pastorky, opatřené
těsnícími kroužky, musí být přístupné zvenčí světlometu, aby bylo možno provést
seřízení. Příklad soustavy bez pivotu je na Obr. 25.

Obr. 25 Příklad soustavy bez pivotu
Vlevo je umístěn horizontální jezdec (směrového seřízení), vpravo nahoře jezdec
vertikální (výškového seřízení). Motorek výškové regulace je pevně uchycen k pouzdru
světlometu. Směrové seřízení je dosaženo vysouváním a zasouvání horizontálního jezdce.
Dochází k rotaci modulu okolo osy definované středem kuličky vertikálního jezdce a
středem kuličky motorku - žlutá osa. U výškového seřizování je nutné otáčením pastorků
posunout oba jezdce (horizontální i vertikální). Posunutím pouze vertikálního jezdce by
došlo k rotaci okolo červené osy a samotné seřízení by nebylo provedeno správně.
Směrové a výškové seřízení jsou tedy na sobě závislé. Tato vlastnost je velkou
nevýhodou této seřizovací soustavy.[1]

4.1.4 Soustava z pivotem
Pokud je umístěno, podobně jako v předchozím případě, jedno sférické spojení
na jezdec a druhé je realizováno jako pevný bod, jedná se o seřizovací soustavu „s
pivotem“, kdy je jeden kulový čep vůči pouzdru světlometu statický=pivot (Obr. 26) a
zbylé dva se pohybují.

Obr. 26 Statický pivot
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Směrové seřízení je řešeno stejným způsobem jako v předchozím případě jezdcem, což
je první pohyb. Výškové seřízení neboli druhý pohyb a výšková regulace světelné stopy dle
zatížení náprav, je nutno integrovat do sebe. Pro tento účel je použit jezdec bez kulového čepu,
ale s možností připojení tzn. leveling motorku, který vykonává regulaci světelné stopy v závislosti
na zatížení náprav. Při výškovém seřízení se tedy zároveň s jezdcem pohybuje i motorek (Obr.
27).

Obr. 27

Jezdec s tzv. leveling motorkem

Příklad soustavy s pivotem je na Obr. 28. Nalevo je umístěn horizontální jezdec, vpravo
nahoře pivot. Motorek levelingu je uchycen k vertikálnímu jezdci. U směrového seřizování je
otáčením příslušného pastorku posunut horizontální jezdec: dochází k rotaci okolo osy definované
středem kuličky motorku vertikálního jezdce a středem sférické vazby tvořené pivotem – fialová
osa. Pro výškové seřízení se posouvá vertikální jezdec motorkem: dochází k rotaci okolo osy
definované středem kuličky horizontálního jezdce a středem sférické vazby tvořené pivotem –
oranžová osa

Obr. 28

Seřizovací soustava s pivotem

Horizontální a vertikální seřízení je na sobě nezávislé, to platí pouze, je-li dodrženo
rozložení kulových čepů v rovině, která je kolmá k horizontální ose vozu (dále jen SR). Toto je
výhodné z hlediska snadného a rychlého seřízení světlometu.[1]
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4.2 Princip Ovládání světlometu v moderním automobilu
Moderní světlomety nyní není tak lehké ovládat jak to bylo zvykem minulosti.
Jelikož světlomety nyní obsahují funkce, jakož to přisvětlování do zatáčky, progresivní
blinkry, LED světelné zdroje, a v neposlední řadě systém vykrývání světelného paprsku
oproti jedoucímu vozidlu. Pro tyto funkce již není možno použít základní elektronické
komponenty jako je žárovka, moderní světlomet nyní obsahuje komplexní elektroniku,
která se stará o řízení a diagnostiku dílčích částí jako jsou krokové motory, Led světelné
zdroje nebo Laserové diody. Ovládání Moderno světlometu v automobilu spolupracuje
z kamerou umístěnou v čelním skle, dostává informace o poloze volantu a rychlosti
vozidla. Přes složité algoritmy SW v řídící jednotce vyhodnotí tyto informace a po
sběrnici ovládá elektroniku obsaženou ve světlometu. Poté dojde k rozsvícení
požadovaných světelných zdrojů a nastavení mechatronických komponentů do
požadovaného stavu. Interní elektronika pomocí zpětné vazby odesílá informace do řídící
je jednotky, zda požadované funkce byly nastaveny správně a zda nedošlo k nějakému
problému.
Tento moderní trend přináší spoustu výhod a tímto se stávají automobilové
světlomety „chytřejšími“ a využívají nyní svůj vyšší potenciál k dosažení vyšší
bezpečnosti a komfortu při jízdě. Ovšem odvrácenou stranou tohoto trendu je , že
v případě poruchy a nutnosti analýzy světlometu, již není možné provést pouze
mutimetrem, a zdrojem napájení. Bez správného vybavení již není možné světlomet
rozsvítit, natož pohnout z mechatronickými částmi Nyní je třeba kompletní popis
komunikačního protokolu pro daný typ světlometu, a analýza je provedena kombinací
SW na řídícím PC a vlastních diagnostických funkcí světlometu s kombinací měření
analogových funkcí.

4.3

Tato podkapitola podléhá utajení
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Kapitoly 5,6,7,8 poléhají utajení
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