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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je analýza moţností přenosu audio a řídících signálů 

technologie Powerlink přes lokální počítačovou síť a návrh  řešení, které by umoţňovalo přenos 

těchto signálů přes Ethernet. Analýza se  zabývá parametry nejrozšířenějších variant Ethernetu z 

hlediska maximální rychlosti přenosu dat v lokální počítačové síti, popisem vrstev referenčního 

modelu OSI podílejících se na přenosu dat a přehledem vlastností základních síťových prvků 

Ethernetu. Poznatky analýzy byly pouţity při návrhu a realizaci funkčního vzorku zařízení 

umoţňujícího přenos Powerlinku přes Ethernet. Výsledky testů provedené na funkčním vzorku 

byly zpracovány a pouţity pro porovnání pozitivních a negativních stránek různých moţných 

koncepcí řešení daného  problému. 
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ABSTRACT 

The aim of thesis is to analyse possibilities of passing audio and control PowerLink 

signals over local area network (LAN) and develop a solution enabling PowerLink 

communication using Ethernet technology. The analysis is concerned with the most common 

forms of Ethernet with respect to maximum speed of sending data over LAN, description of OSI 

layers involved in data transmission and  features of  Ethernet related networking devices. The 

results of above analysis were used to develop a functional model of a device enabling 

Powerlink over Ethernet. A set of tests was run using the functional model. The results of tests 

were processed and used to compare various possible concepts and point on their positive and 

negative aspects.  
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AUI – rozhraní jednotky připojení 

100BASE-T – verze Ethernetu 

100BASE-2 – verze Ethernetu 

100BASE-FX – verze Ethernetu 

LLC – protokol logické vrstvy 

SNAP – protokol přístupu k podsíti 

UTP – kroucená dvojlinka 

EAD – zásuvka pro připojení Ethernetu 

FDDI – síť s kruhovou topologií 

MLT-3 – víceúrovňové kódování pro přenos po metalických vedeních 

PMD – řešení fyzického rozhraní 

MII – rozhraní mezi fyzickou vrstvou a MAC 

4B5B – základní kódování Ethernetu 100BASE-TX 

MAC – řízení přístupu k přenosovému médiu 

OUI – jednoznačný identifikátor organizace 

NIC – síťová karta 

Bridge – most lokální sítě 



 
 

Switche – přepínač lokální sítě 

IEEE – institut pro elektrotechnické a elektronické inţenýrství 

BPDU – sluţební rámce, které si mezi sebou vyměňují mosty při konstrukci kostry sítě 

CRC – cyklický redundantní součet, pouţívá se k detekci chyb během přenosu 

PACE – metoda přístupu k médiu 

A/D převodník – převodník převádějící analogový signál na digitální 

D/A převodník – převodník převádějící digitální signál na analogový 

TTL – tranzistorově-tranzistorová logika 

RAM – paměť s libovolným přístupem pouţívaná v počítačích 

CPU – mikroprocesor 

MDIO – managament dat vstup/výstup 

Tx – vysílací rozhraní 

Rx – přijímací rozhraní 

FIFO – abstraktní datový tip fronta v programování (první dovnitř, první ven) 

SMD – součástka pro povrchovou montáţ plošných spoju 

V – volt 

Ω - ohm 

F – farad 

C – kondenzátor 

R – odpor (rezistor) 

W – watt 

°C – stupeň Celsia 

dB – decibel 

Hz – hertz 
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1. Úvod 

V této diplomové budou objasněny moţnosti šíření signálu Powerlink přes Ethernet a 

způsob realizace fyzikálního modelu a konkrétní hodnoty dosaţené pomocí tohoto modelu. 

První bod diplomové práce byl popsat systém Powerlink. Tento systém je chráněn 

patentem, tudíţ zde nemohl být uveden. Je uveden v neveřejné části diplomové práce. V analýze 

vyuţití lokální počítačové sítě pro přenos signálu Powerlink jsem po analýze systému Powerlink 

vybral vhodné typy Ethernetu tak, aby přenos dat v lokální počítačové síti nebyl nijak zpoţděn, 

nebo z důvodu malé kapacity vedení nebyly přeneseny všechny sloţky systému Powerlink. Dále 

jsem popsal vrstvy Ethernetu, které mohou být pouţity pro zpracování a přenos signálu 

Powerlink v lokální počítačové síti. V poslední části analýzy jsem popsal zařízení, která jsou 

součástí lokální počítačové sítě, a které jsou nutné pro přenos dat na delší vzdálenost, aby 

nedocházelo ke ztrátám na přenosové cestě.  

V třetí části diplomové práce jsou popsána dvě zařízení pro šíření signálu Powerlink 

přes lokální počítačovou síť. První slouţí pro převod signálu Powerlink na Ethernet, druhé 

převádí přijatá data z Ethernetu zpět na signál Powerlink. Popis je členěn podle bloků 

jednotlivých zařízení, kde v popisu je napřed popsáno zapojení jednotlivých částí těchto zařízení 

a následně je popsána funkčnost jednotlivých součástek tak, aby byl signál Powerlink převeden 

do Ethernetu. Po popisu obou zařízení následuje popis pouţitého protokolu, který slouţí pro 

výměnu dat mezi zařízením na převod signálu Powerlink do Ethernetu a zařízením na převod 

dat z Ethernetu na Powerlink.  

V poslední části je popsán testovací přípravek, jímţ byl testovací kit a na němţ byla 

ověřena funkčnost výše uvedeného řešení. Řešení bylo testováno na funkčnosti pouţitých 

rozhraní, čili jestli byla data přes tato rozhraní přenesena bez jakýchkoliv ztrát či zkreslení. 
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2. Analýza moţnosti vyuţití lokální 

počítačové sítě pro šíření signálu 

Powerlink 

Níţe popsaná analýza zahrnuje popis prostředků, vyuţitých pro přenos signálu 

Powerlink přes lokální počítačovou síť. Jelikoţ systém Powerlink je patentovaný přenos signálu 

firmy Bang & Olufsen, a proto zde nemohou být zmíněny vstupní parametry. Uvedený popis 

tedy obsahuje pouze popis prostředků, jejichţ parametry vyhovují signálu Powerlink.  

Základy technologie, známe jako Ethernet, ty byly poloţeny ve vývojových laboratořích 

Xerox, Palo, Alto, Research, Center začátkem 70. let.  V roce 1980 byl Ethernet standardizován 

konsorciem firem DEC, Intel a Xerox, standard je známý pod zkratkou DIX a Ethernet  II. 

Současně začaly práce na standardu IEEE, jehoţ prvá verze byla publikována v roce 1985 pod 

označením IEEE 802.3 „Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) 

Access Method and Phisical Layer Specification“.  Standard byl později podstatně rozšiřován o 

další média a nové způsoby provozu. Dnes je Ethernet standardizován i normou ISO 8802/3. [1] 

2.1   Ethernet  10Mb/s 

Standard IEEE 802.3 definuje fyzické médium, algoritmus přístupu a formát 

přenášených rámců. Architektura definovaná standardem odpovídá obrázku 1. 

 

 

Obr. 1: Architektura standartu Ethernetu IEEE 802.3 
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Nejniţší úroveň standardu je označována jako rozhraní MDI (Medium Dependent 

Interface) a definuje přenosové médium (tím dnes můţe být koaxiální kabel, kroucený dvoudrát 

nebo optické vlákno), signál na médiu a konektor. Přenosové médium podstatně ovlivňuje 

vlastnosti sítě. Jednotlivým technologiím lišícím se (hlavně) médiem jsou přidělená jména 

konstruovaná tak, ţe zahrnují informaci o rychlosti přenosu, signálech na médiu a dalších 

charakteristických vlastnostech. Jako příklady jmen technologií si můţeme uvést historickou 

technologii 10BASE5 (přenos rychlostí 10 Mb/s v základním pásmu s délkou segmentu 500m) a 

100BASE-FX (přenos rychlostí 100 Mb/s v základním pásmu po optickém vlákně).  

Aktivní prvek, který vysílá a přijímá signál přenosového média, běţně známý jako 

transceiver (TRANSmitter-reCEIVER), má v normě označení MAU (Medium Attachment 

Unit). Jednotka MAU je připojena rozhraním AUI (Attachment Unit Interface) k vlastní stanici, 

počítači vybavenému řadičem Ethernetu. Rozhraní AUI definuje:  

- Speciální (nepříliš ohebný) kabel, se čtyřmi kroucenými dvoudráty o impedanci 

78ohmů přenášejícími signál vysílaný, signál přijímaný, signál detektoru kolize a 

napájecí napětí  

- Konektor, kterým je upravený 15-ti špičkový Canon DB-15 s bajonetovým zámkem na 

místě zajišťovacích šroubků a jeho zapojení 

- Elektrické signály rozhraní a zajištění izolace do 500W (10BASE2) nebo 200W 

(10BASE5) [1] 

Rozhraní AUI můţe překlenout aţ 50m, v konfiguracích sítí se někde musíme omezit na 

25m a v praxi se většinou setkáme s AUI kabely (kabel transceiveru) o délce mezi 2 a 5 metry i 

z méně kvalitního (ale ohebnějšího a někdy i tenčího) materiálu. U některých technologií 

(10BASE2, 10BASE-T) je běţná instalace MAU přímo na desce řadiče Ethernetu, na ní je i 

konektor přenosového média čímţ AUI kabel odpadá. [1] 

Stanice, která chce po síti předat blok dat, ho opatří adresou příjemce a svou vlastní 

adresou. V případě Ethernetu (ale i dalších lokálních sítí, které odpovídají standardu IEEE802) 

je adresa příjemce i odesílatele šestiznaková (budeme ji nadále označovat MAC adresu). Kaţdé 

kartě je přidělena jedna taková adresa jednoznačně výrobcem. Vedle pevně přidělené globální 

adresy můţe karta pouţívat adresu lokálně zvolenou správcem sítě, nebo adresu skupinovou. 

Další informací je údaj o vyšším protokolu, pro který je blok dat určen (u Ethernetu II), nebo 

údaj o délce a údaj definující přesněji odesílatele a adresáta v rámci počítače a slouţící 

potvrzování (u Ethernetu IEEE 802.3, strukturu a vyuţití tohoto údaje definuje protokol logické 
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vrstvy LLC IEEE 802.2). Ochranu proti chybám zajišťuje dvaatřicetibitový cyklický kód. 

Uvedenou strukturu, kterou při vlastním přenosu předchází ještě synchronizační posloupnost nul 

a jedniček o délce 64 bitů, označujeme jako rámec – obr. 2. Rámce kratší neţ 64 oktetů 

označujeme jako runts. [1] 

 

Obr. 2: Rámec Ethernetu a přístup k médiu v síti 10BASE5 

Stanice, která má připravený rámec k vysílání a detekuje klid na sdíleném kanále po 

dobu alespoň 9,6 µs, zahájí vysílání synchronizační posloupnosti a potom odešle vlastní rámec 

rychlostí 10 Mb/s. Stanice, která chce vysílat, ale indikuje provoz na médiu, musí počkat na 

uvolnění média a uplynutí ochranného intervalu 9,6 µs. Tento postup je označován jako 

naléhající CSMA. Stanice začíná vysílat po uvolnění média bez nějaké další podmínky, 

v případě sítě Ethernet je základní mechanismus ještě doplněn o detekci kolize (CSMA/CD). Ta 

dovoluje podstatně sníţit ztráty způsobené kolizí stanic, které čekaly na uvolnění média a kolizi 

s tím „naprogramovaly“. Stanice, která vstoupila do kolize a tuto skutečnost rozpoznala, se 

pokusí o opakované vysílání po náhodně zvolené době se střední hodnotou rovnou délce 

kolizního intervalu (51,2 µs). [1] 

Náhodná volba odmlky brání periodickému opakování kolize stanic. Pokud 

k opakované kolizi dojde, stanice prodluţuje střední dobu prodlevy na dvojnásobek. Po deseti 

neúspěšných pokusech přestane prodlevu prodluţovat a po šestnácti hlásí závadu vyšším 

vrstvám obsluhy (můţe jít o odrazy na přerušeném nebo zkratovaném kabelu, porouchanou 
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některou ze stanic segmentu, apod.). Postup označovaný jako exponenciální ustupování 

(Exponential Back-off) je navrţen tak, aby zajistil stabilitu sítě pro alespoň 1024 stanic. To je 

také limit, který stanovuje norma pro skupinu segmentů propojených opakovači – kolizí 

doménu. [1] 

Signál přenášený po médiu je kódován tak, ţe jednotlivým bitům odpovídají hrany 

signálu, kód známe pod jménem Manchester. Vysílače fungují jako zdroje proudu, na kabelu 

s pevně definovanou charakteristickou impedancí, detektor kolize se pak opírá o měření střední 

hodnoty signálu na kabelu. Podle nastaveného limitu je schopen detekovat kolizi vysílající 

stanice s jinou stanicí na kabelu (Transmit Mode), nebo kolizi dvou jiných stanic na stanici 

v klidu (Receive Mode). Po testování detektoru kolize můţe transceiver vysílat po příslušném 

vedení AUI kabelu indikaci kolize po odvysílání rámce (1 µs po ukončení po dobu 1 µs), funkce 

je označována jako SQE Test nebo Heartbeat. Další přídavnou funkcí stanice je Jabber Control, 

schopnost vypnout vysílač, pokud doba jeho vysílání překročí 20 ms, a to na dobu 500 ms. Tato 

funkce brání trvalému obsazení média při poruše transceiveru. [1] 

Přístupová metoda Ethernetu CSMA/CD se opírá o informace, které je stanice schopna 

získat pozorováním sítě. Vzhledem ke konečné době šíření signálu v přenosovém médiu a ke 

zpoţděním v opakovačích se však jedná o informace nepřesné čímţ efektivita metody 

CSMA/CD klesá s rostoucí vzdáleností stanic. Proto je standardem omezena jak vzdálenost po 

médiu tak i počet opakovačů mezi kaţdými dvěma stanicemi. Překročení limitů můţe být 

důvodem podstatného zvýšení počtu kolizí a počtu poškozených rámců a tím i výsledného 

sníţení průchodnosti sítě. [1] 

Formát rámce jsme jiţ popsali, za upozornění pouze stojí, ţe formát rámce podle normy 

DIX se poněkud liší od formátu rámce podle IEEE 802.3. Zatímco IEEE Ethernet uvádí 

v hlavičce délku LLC bloku, DIX Ethernet zde identifikuje síťový protokol (IP, IPX, ...). 

Odlišení obou typů rámců je moţné díky tomu, ţe délka datového pole je omezena na 1500B a 

údaj o délce tak můţe být nejvýše 5DCH, zatímco označení typu vyuţívat hodnot od 800H 

(kromě některých historických identifikací protokolů, jímţ se lze v praxi vyhnout). [1] 

 

2.2   10BASE-T 

Koaxiální kabely jako médium pro výstavbu sítí Ethernet se stávají historií. Důvodem je 

přechod k „levnějšímu“ a univerzálnějšímu kabelu UTP (Unshielded Twisted Pair) a 

k odlišnému způsobu vytvoření sdíleného kanálu. Úseky UTP kabelu o délce do 100m (přesněji 
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do 90m pevného rozvodu a dvakrát 5m pohyblivý kabel pro připojení zařízení) propojují 

jednotlivé stanice s vícevstupovým opakovačem (Multiport Repeater, koncentrátor). Ten je 

středem hvězdice tvořené skupinou aţ osmi, dvanácti, šestnácti nebo i více stanic a vytváří 

analogii segmentu technologií 10BASE5 a 10BASE2. Technologie dostala název 10BASE-T (T 

jako Twisted Pair) a je specifikována doporučením IEEE 802.3i z roku 1990. [1] 

 

Obr. 3: Struktura sítě 10BASE-T 

Ze čtyř párů kabelu UTP jsou vyuţity dva, jeden pár přenáší signál od stanice 

k opakovači, druhý přenáší signál ve směru opačném. Kabel UTP musí splňovat podmínky šířky 

pásma, charakteristickou impedancí a přeslech. (přeslech signálu z vysílacího vedení do 

přijímacího můţe být povaţován za kolizi.) Podmínky splňují kabely UTP Cat.3 (Voice Grade) 

a s rezervou dnes běţnější kabely UTP Cat.5 (Data Grade), ty lze při správné montáţi pouţít i 

pro rychlou síť 100BASE-TX. Jako konektor (zásuvky karet, zásuvky pro pevný rozvod, 

zástrčky na kabel) slouţí plochý konektor EIA RJ45 (podobný telefonnímu konektoru podle 

americké normy EIA RJ-11). [1] 

Jako označení pro opakovač 10BASE-T se vţilo označení hub, dnes se však pod tímto 

názvem často skrývají zařízení s funkcí i zcela odlišnou. Opakovač předává signál přijatý od 

jedné ze stanic po elektrické úpravě stanicím ostatním, kromě stanice nebo opakovače, od nichţ 

je přijímán. Stará se tak o vytvoření sdíleného kanálu. Příjem signálu při vlastním vysílání je pro 

stanici indikací kolize. Opakovače lze mezi sebou propojovat, buď opět kabely UTP, segmenty 

koaxiálního kabelu nebo optickými spoji (obr 8.10), pro jejich počet mezi dvěma stanicemi platí 

běţné limity. Řada výrobců nabízí vedle opakovačů s pevným počtem rozhraní i opakovače 

modulární (s moduly pro osm, dvanáct, šestnáct UTP vedení a s moduly pro jiná média – 

koaxiální kabel, FOIRL nebo s univerzálním rozhraním AUI) a stohovatelné (Stackable Hub). 

[1] 
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Sdílený kanál vytvářený vícevstupovým opakovačem 10BASE-T nebo strukturou z nich 

sloţenou přináší proti sběrnicovému propojení počítačů podstatnou výhodou: odpojení stanice 

nemůţe ovlivnit chod zbytku sítě. Logika moderních opakovačů 10BASE-T dovolí odizolovat i 

stanici, která by u sběrnicového Ethernetu svou poruchou narušila funkci celé sítě (například 

trvalým vysíláním signálu). [1] 

 

Obr. 4: Struktura kombinované sítě Ethernetu 

 Při rozhodování o volbě technologie Ethernetu pro lokální síť hraje často podstatnou 

roli cena řešení. „Nespolehlivý“ segment Ethernetu 10Base2 lze postavit za cenu 

komunikačních desek do počítačů, levného kabelu, konektorů a zakončovacích odporů. U pevné 

kabeláţe cena roste pouţíváním doplňkových prvků (EAD zásuvek, pevně instalovaných 

transceiverů a AUI kabelů, zásuvek RJ45) a náklady na instalaci. Hvězdicový rozvod 10BASE-

T vyjde dráţe pro větší spotřebu srovnatelně drahého kabelu UTP a pro nutnost zakoupení 

koncentrátoru (nejedná-li se o propojení dvou počítačů). [1] 

Moderní koncentrátory jsou vybavovány správou SNMP, které dovolí informovat o 

jejich funkci a ovládat je na dálku. Existují i typy, které dovolují omezit přenos na jednotlivých 

vedeních na konkrétní adresy, takové koncentrátory zvyšují bezpečnost (ve významu 

„nezneuţitelnost“) sítě. [1] 
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2.3   Rychlý Ethernet (Fast Ethernet) – 100 Mb/s 

Výrazně technickou modifikací hvězdicového Ethernetu 10BASE-T se stal standart 

označovaný jako 100BASE-T zvyšující přenosovou rychlost na 100 Mb/s na kabelovém 

rozvodu UTP/FTP Cat.5 (modifikace 100BASE-T4 vystačí dokonce i s UTP Cat.3) a na 

vícevidových optických vláknech (62,5/125 µm a 50/125 µm). Specifikace rychlého Ethernetu 

pod označením IEEE 802.3u byla schválena v červnu 1995. Rychlý Ethernetu je zaloţen na 

efektivnějším vyuţití přenosového média. Kódování Manchester je u technologií 100BASE-

TX/FX nahrazeno efektivnějším kódováním 4B5B, se kterým jsem se setkali u sítě FDDI, 

doplněným o víceúrovňové kódování pro přenos po metalických vedeních (MLT-3 Multi-Level 

Transmit). Ještě výraznějšího zvýšení efektivity dosahují technologie 100BASE-T4 a 

100BASE-T2 (tabulka 1). [1] 

 Number of            

Pairs / Fibers 

Encoding          

Method 

Coding          

Efficiency 

10BASE-T/Fx 2 Manchester 2.00 baud/bit 

100BASE-TX/FX 2 4B5B 1.25 baud/bit 

100BASE-T4 4 8B6T 0.75 baud/bit 

100BASE-T2 2 PAM-5 0.5 baud/bit 

Tab. 1: Efektivita kódování u technologií rychlého Ethernetu 

Vzdálenost mezi stanicí a koncentrátorem je, pokud pouţijeme metalický kabel, stejně 

jako u sítě 10BASE-T, do 100 m. Optické vlákno dovolí jít aţ na 412 m (mezi dvěma stanicemi 

nebo mezi stanicí a přepínačem) při poloduplexním a na 2000 m při duplexním provozu. U 

poloduplexního přenosu je omezením doba šíření signálu médiem: signál musí proběhnout 

médiem do nejvzdálenějšího místa sítě a zpět  za dobu potřebnou k odeslání 512 bitů. Při návrhu 

vlákna odpovídá jeden metr vlákna jednomu bittime, u metalických kabelů s menší rychlostí 

šíření signálu jeden metr kabelu odpovídá 1.1 bittime. [1] 

Rychlý Ethernet definuje tři rozdílné realizace fyzického kanálu. Základem jsou kanály 

100BASE-TX – dva páry kabelu UTP/FTP a 100BASE-FX – dvojice optického vícevidových 

vláken. Zajímavým doplňkem normy je kanál 100BASE-T4, který vyuţívá tří párů kabelu UTP 

Cat.3 k přenosu dat a čtvrtého páru k detekci kolize. Později byl doplněn standard 100BASE-

T2, který vystačí i u kabelů Cat.3 se dvěma páry. [1] 

S ohledem na různá řešení fyzického rozhraní (PMD – Physical Medium Dependent) je 

pro rychlý Ethernet definováno rozhraní mezi fyzickou vrstvou a vrstvou MAC. To je 

označováno jako MII (Medium Independent Interface) a má šířku čtyř datových bitů. Pro toto 

rozhraní je sice definován čtyřicetipinový konektor rozhraní MII, rozhraní je však, na rozdíl od 
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AUI vyuţíváno pouze jako standard rozhraní obvodů na desce síťového rozhraní (největší 

vzdálenost 0.5 m). Často je zcela skrytě uvnitř obvodu. [1] 

 

2.4   100BASE-TX 

Základní technologií rychlého Ethernetu je 100BASE-TX. Vyţaduje pouţití UTP/FTP 

kabelu Cat. 5, jeden pár je vyuţit pro vysílání a druhý pro příjem (obrázek 5). [1] 

 

Obr. 5: Využití párů u technologie 100BASE-TX 

Základní kódování 4B5B je doplněné o převod na třístavový signál (MLT-3 Multi-

Level-Transmit) (obrázek 6) [1] 

 

Obr. 6: kódování MLT-3 

Třístavový signál MLT-3 dovolí dosáhnout na běţné kabeláţi UTP/FTP Cat. 5 

přenosové rychlosti 100 Mb/s (vzhledem ke kódování 4B5B je modulační rychlost 125MBd). 

[1] 
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3. Vrstvy referenčního modelu OSI 

 

3.1   Spojová vrstva 

Spojová vrstva plní své funkce vţdy mezi dvěma přímo sousedícími komunikujícími 

systémy (přes jeden spoj – kabelový či bezdrátový). Spojová vrstva poskytuje jedno nebo 

několik spojení mezi dvěma síťovými entitami sídlícími v sousedních systémech. Spojení se 

vytváří i ruší vţdy dynamicky. [2] 

Spojová vrstva musí umoţnit zahajování, udrţování a závěr vytvořených spojení, 

rozvětvení datových spojení, formátování rámců, identifikaci koncových bodů spojení, 

seřazování přenášených rámců, oznámení neopravitelných chyb síťové vrstvě, detekci a opravu 

chyb, řízení toku, identifikaci a výměnu parametrů a dodrţování hodnot výkonnosti spojových 

sluţeb. Spojová vrstva umoţňuje síťové vrstvě řídit propojení datových okruhů ve fyzické 

vrstvě. [2] 

Ve spojové vrstvě se realizují funkce zahajování a závěr přenosu, řízení po (několika) 

fyzických okruzích (dvoubodových nebo mnohobodových), synchronizace, řízení pořadí 

dodávaných rámců, zjišťování a oprava chyb, řízení toku, identifikace a výměna parametrů, 

řízení vyuţívání telekomunikačních okruhů ve fyzické vrstvě (rozvětvení, propojení datových 

okruhů), řízení spojové vrstvy. Jednou z funkcí spojové vrstvy je fyzická adresace. [2] 

Spojová vrstva se u lokálních sítí rozčleňuje do dvou podvrstev pro zjednodušení jejich 

realizace: 

 Podvrstvi řízení logického spoje (LLC, Logical Link Control) – poskytuje uţivatelům 

sluţby prostřednictvím přístupového bodu sluţby LLC. Tato podvrstva spojové vrstvy 

poskytuje rozhraní mezi konkrétním přenosovým prostředkem a vyššími vrstvami 

(sousedí se síťovou vrstvou). Všechny normalizované lokální sítě vyuţívají tutéţ 

podvrstvu LLC, a to nejčastěji její nepotvrzovanou sluţbu bez spojení (typ 1). 

Alternativně, na podporu firemních protokolů vyšších vrstev i IP, se pouţívá protokol 

přístupu k podsíti (SNAP, SubNetwork Access Protocol), který rozšiřuje datové 

jednotky LLC, a tím umoţňuje adresovat všechny existující síťové protokoly. 

 Podvrstvy řízení přístupu k přenosovému prostředku (MAC, Media Access Control) – 

poskytuje sluţby a funkce specifické pro daný přenosový prostředek, proto přímo 

sousedí s fyzickou vrstvou. Do rámce (datové jednotky) MAC se zapouzdřuje rámec 
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LLC nebo SNAP. Adresa MAC (nazýváme také fyzická nebo hardwarová adresa) 

označuje stanici (individuální MAC adresa), přesněji kaţdé fyzické připojení k síti 

(mosty a směrovače mají jedinečné adresy MAC na kaţdé síťové kartě, NIC, Network 

Interface Card), nebo skupinu stanic (fyzických připojení). Adresa má běţně délku 48 

bitů, vyjadřuje se v šestnáctkovém tvaru a skládá se ze dvou částí v délce 24 bitů: kód 

výrobce,  nebo-li jednoznačný identifikátor organizace (OUI, Organization Unique 

Identifier), a samostatné označení fyzického rozhraní. Adresy se přidělují s cílem 

naprosté jedinečnosti, kódy výrobců spravuje a přiděluje IEEE, zbývající část adresy 

pak přiděluje výrobce zařízení sám. [2] 

 

Obr. 7: Spojová vrstva LAN 

 

3.2   Fyzická vrstva 

Jedinou vrstvou, která podporuje fyzickou komunikaci dat mezi systémy, je nejniţší 

vrstva – fyzická. Jejím účelem je aktivace, udrţování v aktivním stavu a dezaktivace fyzických 

spojení určených pro přenos bitů nebo značek. Fyzické spojení můţe být vytvořené ve formě 

propojení datových okruhů s vyuţitím zprostředkovacích funkcí ve fyzické vrstvě. Datový 

okruh představuje komunikační cestu po fyzických médiích mezi dvěma fyzickými entitami a 

prostředky potřebné pro uskutečnění přenosu bitů přes tuto komunikační cestu. Fyzické spojení 

můţe dovolit přenos bitových posloupností v plném nebo polovičním duplexu a můţe být 

dvoubodové (point-to-point) nebo mnohobodové (point-to-multipoint). [2] 
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Fyzická vrstva poskytuje sluţby zahajování a závěru fyzických spojení, vytváření 

datových jednotek, identifikaci datových okruhů, seřazování bitů nebo skupin bitů (značek, 

oktetů), oznamování poruchových stavů spojové vrstvě a dodrţování hodnot výkonnostních 

veličin fyzické vrstvy. Dále poskytuje identifikátory, které jednoznačně určují příslušné datové 

okruhy mezi dvěma sousedními otevřenými systémy. Přenesené bity odevzdává v tomtéţ 

pořadí, v jakém přicházely. Oznamuje spojové vrstvě poruchové stavy detekované na fyzické 

úrovni. Kvalita sluţeb fyzické spojení je odvozená z datového okruhu, který je pouţívá. Kvalita 

můţe být charakterizovaná pomocí chybovosti (např. zkreslení, ztráta, duplicita dat), sluţební 

pohotovosti, přenosové rychlosti a doby přenosu. [2] 

Funkcemi ve fyzické vrstvě jsou aktivace a dezaktivace fyzických spojení, 

zprostředkování propojení datových okruhů, přenos bitů nebo skupin bitů při řízení fyzické 

vrstvy. Mechanické, elektrické a jiné charakteristiky pouţitých přenosových prostředků 

(kódování binárních dat, napěťové úrovně, časování změn napětí, fyzické rychlosti, maximální 

přenosové vzdálenosti, fyzické konektory apod.) jsou definované na rozhraní mezi fyzickou 

vrstvou a fyzickými prostředky. Všechny systémy jsou propojeny prostředími tvořenými 

přenosovými cestami libovolné povahy (elektrické/optické, drátové/bezdrátové). Přenosová 

prostředí nejsou součástí referenčního modelu OSI, protoţe v době tvorby ISO 7498 

telekomunikační svět přísně rozlišoval mezi zákazníkem a poskytovatelem. IEEE ale jiţ do 

svých norem pro lokální sítě specifikace přenosového média zahrnulo. [2] 

 

4. Propojování Lokálních Sítí 

Lokálními sítěmi Ethernet lze propojit pouze omezený počet stanic, častým limitem je i 

nejvyšší překlenutelná vzdálenost. Tu omezuje jednak délka jednoho úseku přenosového média 

a jednak maximální počet opakovačů mezi stanicemi. U sítě Ethernet je třeba dodrţet nejvyšší 

vzdálenost mezi stanicemi 2,5 km a do sítě připojit nejvýše 1024 stanic. Při větších poţadavcích 

na rozlehlost sítě, na počet stanic nebo na kombinaci různých síťových technologií nezbývá, neţ 

jednotlivé menší sítě mezi sebou propojit prvkem, který převede komunikaci z jedné sítě do sítě 

druhé. [1] 

Důvody k rozdělení stanic do více sítí a k propojení těchto sítí mohou být i jiné, neţ 

překročení uvedených limitů. Rozdělení stanic do více sítí, pokud moţno tak, aby se co nejvíce 

přenosů uskutečnilo uvnitř sítí, dovolí dosáhnout vyšší celkové průchodnosti (zvyšuje kapacitu 

sítě) a niţší doby odezvy. Poruchu v jedné lokální síti lze v propojovacím prvku rozpoznat, její 
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vliv se ve zbytku soustavy neprojeví. Izolace sítě proti poruchám v jejich částech zvyšuje 

spolehlivost. Provoz mezi stanicemi jedné sítě není propojovacím prvkem zbytečně do druhé 

sítě přenášen, propojovací prvek tak zajišťuje ochranu komunikace stanic proti odposlechu – 

zvyšuje bezpečnost. [1] 

 

Obr. 8: Most v architektuře lokální sítě 

Lokální sítě propojujeme pomocí prvků připojených ke dvěma nebo více propojovaným 

sítím, soustavu více propojených lokálních sítí obvykle nazýváme internetwork. Prvky 

propojující lokální sítě označujeme jako mosty (Bridges), přepínače (Switches) a směrovače 

(Routers). Funkce mostů a směrovačů je podobná funkci uzlů přepojovací sítě, a obvykle ji 

charakterizujeme termínem „store-and-forward“. Rámce přijaté z připojených sítí jsou 

analyzovány a podle výsledku buď likvidovány nebo následně vyslány do některé (některých) 

ze sítí. Přepínače dovolují zahájit vysílání bezprostředně po analýze hlavičky rámce, funkci 

charakterizujeme termínem „cut-through“. [1] 

Mosty, přepínače a směrovače se od sebe liší rozsahem informace, kterou při směrování 

vyuţívají. Mosty se opírají pouze o adresační pole rámce (MAC adresy), směrovače analyzují 

předaná data a vyuţívají informací spojených s konkrétním síťovým nebo transportním 

protokolem. Existují i kombinované prvky – broutery (Bridging Routers), které pro některý 

síťový nebo transportní protokol fungují jako směrovače a pro jiné protokoly jako mosty, a 

víceprotokolové směrovače, které pro různé síťové nebo transportní protokoly zajišťují různé 

metody směrování. Propojovacími prvky a dvoubodovým spojem mezi nimi lze propojit i 

vzájemně geograficky oddělené lokální sítě. Kapacita dvoubodového spoje (pronajatý datový 
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spoj, spoj ISDN, kanál PCM, virtuální kanál ATM) pochopitelně ovlivňuje průchodnost mostu, 

a tím i kvalitu sluţeb poskytovaných aplikacím. [1] 

 

4.1   Most – Bridge  

Most přijímá všechny rámce z propojovaných sítí u kaţdého z nich se rozhoduje, zda ho 

do druhé sítě přenese (adresát je v této druhé síti nebo je neznámý), nebo zda ho bude ignorovat 

(adresát je v síti, z níţ byl rámec přijat). [1] 

Při rozhodování se most řídí MAC adresou příjemce a směrovacími tabulkami, ve 

kterých má uloţeny informace o rozmístění stanic v sítích připojených k mostu (u mostu se 

statickými tabulkami a u mostů transparentních), nebo směrovacími údaji uloţenými v MAC 

rámci (u zdrojového směrování). Adresu MAC (a pochopitelně ani v MAC rámci přenášená 

data) běţný most nemění. Lze ho tedy pouţít pro propojení sítí respektujících jeden formát 

rámců, a lišících se nejvýše médiem. Mosty mohou brát v úvahu při svém rozhodování o tom, 

zda rámec přenést, i další informace, například typ rámce Ethernetu, adresu odesílatele nebo 

adresáta. Pak mluvíme o selektivní filtraci, produkty jednotlivých výrobců se v této oblasti 

značně liší. Prvky, které propojují sítě s různým formátem rámců, ale se stejnou adresací (nepř. 

Ethernet, IBM Token Ring a FDDI), jsou označovány jako translační mosty (translation 

bridges). [1] 

Tabulky mostu by mohly být statické, definované například správcem sítě. Kaţdé 

doplnění stanice, nebo přemístění stanice mezi sítěmi, by pak vyţadovalo zásah správce sítě. [1] 
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Obr. 9: Mosty se statickými směrovacími tabulkami 

Výhodnější je, můţe-li most vytvářet směrovací tabulky během své práce sám. Most, 

který takto pracuje, označujeme jako transparentní, učící se nebo inteligentní. Modifikování 

směrovacích tabulek je poměrně jednoduché a je zaloţeno na faktu, ţe kaţdý rámec sítě, 

respektující standart IEEE 802 (Ethernet, IBM Token Ring, ale i FDDI), má ve své hlavičce 

uloţenou MAC adresu odesílatele. Most si informaci o odesílající stanici paketu ukládá do 

směrovací tabulky, později ji vyuţívá při převzetí rámců pro tuto stanici. [1] 
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Funkce transparentního mostu je definovaná normou IEEE 802.1; most pracuje na 

následujícím principu: 

1. Sleduje veškerý provoz v sítích, které propojuje. Vede si evidenci stanic, jejíţ adresy 

jsou uvedené jako adresy odesílatele. Tato evidence má formu směrovací tabulky 

(Forwarding Database). Pro kaţdou adresu, která se objevila v poli odesílatele rámce, je 

ve směrovací tabulce uvedena síť, ze které zpráva s touto adresou přišla. Ukládání do 

tabulky je označováno jako učení (Bridge Learning). 

2. Na kaţdou zprávu, která je přijata mostem z některé připojené sítě, most reaguje 

některým ze tří způsobů:  

a) Zpráva určená pro stanici, o níţ most ví, ţe leţí ve směru, odkud byla zpráva 

přijata, je likvidována 

b) Zpráva určená pro stanici, o níţ most ví, ţe leţí v jiné síti, neţ ţe které byla zpráva 

přijata, je mostem převedena do této sítě 

c) Zpráva určená všem stanicím (broadcast) nebo zpráva určená stanici, kterou most 

dosud nezná, je rozeslána do všech směrů, kromě směru, ze kterého přišla. [1] 

Pro uloţení směrovacích tabulek má most vyhrazenu oblast paměti; velikostí této 

paměti a způsobem jejího rozdělení na jednotlivé tabulky se mosty od sebe liší. Typickou 

velikostí paměti je prostor pro 4096 aţ 16384 poloţek v jediné směrovací tabulce pro všechna 

rozhraní. Přístup je obvykle opřen o jednoduchou adresační funkci (např. hashing, výběr pole 

dvanácti aţ čtrnácti bitů z adresy MAC), důsledkem mohou být pochopitelně kolize – 

opakované přepisování záznamů ve směrovací tabulce a následné zbytečné rozesílání rámců do 

sítí, do kterých nepatří. [1] 

U přepínačů, které mají s běţnými mosty hodně společného, jsou běţné samostatné 

tabulky pro jednotlivá rozhraní, v krajním případě s kapacitou omezenou aţ na jedinou poloţku. 

[1] 

Transparentní most pracuje pouze v sítích se stromovou strukturou, v níţ uzly 

reprezentují mosty a hrany reprezentují propojované lokální sítě. V propojených sítích nesmí 

vzniknout uzavřená cesta – cykl. Pokud potřebujeme propojit sítě více mosty a zajistit tak 

odolnost proti jejich výpadkům, musí být tyto mosty schopné vypnout některá svá rozhraní a 

vytvořit tak stromovou strukturu (kostru propojovací sítě). Postup, kterého mosty při takovém 

omezování topologie vyuţívají, je označován jako Spanning Tree algoritmus. [1] 
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Blokované porty mostů zůstávají v záloze pro případ výpadku některého mostu nebo 

sítě. Algoritmus výběru kostry se opírá o jednoznačnou číselnou identifikaci mostů, 

distribuovaný výběr fungujícího mostu s nejniţší identifikací a o nalezení stromu nejkratších 

cest s vybraným uzlem jako kořenem. Je standardizován specifikací IEEE 802.1d. [1] 

 

Obr. 10: Činnost transparentního mostu 

Vlastní algoritmus výběru kostry ilustruje obrázek 7.4. Opírá se o jiţ uvedenou 

jednoznačnou identifikaci mostu, opřenou např. o výrobcem přidělené adresy řadičů Ethernetu a 

o cenu výstupu (ohodnocení výstupních portů). Sluţební rámce, které si mosty mezi sebou 

vyměňují při konstrukci kostry, mají zvláštní formát a jsou označovány jako BPDU (Bridge 

Protocol Data Unit). [1] 
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Obr. 11: Spanning-Tree algoritmus 

Prvním krokem algoritmu je výběr kořene. Kaţdý z mostů můţe rozeslat rámec BPDU 

s vlastní identifikací do všech připojených sítí. Kaţdý z mostů tak můţe zjistit, zda je jeho 

identifikace nejniţší a je tedy kořenem kostry. Most – kořen kostry rozesílání rámců BPDU 

periodicky opakuje. Kořen kostry v rozesílaném rámci uvádí jako cenu cesty přiřazenou 

příslušnému výstupu. Rozhraní, na kterém je most sousedící s kořenem přijímá jeho rámce 

BPDU, označujeme jako root port (v obr. 7.4 je to rozhraní označeno písmenem R). K údaji o 

ceně cesty v rámci BPDU most přičte cenu svého výstupu a rámec vyšle dál. Jako výsledek 

opakování tohoto kroku můţe kaţdý z mostů určit svůj root port. Pro kaţdou z propojovaných 

lokálních sítí je dále potřeba určit most s nejniţší cenou cesty ke kořeni kostry. To je snadné 

vzhledem k údaji o ceně cesty v rámcích BPDU. Rozhraní tohoto mostu označujeme jako 

vyhrazené (Dedignated), v obr 7.4 označeno písmenem D. Rozhraní R (root port) a D 

(designated port) vytvářejí kostru, ostatní rozhraní přecházejí do blokového stavu a neúčastní se 

přenosu datových rámců (rámec BPDU však přijímají a vysílají). [1] 

 

Obr. 12: Stavový diagram transparentního mostu 
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Přechod mezi blokováním portu a jeho běţnou činností je poněkud komplikován, 

nutností zabránit nekorektnímu přenosu datových rámců při změnách topologie. Přechod 

z provozního stavu do blokování proběhne okamţitě, přechod z blokovaného stavu do 

provozního stavu je řízen časovačem Forwarding Timer a navíc procházíme stavem, ve kterém 

si most pouze aktualizuje směrovací tabulky. [1] 

Jak uţ jsme uvedli, rozesílání rámců BPDU kořenem stromu je periodické (perioda je 

označována jako Hello Time). Při běţném provozu mosty evidují, ţe je vše v pořádku; výpadek 

některého z mostů nebo portů můţe vyvolat změnu root portu a vyhrazeného rozhraní. Kaţdou 

takovou změnu most hlásí kořeni stromu zvláštním rámcem BPDU a ten hlášení po určitou 

dobu potvrzuje zvláštním příznakem v rozesílaných rámcích BPDU. Příjem rámce BPDU 

s nastaveným příznakem zneplatňuje (po zadaném čase) údaje v tabulkách mostů. [1] 

 

4.2   Remote bridge 

Někdy potřebujeme propojit lokální sítě na větší vzdálenost dvoubodovým spojem a 

pochopitelně chceme po tomto spoji přenášet pouze rámce určené vzdáleným stanicím. Řešením 

je umístění dvou mostů na konce dvoubodového spoje, jejich směrovací tabulky však budou 

identické a filtrace rámců přicházejících z dvoubodového spoje bude zbytečná. Redukce funkcí 

těchto dvou mostů vede k řešení označované jako (Remote Bridge). Most se rozhoduje o 

převedení rámce lokální sítě do dvoubodového spoje, v opačném směru přenáší všechny rámce. 

[1] 

Podobnou redukci funkcí jako u vzdálených mostů nalezneme u mostů určených pro 

oddělení provozu malých skupin stanic od zbytku sítě. Takový most bývá označován jako 

Workgroup Bridge, jeho směrovací tabulka obsahuje pouze informace o adresách stanic 

skupiny, všechny stanice s adresami mimo skupinu leţí implicitně na druhé straně mostu. [1] 

Moţnost pouţít mostů k propojení sítí na větší vzdálenost je zajímavá, je však nutné 

vzít v úvahu limitovanou kapacitu dvoubodového spoje a fakt, ţe mosty přenášejí prozob typu 

broadcast a multicast. Efektivnější vyuţití limitované kapacity proto často přináší pouţití 

směrovačů. [1] 
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Obr. 13: Remote-Bridge a Workgroup-Bridge 

 

4.3   Víceportové mosty – Přepínače 

Víceportové mosty (připojené více neţ dvěma síťovými rozhraními do více neţ dvou 

lokálních sítí) jsou dnes častěji označovány jako přepínače – switches. Označení plně přísluší 

pouze těm mostům, které umoţňují zahájit vysílání přenášeného rámce ještě před dokončením 

jeho příjmu. Metodou „cut-through“ pouţila jako první firma Kalpana. Výhody metody je 

sníţení zpoţdění rámce proti klasickému mostu při malé zátěţi, nevýhodou je, ţe jsou 

přenášeny i poškozené rámce. Při velké zátěţi není přínos metody podstatný a modernější 

označení přepínač (spíš z reklamních důvodů) pouţíváno i pro klasické víceportové mosty 

pracující s technikou „store-and-forward“. [1] 

 

4.4   Zdrojové směrování 

Vícenásobné propojení sítí mosty je zajímavé nejen proto, ţe zvyšuje spolehlivost sítě, 

ale i proto, ţe můţe zvýšit její průchodnost. Pokud však chceme takové moţnosti vyuţít, 

musíme se rozloučit s principem transparentního mostu. Alternativou k němu je zdrojové 

směrování (Source Routing), o které se opírají mosty přes sítě IBM Token Ring. Zde je kaţdý 

přenášený rámec doplněn o směrovací indormaci (MAC adresy mostů, jimiţ rámec na cestě 

k cíli prochází). [1] 

Směrovací informaci můţeme všem stanicím sítě zadat staticky, předem, ve formě 

tabulek. A to buď tak, ţe tyto tabulky bude mít k dispozici kaţdá stanice, nebo ţe budou 
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k dispozici (jako sluţba) v jediném známém místě. Takové řešení by ale bylo nepruţné a proto 

se setkáváme s metodami dynamického zjišťování nejvýhodnější cesty. [1] 

Neţ si uvedeme moţné zjištění nejkratší cesty, poznamenejme, ţe v síti IBM Token 

Ring existují tři formy rozesílání rámců. Nejjednodušší je přímé rozeslání stanicím v jedné síti 

(označované jako Null – nulová směrovací informace), předání do jiných sítí přes konkrétní 

mosty musí být specifikováno (metoda je označována jako Specific Route). Rozeslání do všech 

sítí má dvě formy, první je rozesílání záplavou (All-Route Broadcast), druhá se opírá o znalost 

kostry sítě (Single-Route Broadcast). [1] 

Odesílatel informaci o cestě k adresátovi můţe získat vysláním sluţebního rámce – 

ţádosti o zjištění nejkratší cesty, ten je mosty rozeslán do všech propojených sítí (např. 

technikou All-Route Broadcast). Tento rámec je cestou doplňován o adresy mostů a sítí, kterými 

prochází (ukládání informace o absolvované cestě do rámců rozesílaných úplných broadcastem 

je nutné i pro rozhodnutí, zda má být rámec dále rozesílán). Adresát si z přijatých kopií vybere 

nejkratší cestu a vrátí jedinou odpověď po této cestě. [1] 

 

Obr. 14: Zdrojové směrování 



22 
 

Z hlediska počtu zpráv v síti je výhodnější řešení uvedené na obr. 7.7. Ţádost je 

rozesílána kostrou (Single-Route Broadcast), adresát vrací odpověď záplavou (All-Route 

Broadcast), z více odpovědí si ţádající stanice vybere nejvýhodnější cestu. [1] 

Metoda zdrojového směrování je pouţita v síti IEEE 802.5 IBM Token Ring a 

označována jako Source Routing. Jednotlivé poloţky určující další most a síť na cestě 

k adresátovi mají délku 16 bitů, z toho vţdy 4 bity určují most a 12 bitů lokální síť. Pouţití 

zdrojového směrování je indikováno jedním bitem v adrese odesílatele. [1] 

 

4.5   Přepojovaný Ethernet 

Mosty Ethernetu dovolují rozdělit rozsáhlejší síť na kolizní domény, provoz v jedné 

části sítě nemá vliv na provoz v části druhé a součtový tok v síti můţe být vyšší neţ je limit 

v kaţdé z kolizních domén. U víceportových mostů, které propojují čtyři a více kolizních 

domén, se objevuje další zajímavý efekt. Přenos rámců mezi dvěma kolizními doménami přes 

týţ most. Při větším počtu portů a moţnosti rozdělit síť na menší kolizní domény (mluvíme o 

segmentaci sítě, ale tomuto termínu se budeme snaţit vzhledem ke kolizi s běţně pouţívaným 

pojmem segment vyhýbat) je tento efekt silnější. Takové prvky běţně označujeme jako 

přepínače (Ethernet Switches). Technologii, vyuţívající přepínačů ke zvýšení průchodnosti sítě 

označujeme jako přepojovaný Ethernet (dáváme tomuto termínu přednost před termínem 

přepínaný Ethernet). [1] 

 

Obr. 15: Princip přepojovaného Ethernetu 
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V krajním případě se můţeme dostat aţ k situaci, kdy na kaţdý port přepínače je 

připojena jediná stanice a takto vyuţívané přepínače jsou propojené dvoubodovými spoji (v síti 

nejsou víceportové opakovače ani sběrnicové segmenty s více neţ dvěma připojenými prvky), 

mluvíme o mikrosegmentaci. Taková síť funguje prakticky stejně jako kaţdá jiná síť 

s přepojováním paketů. Pouze místo paketů (jako v X.25 nebo Internetu) jsou zde přepojovány 

rámce Ethernetu (a opíráme se o adresaci linkové vrstvy) a s ohledem na jednodušší topologii 

(pro provoz 802.1d) se zjednodušuje směrování. Rámce přijaté z jednotlivých vstupů jsou 

ukládány do pamětí přepínače, po rozhodnutí o způsobu odeslání a případné úpravě směrovací 

tabulky (přepínač se učí rozloţení stanic v síti) převedeny do front na výstupech a odesílány do 

výstupních kanálů. Tento postup je označován jako Store-and-Forward. [1] 

 

Obr. 16: Metody přepojování v přepojovaném Ethernetu 

Určitou nevýhodou techniky Store-and-Forward je zpoţdění, způsobené tím, ţe rámec 

můţe být vysílán do výstupního kanálu aţ po jeho dokončeném převzetí. Zpoţdění lze 

eliminovat, dovolíme-li přepínači zahájit vysílání do neobsazeného výstupního kanálu okamţitě 

jakmile přepínač přečte adresu příjemce (prvních šest slabik rámce za preambulí). Vyuţití této 

myšlenky (dlouho známé v teorii přepojovacích sítí jako Virtual-Cut-Through a dovolí sníţit 

zpoţdění rámce při průchodu přepínačem aţ na 12 µs (proti 58-1220 µs u metody Store-and-

Forward, kde záleţí na délce rámce). Takové zlepšení můţe vypadat jako velký přínos a 

urychlilo rozšíření přepojovaného Ethernetu, ale při zatíţené síti, kdy v přepínačích vznikají 

fronty rámců, nemusí být rozdíl mezi oběma metodami podstatný. [1] 

Metoda Cut-Trough má však i zápory. Patří mezi ně skutečnost, ţe odeslán je i rámec, u 

kterého bude při jeho příjmu zjištěna chyba CRC (v době, kdy přepínač zahajuje vysílání 

předávaného rámce, ještě nebyl zabezpečovací kód na konci rámce přijat). Další problém 
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vyvolávají kolize na vstupech, přepínač zahájí vysílání rámce, který nebude díky zafungování 

detekce kolize přijat celý. Tento problém lze poměrně jednoduše řešit tak, ţe vysílání zahájíme 

aţ po převzetí dostatečného počtu znaků, tedy aţ budeme mít jistotu, ţe přijímaný rámec dojde 

celý (bylo přijato 64B a vysílání rámce jiţ nepřeruší detekce kolize). Úprava metody Cut-

Through, která brání předání krátkých fragmentů rámců na výstup (a jejich dalšímu šíření sítí) je 

označována jako Fragment-Free a typické minimální zpoţdění přepínače je 58 µs. [1] 

Pokud jde o reálné prvky, označované jejich výrobci jako přepínače Ethernetu, je 

potřeba si uvědomit, ţe mezi nimi existují podstatné rozdíly, které omezují jejich nasazení: 

Nejširší pouţití mají přepínače, na jejichţ vstupy lze připojovat celé kolizní domény 

(tvořené víceportovými opakovači nebo sběrnicovými segmenty). Takové přepínače dovolují 

realizovat přepínání označované termínem Segment Switching a bývají někdy označovány jako 

Corporate Switches. Pokud potřebujeme mít v síti náhradní spoje pro zvýšení spolehlivosti, 

musíme mít jistotu, ţe přepínač splňuje poţadavky IEEE 802.1d (umí Spanning Tree 

Algoritmus). [1] 

Přepínačům, které počítají s připojením jediné stanice na kaţdý vstup a které budou 

připojeny jediným rozhraním na zbytek sítě, stačí jednodušší směrovací tabulky (jedna adresa 

pro kaţdý vstup, implicitní adresace pro rozhraní zbytku sítě). Přepojování je označováno jako 

Link Switching, přepínače bývají označovány jako Workgroups Switches a jsou vyuţitelné pro 

mikrosegmentaci. [1] 

Konečně existují zařízení označována jako Configuration Switches, která dovolí 

staticky připojit kaţdý z většího mnoţství vstupů na jeden z menšího mnoţství výstupů. 

Výstupy jsou propojovány mosty, běţnými přepínači nebo směrovači. Tyto prvky dovolují 

správci sítě rozdělit stanice zapojené do strukturované kabeláţe do několika kolizních domén 

(segmentů) a toto rozdělení měnit na dálku (správou SNMP), tato funkce je označována jako 

Port Switching a nemá s přepojovaným Ethernetem mnoho společného. [1] 

 

4.6   Duplexní provoz 

Na současné potřeby poměrně nízká přenosová rychlost běţného Ethernetu, i přes 

podstatné zvýšení celkové průchodnosti sítě přepojováním, vedle k hledání dalších úprav, které 

by chování přepojovaného Ethernetu dále zlepšily. [1] 
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Nejběţnější modifikací přepojovaného Ethernetu, která dovolí zvýšit rychlost přenosu 

mezi samostatně připojenou stanicí a mostem/přepínačem bez velkých zásahů do funkce řadiče, 

je duplexní provoz. Náhrada sdíleného kanálu mezi dvěma silnými zdroji zátěţe (například 

server a most/přepínač) dvojicí kanálů jednosměrných vedle zdvojnásobení kapacity (20 Mb/s) 

vylučuje nepříjemný vliv kolizí (je dobře si uvědomit, ţe i pouhé dva prvky připojené na běţný 

dvoubodový spoj 10BASE-T mohou vyvolat kolizi). Řešení ovšem vyţaduje upravené řadiče na 

obou stranách spoje, zařízení vybavená moţností duplexního provozu se však mohou při  

přechodu na duplexní provoz po zapnutí sama domluvit. Příjemnou vlastností duplexního 

provozu je i to, ţe pro něj neplatí limit pro vzdálenost stanic (nemůţe dojít ke kolizi). Při pouţití 

vhodného média (např. jednovidového optického vlákna) lze překonat i vzdálenosti desítek 

kilometrů. [1] 

Duplexní provoz se pochopitelně týká pouze přepojovaného Ethernetu, a to konfigurací, 

u kterých je segmentem jediný dvoubodový spoj. Vzhledem k omezenějším moţnostem řízení 

toku musí být přepínače vybaveny dostatečně rozsáhlou pamětí. [1] 

Nepříjemné soupeření stanic na dvoubodovém spoji (i kdyţ bez vyuţití součtu 

přenosové rychlosti obou vedení, kanál tedy zůstává poloduplexní) se snaţila zmírnit i 

modifikace metody přístupu označovaná jako PACE (Priority Access Control). Cílem je 

vyloučit kolize mezi dvěma silně vyuţívanými prvky na spoji (například server a 

most/přepínač) a rozdělit mezi ně spravedlivě a bezkolizně kapacitu poloduplexního kanálu. 

Jedná se o jednoduchou úpravu, zařízení po odvysílání rámce musí počkat před vysíláním 

dalšího rámce výrazně delší dobu neţ 10 µs a dát tak šanci protistanici. [1] 

 

5. Návrh systému pro šíření signálu 

Powerlink 

Navrţený systém se skládá ze dvou desek plošného spoje. První slouţí pro převod 

signálu Powerlink do lokální sítě, druhý pro převod signálu z lokální sítě na signál Powerlink. 

Systém pro převod signálu Powerlink do lokální sítě má dva vstupy a jeden výstup, první vstup 

je napájení, druhý je připojení konektoru Powerlink, výstupem je konektor RJ-45, kterým 

pomocí kabeláţe připojíme systém do lokální sítě. Napájecí napětí je 12V a bude realizováno 

externím zdrojem, který se připojí do konektoru na desce plošného spoje. Pro napájení obvodů 
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jsou pouţity tři napěťové stabilizátory, dva slouţí pro převod napětí z 12V na 5V, ty slouţí pro 

napájení A/D převodníku a třetí stabilizátor slouţí pro převod napětí z 12V na 3,3 volty, ty jsou 

pouţity pro napájení mikroprocesoru a Ethernet transceiveru. Na obrázku 17 je schéma zapojení 

stabilizátorů. 

 

5.1   Napájení 

 

Obr. 17: Zapojení napájení a napěťových stabilizátorů 

Konektor DCJ0202 slouţí pro připojení externího zdroje 12V. K němu je do série 

zapojená dioda D3, která slouţí jako ochrana proti přepólování. Paralelně k ní je připojen odpor 

R3 a LED dioda D1, která indikuje, jestli je napájení aktivní nebo ne. Paralelně k napájení jsou 

připojeny stabilizátory LD117AS50TR a LD117AS33TR, kondenzátory C20, C26, C21, C25, 

C39, C37 a C38-ty brání rozkmitání stabilizátorů. Stabilizátor IC4 napájí analogovou část A/D 

převodníku, stabilizátor IC6 napájí digitální část stabilizátoru a stabilizátor IC7 napájí 

mikroprocesor a Ethernet transceiver. 
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Stabilizátory série LD1777Axx jsou vyráběny firmou STMicroelectronics, jsou to 

regulároty kladného napětí s nízkým úbytkem se schopností poskytnout výstupní proud aţ 

800mA.  Jsou vyráběny pro výstupní napětí 1,2V; 1,8V; 2,5V; 2,85V; 3,0V; 3,3V a 5V. Jsou 

dodávány v pouzdrech SOT-223, DPAK, SO-8 a TO-220. V návrhu jsem pouţil pouzdro typu 

SOT-223. SOT-223 a DPAK verze optimalizují tepelné vlastnosti a nabízí dobrou úsporu místa. 

Vysoká účinnost je zajištěna průchodem NPN tranzistorem. Ve skutečnosti v tomto případě, na 

rozdíl od PNP, teče klidový proud do zátěţe. Pro stabilitu napěťového stabilizátoru je třeba 

jenom velmi malá hodnota kondenzátoru, a to 10µF, který je připojen k výstupnímu pinu OUT. 

Dolaďovací čip umoţňuje regulátoru dosahovat velmi úzkou napěťovou toleranci s přesností 

±1% při 25°C. V tabulce 2 jsou ukázány absolutní maximální jmenovité údaje. Absolutní 

maximální rozsahy jsou takové hodnoty, při kterých můţe dojít k poškození přístroje. Funkční 

působení v rámci těchto podmínek není předpokládáno. Přes výše uvedené, navrţený maximální 

ztrátový výkon ve zkratu můţe definitivně poškodit přístroj. 

Symbol  Popis  Hodnota  Jednotka  

VIN Stejnosměrné vstupní napětí 15 V 

PTOT Ztrátový výkon 12 W 

TSTG Rozsah teploty při uskladnění  -40 aţ +150 °C 

TOP Teplotní rozsah provozního přechodu 0 aţ +125 °C 

Tab. 2: Absolutní maximální jmenovité údaje 

V tabulce 3 jsou uvedeny teploty pro jednotlivá pouzdra. 

Symbol  Popis  SOT-

223 

SO-8 DPAK TO-

220 

Jednotka  

RthJC Odpor tepelného přechodu – 

obal  

15 20 8 3 °C/W 

RthJA Odpor tepelného přechodu – 

okolí  

   50 °C/W 

Tab. 3: Teplotní data 
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5.2   A/D převodník AD1877 

Stabilizátory napětí LD117AS50TR napájí A/D převodník AD1877, ke kterému je 

připojen signál systému Powerlink. Zapojení je ukázáno na obrázku 18. 

 

Obr. 18: Zapojení A/D převodníku 

Na konektor MAB8SH je připojen signál systému Powerlink. Pin 3 konektoru je 

připojen k pinu 11 na A/D převodníku a je jím posílán levý audio kanál, pin 5 konektoru je 

připojen k pinu 19 A/D převodníku pro posílání pravého audio kanálu. Pin 4 konektoru je pouţit 

jako zdroj signálu LOUDSPEAKER ON/SENSE a je připojen k mikroprocesoru. Pin 7 je 

připojen k zemi GND, slouţí jako zemnění pro signál  LOUDSPEAKER ON/SENSE, pin 2 

spolu s PE je připojen na AGND, která slouţí pro uzemnění audio signálů.  

A/D převodník AD1877 je stereo, 16-bitový převodník určený především pro digitální 

audio širokopásmové aplikace, které vyţadují jednotné napájení 5V. Kaţdý jednoduchý kanál se 

sestává z jednobitového šumového modulátoru čtvrtého řádu a digitálního decimačního filtru. 

Referenční napětí na čipu, stabilní teplota a čas, definuje plný rozsah stupnice pro oba kanály. 

Výstupní digitální data z obou kanálů jsou časově multiplexovány na jednoduché flexibilní 

sériové rozhraní. AD1877 akceptuje vstupní hodiny 256 x FS nebo 384 x FS (FS je vzorkovací 

frekvence) a funguje na obou sériových portech v „slave“ a „master“ reţimu. V „slave“ reţimu 

musí všechny hodiny být externě odvozeny ze společného zdroje. [5] 
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Vstupní signály jsou vzorkovány na 64 x FS na vnitřním ochranném spínaném 

kondenzátoru, eliminující vnější vzorkování a udrţování zesilovačů a minimalizuje poţadavky 

na vyhlazovací filtrování na vstupu. Se zjednodušeným vyhlazováním, lineární fáze můţe být 

zachována v celém propustném pásmu. Vnitřní diferenciální architektura poskytuje větší 

dynamický rozsah a výborné výkonové charakteristiky. Modulátor vyššího řádu převede 

modulační výstup, odstraní prázdné tóny na velmi nízkou úroveň. Protoţe modulátor je 

jednoduchý, je AD1877 neodmyslitelně monotónní a nemá ţádný mechanismus pro 

produkování lineárních diferenciálních chyb. [5] 

Vstupní část AD1877 pouţívá autokalibraci k opravě stejnosměrného napětí přítomného 

v obvodu, za předpokladu, ţe střídavé vstupy jsou spojené. Vstupní stejnosměrné napětí můţe 

mít typický rozsah mezi 0,7V a 3,8V. Vyhlazovací vstupní obvod je kapacitní filtr, tvoří ho 4 

keramické kondenzátory 470pF, dva pro kaţdý kanál. Nejsou třeba ţádné aktivní prvky. Je 

zapotřebí blokovacích kondenzátorů pro napájení a referenční piny. [5] 

Dvojité digitální decimační filtry jsou třístupňové, konečná impulzní odezva filtrů pro 

odstranění vysokých frekvencí kvantizačního šumu modulátorů a sníţení výstupních dat na 64 x 

FS k rozsahu slova FS. Poskytuje lineární fázi a zúţený přechod pásma, který vhodně digitalizuje 

20kHz signál vzorkovací frekvencí 44,1kHz. Zvlnění propustného pásma je menší neţ 0,006dB 

a útlum nepropustného pásma větší neţ 90dB. [5] 

Flexibilní sériový výstupní port produkuje data ve formátu dvojkového doplňku, odesílá 

je od nejvýznamnějšího bitu. Vstupní a výstupní signály jsou kompatibilní s TTL. Port je 

konfigurován výběrem pinu. Kaţdé 16-ti bitové výstupní slovo ze stereo páru můţe být 

formátováno na 32 bitové pole v 64 bitovém rámci jako zarovnání zprava, kompatibilní s I2S, 

kontrolováno signálem Word Clock nebo do pozice levé zarovnání. Kaţdý 16-ti bitový vzorek 

muţe také být sbalen v 32 bitovém rámci v pozici zarovnání do leva a kompatibilní s I2S. [5] 

Levý a pravý referenční pin (14 a 15) jsou propojeny s keramickým 

kondenzátorem 0,1µF paralelně zapojeným s kondenzátorem 4,7µF jak je ukázáno výše na 

obrázku 18. Kondenzátory by měly být co nejblíţe pinu. Vnitřní reference můţe být přepojena 

pouţitím vnějšího referenčního napětí připojeného na VREFL (pin 14) a VREFR (pin 15) piny, 

umoţňující vícenásobné kalibrování na stejný zisk. Není moţné přepojit levý a pravý referenční 

pin zvlášť, vnější referenční napětí musí být připojeno k oběma pinům zároveň. Referenční piny 

musí být stále propojeny tak, jak je to uvedeno na obrázku 18. [5] 
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Je moţné propojit oba referenční piny (VREFL a VREFR) větším kondenzátorem neţ 

4,7µF, nicméně to není doporučováno. Větší kondenzátory mají delší nabíjecí čas, který můţe 

prodlouţit autokalibrační čas a přinést nepřesné výsledky. [5] 

Na piny 11, 12, 17 a 18 jsou připojeny čtyři kondenzátory. Tyto kondenzátory jsou 

pouţity pro filtrování výstupu diferencionálního převodníku. Měly by to být keramické 

kondenzátory 470pF, umístěné pokud moţno co nejblíţe A/D převodníku. [5] 

Vnější hlavní hodiny zapojené na CLKIN (pin 28) řídí modulátor, decimátor a digitální 

rozhraní. Stejně jako u všech převodníků analogového signálu na digitální, vzorkovací hodiny 

musí mít nízký rozkmit jako prevence zabránění chybám. Jako zdroj hodin je pouţit krystalový 

oscilátor, který musí být propojen kondenzátorem 0,1µF, jak je vidět na obrázku 18. Vstupní 

řídící hodiny mohou být buď 256 x FS nebo 384 x FS a jejich výběr je pomocí pinu 384/256. 

Pokud je pin zapojen jako HI, čili je na něj přivedeno vstupní napětí, je nastaven v módu 384, 

pokud je pin zapojen jako LO, čili je uzemněn, je nastaven na mód 256. V tomto případě je 

pouţit mód HI. V obou případech jsou hodiny rozděleny dolů k získání 64 x FS hodin 

potřebných pro modulátor. Výstupní velikost slova bude samo FS. Tento vztah je znázorněn 

v tabulce 4. [5] 

256 mód 

CLKIN 

384 mód 

CLKIN 

Vzorkovací 

frekvence 

modulátoru 

Výstupní frekvence 

slova 

12,288MHz 18,432MHz 3,072MHz 48kHz 

11,2896MHz 16,9344MHz 2,822MHz 44,1kHz 

8,192MHz 12,288MHz 2,048MHz 32kHz 

 Tab. 4: Vztah módu CLKIN na frekvenci výstupního slova 

Sériové rozhraní bude podporovat master i slave mód. V reţimu slave je poţadováno, 

aby hodiny sériového rozhraní byly externě odvozeny ze společného zdroje. V master módu 

jsou hodiny výstupu sériového rozhraní brány z pinu CLKIN. [5] 

Aktivní pin LO RESET (pin 23) spouští digitální decimací filtr a maţe výstupní data 

z vyrovnávací paměti. Při stavu reset všechny digitální piny definovány jako výstupní jsou 

přivedeny na zem (kromě BCLK, který je řízen definovaným stavem RDEDGE (pin 6)). Je 

doporučeno resetování při inicializování napájení, aby zařízení bylo správně nakalibrováno. 

Resetovací signál musí zůstat LO pro minimální periodu. Resetovací puls je asynchronní 
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s ohledem na hlavní hodiny CLKIN. V reţimu slave je AD1877 neaktivní (a všechny výstupy 

jsou statické, včetně WCLK), aţ na první náběţnou hranu z LRCK po prvním překlopení hrany 

LRCK. AD1877 dosahuje svého specifického výkonu bez potřeby úprav. Tohoto je docíleno 

přes pouţití automatické vyrovnávací kalibrace, která se koná ihned po resetu. Tento postup ruší 

jakékoliv kompenzace v diferenciálním převodníku, analogovém modulátoru a decimačního 

filtru. Autokalibrace trvá přibliţně 8192 x (1/FLRCK) sekund a můţe být ve většině aplikací 

provedena pouze jednou. Ve slave módu 8192 cyklů potřebných pro autokalibraci začne aţ po 

první náběţné hraně po prvním překlopení signálu LRCK. Autokalibrační systém předpokládá, 

ţe vstupy AC jsou spojené. Spojené DC vstupy budou s AD1877 pracovat, ale autokalibrační 

algoritmus přinese špatnou kompenzační náhradu. [5] 

AD1877 má také funkci vypnutí reţimu. To je moţné díky aktivnímu pinu 23 LO 

RESET (tj. AD1877 je v reţimu vypnutí, zatímco RESET je v LO). Toto nastavení je z důvodu 

úspory energie. Převodník je zavřen ve stavu vypnutí a nebude provádět ţádnou konverzi. 

AD1877 bude resetován po opuštění stavu vypnutí a autokalibrace bude zahájena, kdyţ pin 

RESET bude ve stavu HI. Spotřeba elektrické energie můţe být sníţena zpomalením hlavních 

vstupních hodin (na úkor šířky vstupu propustného pásma). [5] 

AC vazební kondenzátor 1µF, který dovoluje posunout vstupní úroveň 5V pouze pro 

řízení a pro správnou autokalibraci nulový offset. 3dB z jednoduchého vyhlazovacího filtru jsou 

240kHz, coţ má za následek v podstatě ţádný útlum při 20kHz. Útlum při 3MHz je asi 22dB, 

coţ je adekvátní pro potlačení šumu FS modulace. Pokud jsou analogové vstupy externě 

spojeny, pak není třeba je propojovat kondenzátorem 1µF jak je na obrázku 18. [5] 

Existují dva páry digitálních napájených pinů umístěných na opačných stranách 

AD1877, jsou to piny 4 a 5 a piny 24 a 25. Jsou spojeny přes kondenzátor 10nF paralelně 

s vazebním kondenzátorem 1µF na kaţdém páru napájecích pinů a jsou umístěny co nejblíţe 

A/D převodníku. Spoje mezi těmito piny a kondenzátory by měly být co nejkratší a nejširší. Tím 

se zabrání přechod digitálního napájecího proudu, který můţe být indukčně přenášený, na 

vstupní části. V analogové části pouţitý kondenzátor 0,1µF paralelně s tantalovým 

kondenzátorem jsou připojeny na analogové napájení (pin 9) a jsou uzemněny na analogovou 

zem. Spoje mezi těmito piny a kondenzátory by měly tedy být co nejkratší a nejširší. Kaţdý 

referenční pin (14 a 15) je propojen kondenzátorem 0,1µF paralelně s kondenzátorem 4,7µF. [5] 

Flexibilní sériový výstupní port produkuje data ve formátu dvojkového doplňku, odesílá 

je od nejvýznamnějšího bitu. Vstupní a výstupní signály jsou kompatibilní s TTL. Časově 
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multiplexována data jsou odebírána z výstupu SOUT (pin 26), levý kanál před pravým kanálem, 

pořadí levý nebo pravý, je určeno hodinovým signálem na pinu LRCK (pin 1). Port je 

konfigurován výběrem pinu. AD1877 pracuje v módu master nebo slave, kdy data jsou 

zarovnány doprava, I2S kompatibilní, kontrolovány signálem Word Clock, nebo do pozice 

zarovnání doleva. Různé moţnosti reţimu jsou programovány pinem Master/Slave (pin 7), 

pinem Right/Left Justify (pin 21) a pinem MSB Delay (pin 22). Funkce jednotlivých pinů jsou 

znázorněny v tabulce 5. [5] 

S/M RLJUST MSBDLY WCLK BCLK LRCK Provozní mód sériového 

portu 

1 1 1 Výstup Vstup Vstup Slave mód. WCLK rámcuje 

data. MSB je výstup na 17. 

BCLK cyklu. Poskytuje 

zprava zarovnaná data 

v reţimu slave s frekvencí 

BCLK 64 x FS. 

1 1 0 Vstup  Vstup Vstup Slave mód. MSB je výstup 

v BCLK cyklu potom, co je 

WCLK v HI. WCLK je 

vzorkován na aktivní hraně 

BCLK s platným MSB na 

další aktivní hraně BCLK. 

Výstup WCLK HI je 

vázaný na zarovnání I2S 

dat.  

1 0 1 Výstup Vstup Vstup Slave mód. Data zarovnány 

zleva s WCLK rámcováním 

dat. WCLK stoupá ihned po 

LRCK přechodu. MSB je 

platný při prvním BCLK na 

aktivní hraně.   

1 0 0 Výstup Vstup Vstup Slave mód. Data zarovnány 

I2S s WCLK rámcováním 
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dat. WCLK stoupá 

v druhém BCLK cyklu po 

LRCK přechodu. MSB je 

platný při druhém BCLK na 

aktivní hraně.  

0 1 1 Výstup Výstup Výstup Master mód. Data 

zarovnána zprava. WCLK 

rámcuje data, ve stavu HI je 

v 17. cyklu BCLK. BCLK 

frekvence 64 x FS. 

0 1 0 Výstup Výstup Výstup Master mód. Data 

zarovnána zprava +1. 

WCLK je impulzní v 17. 

cyklu BCLK, zůstávají v HI 

pouze jeden BCLK cyklus. 

BCLK frekvence 64 x FS.  

0 0 1 Výstup Výstup Výstup Master mód. Data 

zarovnány z leva. WCLK 

rámcuje data. BCLK 

frekvence 64 x FS. 

0 0 0 Výstup Výstup Výstup Master mód. Data 

vyrovnány I2S. WCLK 

rámcuje data. BCLK 

frekvence 64 x FS. 

Tab. 5: Nastavení režimů 

Vstup RDEDGE (pin 6) vybírá polaritu bitu hodin BCLK. Vstup RDEDGE je nastaven 

na HI, data sou přenášena při sestupné hraně BCLK a jsou platná při náběţné hraně BCLK. Na 

obrázku 19 je zobrazeno časování výstupu sériových dat. Vstup S/M (pin 7) je přiveden na zem 

a je jím nastaven master mód (S/M LO). V módu master, hodiny bitu (BCLK), levé pravé 

hodiny (LRCK) a hodiny slova (WCLK) jsou vţdy výstupy generovány vnitřně ze vstupu 

hlavních hodin (CLKIN). V master módu LRCK cyklus definuje 64 bitový rámec, LRCK je HI 

pro 32 bitové pole a LRCK je LO pro 32 bitové pole. V módu slave, hodiny bitu (BCLK) a levé 
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pravé hodiny (LRCK) jsou uţivatelsky dodávané vstupy. Hodiny slova (WCLK) jsou vnitřně 

generovány kromě případů, kdy S/M je HI, RLJUST je HI a MSBDLY je LO, pokud jsou 

uţivatelsky dodávané vstupy, které kontrolují pozici dat. [5] 

 

Obr. 19: Časování výstupních sériových dat: Slave mód 

 V módu zobrazeném na obrázku 19 je moţné posílat dva 16-ti bitové vzorky v jednom 

32 bitovém rámci. BCLK, LRCK, DATA a TAG pracují s polovinou frekvence (dvojnásobek 

periody) v módu 64 bitového rámce. Tento reţim 32 bitového rámce je povolen pulsem LRCK 

HI na dobu nejméně jedné periody BCLK a maximálně 16 period signálu BCLK. LRCK HI pro 

jednu periodu BCLK je ukázáno na obrázku 19. S jednou nebo dvěma periodami BLCK pulsu 

HI na LRCK jsou oba levý i pravý TAG bit okamţitě na výstupu těsně za sebou. Od třetí do 16 

periody BCLK pulsu HI na LRCK levý TAG bit následuje od prvního do čtrnáctého „mrtvého“ 

cyklu (tj. nuly) po němţ následuje pravý TAG bit. Pokud je 32 bitový reţim, signál WCLK je 

stále v HI. Levý i pravý kanál dat se aktualizuje s dalším vzorkem během poslední 1/8 

současného převodního cyklu (tj. v průběhu posledních čtyř cyklů BCLK v reţimu 32 bitového 

rámce a během posledních osmi cyklů BCLK v reţimu 64 bitového rámce). Výstupní časování 

je omezeno tak, aby pravý kanál MSB četl předposlední 1/8 současného převodního cyklu. [5] 

K pinu 28 A/D převodníku je připojen krystalový oscilátor, který slouţí jako zdroj 

hodinových impulsů. Podle nastavení převodníku jsem vybral oscilátor na frekvenci 

18,432MHZ. Vstupní napájecí pin je s pinem přivedeným na GND spojen kondenzátorem o 

velikosti 1µF.Jedná se o oscilátor od firmy Abracon.  
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5.3   Mikroprocesor LPC1768 

Mikroprocesor je spojený s A/D převodníkem pomocí tří vodičů, které slouţí pro přenos 

dat z A/D převodníku do mikroprocesoru a jejich synchronizaci. Jsou připojeny na piny 79 

(Receive Data), 80 (Receive Word Select), 81 (Receive Clock), coţ jsou piny rozhraní I2S. Dále 

je připojen konektor JTAG, který slouţí pro nahrávání konkrétních programů do paměti 

mikroprocesoru. Ten je připojen na piny 1 (JTAG Test Data Output), 2 (JTAG Test Data Input), 

3 (JTAG Test Mode Select), 4 (JTAG Test Reset), 5 (JTAG Test Clock) a 17 (RESET). K pinu 

17 (RESET) je ještě připojeno tlačítko S2, které slouţí manuálnímu resetování obvodu. 

K pinům 34, 36 a 38, které slouţí jako hlavní vstupně výstupní piny, jsou připojeny LED diody 

D4, D5 a D6, které slouţí k indikaci uţivatelem naprogramovaných stavů. Piny 31, 41, 55, 72, 

83, 97 (VSS) jsou přímo připojeny na zem. Piny 10 (VDDA), 12 (VREFP) a 19 (VBAT) jsou 

připojeny na napětí 3,3V. Piny 28, 54, 71 a 96 (VDD(3V3)) jsou přes kondenzátory C27, C28, C29 

a C30 o hodnotě 100nF připojeny k zemi. Na vstup pinů 42 a 84 (VDD(REG)(3V3)) je přivedeno 

napětí 3,3V a jsou přes kondenzátory C31 a C32, hodnota 100nF, připojeny k zemi. Na pin 46 

(P0[0]) je připojený logický signál, který je odebírán ze signálu Powerlink. Pin 20 (P2[0]) je 

pouţit jako softwarový reset A/D převodníku a Ethernetového transceiveru. Schéma zapojení je 

na obrázku 20. 

 

Obr. 20: Zapojení JTAG konektoru a mikroprocesoru LPC1768 
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5.3.1   Ethernet rozhraní 

Ethernet blok obsahuje plně vybavený 10Mb/s nebo 100Mb/s Ethernet MAC (kontrolér 

přístupu k médiu), jehoţ smyslem je poskytovat optimální výkonnost pomocí DMA 

hardwarovou akceleraci. Mezi vlastnosti patří kontrola registrů, poloviční nebo plný duplexní 

provoz, řízení toku, kontrolní rámce, hardwarovou akceleraci pro opakované vysílání, příjem 

filtrovaných dat a buzení LAN aktivity. Automatický rámec vysílá a přijímá s prázdným DMA 

mnoho operací z CPU. Ethernet blok je hlavní AHB, který řídí maticovou sběrnici AHB. 

Prostřednictvím matice má přístup ke všem RAM pamětím na čipu. Pro pouţití pamětí RAM 

pro Ethernet je dobré vyuţít jeden z bloků RAM jenom pro Ethernet provoz. Do RAM má pak 

přístup pouze Ethernet a CPU, a případně GPDMA, přičemţ dává maximální šířku pásma pro 

Ethernet funkce. Rozhraní bloku Ethernet mezi Ethernet PHY vyuţívající protokol RMII 

(redukce nezávislého rozhraní média) a sériové sběrnice MIIM (managament nezávislého 

rozhraní média) se nazývá MDIO (managament dat vstup/výstup). V tabulce 6 je vysvětlen 

význam pouţitých zkratek. [7] 

Zkratka  Význam  

AHB Rozšířená vysoko výkonová sběrnice 

CRC Cyklická redundantní kontrola 

DMA Přímý přístup do paměti  

Dvojité slovo 64 bitová entita 

FCS Kontrolní sekvence rámce (CRC) 

Fragment  Část rámce Ethernetu; jeden nebo více fragmentů lze přidat za jeden 

Ethernet rámec 

Rámec  Ethernet rámce se skládá z cílové adresy, zdrojové adresy, délky, typ pole, 

uţitečné zatíţení a kontrolní sekvence rámce  

Poloviční slovo 16-ti bitová entita 

LAN Místní lokální síť 

MAC Podvrstva kontroly přístupu k médiu  

MII Rozhraní nezávislého média 
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MIIM MII managament 

Oktet  Kaţdá 8 bitová entita, pouţívající v místu „byt“ z IEEE 802.3 

Paket  Rámec, který je přepravován přes Ethernet, paket se skládá z preambule, 

začátku oddělovače rámce a Ethernet rámce. 

PHY Fyzická vrstva Ethernetu 

RMII Redukované MII 

Rx Příjem  

TCP/IP Protokol kontroly přenosu/internetový protokol; nejčastěji pouţívaný 

protokol na vyšší úrovni s Ethernetem. 

Tx Vysílání  

VLAN Virtuální LAN  

WoL Buzení na LAN 

Slovo  32 bitová entita  

Tab. 6: Ethernetové zkratky a jejich vysvětlení 

Ethernetové rozhraní podporuje 10 nebo 100Mb/s PHY zařízení vyuţívající 10 Base-T, 

100 Base-TX, 100 Base-FX a 100 Base-T4. Plně vyhovuje se standardem IEEE 802.3. Dále 

vyhovuje s 802.3x kontrolou toku plného duplexu a polovičního duplexu. Má flexibilní 

moţnosti odesílání a přijímání rámců a podporu VLAN rámců. Nezávisle odesílá a přijímá 

načtenou paměť mapovanou do sdílené paměti SRAM. Provoz paměti je optimalizován pro 

ukládání do vyrovnávací paměti. Filtruje přijímaná data a podporuje broadcastové a 

multicastové rámce pro příjem i vysílání. Má moţnost automaticky vkládat FCS (CRC) do 

vysílaných dat a volitelně automaticky doplňuje vysílané rámce. Pro vysílání a přijímání 

podporuje libovolnou délku rámců. Obsahuje reţim náhodného přijímání. [7] 

Ethernet rámce se skládá z cílové adresy, zdrojové adresy, délky, typ pole, uţitečné 

zatíţení a kontrolní sekvence rámce. Kaţdá adresa se skládá z 6 bytů, kde kaţdý byte se skládá 

z 8 bitů. Byty jsou posílány od nejméně významného bitu. [7] 
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Blok Ethernetu a související softwarový ovladač nabízí funkce kontroly přístupu 

k médiu (MAC), podvrstva vrstvy datového spojení ve referenčním modelu OSI (viz standart 

IEEE 802.3). Podvrstva MAC nabízí vysílání a přijímání rámců na nejbliţší vyšší úrovni, klient 

MAC vrstvy, typicky podvrstva LLC (kontrola logického kanálu). Ovladač zařízení 

implementuje rozhraní klienta MAC vrstvy. Stanoví registry v Ethernet bloku, udrţuje pole 

s řetězcem ukazujícím na rámce v paměti a přijímá výsledky z Ethernet bloku během přerušení. 

Kdyţ je přenášen rámec, software částečně nastavuje Ethernetové rámce tím, ţe poskytuje 

odkazy na pole cílové adresy, zdrojové adresy pole, délku a typ pole, pole dat MAC klienta a 

volitelně také CRC v rámci kontrolní sekvence pole. [7] 

Zřetězení pole rámce by mělo být provedeno pomocí funkce Ethernetového jádra 

zjišťování/rozptýlení, aby se zabránilo zbytečnému kopírování dat. Hardware dodává preambuli 

a start rámce oddělovacího pole a můţe volitelně přidat CRC, pokud o to poţádá software. Kdyţ 

paket obdrţí preambuli dodanou hardwarem a oddělovač start rámce projde zbytek paketu - 

Ethernetový rámec - na ovladač zařízení, včetně cílové adresy, zdrojové adresy, délky a typu 

pole, dat MAC klienta a kontrolní sekvenci rámce (FCS). Na rozdíl od MAC, Ethernet blok 

obsahuje DMA správu vysílání a přijímání, které řídí příjem a vysílání datových toků mezi 

MAC a rozhraním AHB. [7] 

Rámce jsou předávány na základě řetězců polí, které se nachází v hostitelské paměti, 

takţe hardware dokáţe zpracovat mnoho rámců bez softwarové podpory nebo podpory CPU. 

Rámce se můţou skládat z více fragmentů, které jsou přístupné z DMA. DMA spravuje 

optimalizaci propustnosti paměti pomocí prefetchování a ukládání do vyrovnávací paměti. 

Přijímací filtrovací blok se pouţívá k identifikaci přijatých rámců, které nejsou určeny tomuto 

Ethernet místu, takţe mohou být vyřazeny. Rx filtry jsou dokonalé adresní filtry a hashovací 

filtry. Podpora řízení spotřeby buzení LAN umoţňuje probudit systém aţ od stavu vypnutí, stav, 

ve kterém jsou některé hodiny vypnuty, kdy rámce buzení jsou přijímány přes LAN. Rámce 

buzení jsou rozpoznány přijímacími filtrovacími moduly nebo detekcí technologie „kouzelných 

rámců“. Systém buzení se spouští při přerušení. [7] 

Logický blok vyvolá přerušení a masku přerušení a sleduje příčiny přerušení. Blok 

přerušení pošle poţadavek na přerušení do signálu do hostitelského systému. Přerušení lze 

povolit, smazat a nastavit softwarově. Podpora pro IEEE 802.3/část 31, řízení toku je provedeno 

v bloku řízení toku. Příchozí rámce řízení toku automaticky zpracovává MAC. Vysílání řízení 

toku rámců můţe být provedeno softwarově. V reţimu poloviční duplex, bude řízení toku dat 

modulu vytvářet tlak zasíláním kontinuální preambule, od přerušení pauzy, aby se zabránilo 
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překročení limitu doby přenosu. Ethernet blok má standardní RMII pro připojení k externímu 

Ethernet PHY čipu. Registry v čipu PHY jsou přístupné prostřednictvím rozhraní AHB přes 

sériově řízenou sběrnici MIIM, typicky pracující na 2,5MHz. [7] 

Ethernet blok je připojen k sběrnici AHB, která musí nést veškerá data a kontrolní 

informace spojené s celým Ethernetovým provozem. Některé předpoklady, jako je třeba šířka 

pásma potřebná pro kaţdý typ přenosu AHB, lze vypočítat a přidat, s cílem nalézt celkové 

poţadavky na šířku pásma. Flexibilita řetězců pouţitých v Ethernet bloku umoţňuje definovat 

vyrovnávací paměť v různých velikostech. Aby bylo moţno analyzovat poţadavky na 

propustnost sběrnice, je třeba vědět některé předpoklady o těchto vyrovnávacích pamětích. Pro 

analýzu předpokládáme, ţe Ethernetový paket se skládá z 64 bytového rámce, předpokládá se 

kontinuální provoz pro přijímací a vysílací kanály. Rozhraní pro externí Ethernet PHY je přes 

RMII a pracuje na 50MHz, přenos bytu jsou 4 hodinové cykly, rychlost přenosu dat je 

12,5Mb/s. [7] 

Ethernet blok iniciuje přístupy pro tyto případy: 

 Čtení Tx řetězce: 

- Přenos řetězců obsadí dvě slova (8 bytů) paměti a jsou čteny pro kaţdé pouţití řetězce. 

- Čtení dvou slov se stane jednou za 64 bytů (16 slov) přenesených dat. 

- To dává 1/8 přenosové rychlosti, čili rychlost je 1,5625MB/s. 

 Čtení Rx řetězce: 

- Příjem řetězců obsadí dvě slova (8 bytů) paměti a jsou čteny pro kaţdé pouţití řetězce. 

- Čtení dvou slov se stane jednou za 64 bytů (16 slov) přijímaných dat. 

- To dává 1/8 přenosové rychlosti, čili rychlost je 1,5625MB/s. 

 Zápis Tx statusu: 

- Status přenosu obsadí jedno slovo (4 byty) paměti a je čten pro kaţdý pouţitý řetězec. 

- Psaní jednoho slova se stane jednou za 64 bytů (16 slov) přijímaných dat. 

- To dává 1/6 přenosové rychlosti, čili rychlost je 0,7813MB/s. 

 Zápis Rx statusu: 

- Status přenosu obsadí dvě slova (8 bytů) paměti a je čten pro kaţdý pouţitý řetězec. 

- Psaní dvou slov se stane jednou za 64 bytů (16 slov) přijímaných dat. 

- To dává 1/8 přenosové rychlosti, čili rychlost je 1,5625MB/s. 

 Čtení Tx dat: 

- Data předávána v Ethernetovém rámci, velikost je variabilní. 
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- Základní Ethernetová rychlost 12,5MB/s. 

 Zápis Rx dat: 

- Data jsou přijímána v Ethernetovém rámci, velikost je variabilní. 

- Základní Ethernetová rychlost 12,5MB/s. [7] 

 

5.3.2   I2S rozhraní 

I2S sběrnice poskytuje standardní komunikační rozhraní pro digitální audio aplikace. 

Specifikace I2S sběrnice definuje tří-vodičovou sériovou sběrnici, kdy jeden vodič jsou data, 

druhý jsou hodiny a třetí je signál volby slova. Základní I2S připojení má jedno hlavní, které je 

vţdy hlavní a jedno vedlejší. Na pouţitém procesoru rozhraní I2S poskytuje samostatný kanál 

pro vysílání a přijímání, ze kterých kaţdý můţe fungovat jako hlavní nebo vedlejší a můţe 

pracovat v obou reţimech. Výstup můţe pracovat jak v hlavním nebo vedlejším reţimu, 

nezávisle na vstupním reţimu. Je schopen přijímat 8 bitové, 16 bitové a 32 bitové slovo. 

Podporuje mono i stereo audio signál. Vzorkovací frekvence (FS) můţe být v rozsahu 16 aţ 

96kHz (16, 22.05, 32, 44.1, 48 nebo 96 kHz) pro audio aplikace. Samostatný výstup hlavních 

hodin podporuje pro vysílací i přijímací kanál hodiny aţ 512 násobek vzorkovací frekvence I2S. 

Perioda v hlavním reţimu výběru slova je nastavitelná (zvlášť pro výstup a vstup). Ovládací 

prvky zahrnující reset, zastavení a vypnutí jsou zvlášť nastavovány pro vstup a výstup. [7] 

Stav vysílání nebo přijímání I2S můţe nezávisle fungovat jak v hlavním, tak ve 

vedlejším reţimu. V rámci I2S modulu rozdíl mezi těmito stavy spočívá v signálu výběru slova 

(WS), který určuje časování přenosu dat. Datová slova začínají po klesající hraně hodinového 

signálu po změně signálu WS. Ve stereo reţimu jsou levá data přenášena při nízké hodnotě WS 

a pravá data při vysoké hodnotě WS. V mono reţimu jsou data přenášena dvakrát, poprvé kdyţ 

je hodnota signálu WS nízká, podruhé, kdyţ je vysoká. V hlavním reţimu je výběr slova 

generován vnitřně 9 bitovým čítačem. Hodnotu půl periody tohoto čítače lze nastavit 

v kontrolním registru. Ve vedlejším reţimu je výběr slova ze vstupu příslušných pinů sběrnice. 

Kdyţ je I2S sběrnice aktivní, výběr slova, hodinový signál vysílání a přijímání, jsou průběţně 

posílány na hlavní sběrnici, zatímco data jsou vysílána průběţně. Vypnutí I2S můţe být 

provedeno kontrolními bity stop nebo vypnutí zvlášť pro příjem a vysílání. Stop bit zakáţe 

přístup FIFO do vysílacího nebo přijímacího kanálu a místo toho bude přenášet kanál v němém 

reţimu. Kontrolní bit ztlumení bude umístěn v kanálu němého reţimu. V reţimu ztlumení 

přenosový kanál FIFO funguje normálně, ale výstup je vyřazen a nahradí ho nuly. Tento bit 

nemá vliv na příjem kanálu, data jsou přijímána normálně. [7] 
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Implementace I2S se řídí následujícím body: 

 Pokud je FIFO prázdné, přenosový kanál bude opakovat přenos stejných dat tak dlouho, 

dokud nebudou nová data zapsána do FIFO. 

 Pokud je stav ztlumení „pravda“, přenášená data mají hodnotu 0. 

 Pokud mono je „nepravda“, dvě po sobě jdoucí datová slova jsou příslušná levá a pravá 

data. 

 Délka datového slova je určena hodnotou šířky slova v konfiguračním registru. Tam je 

oddělená hodnota šířky slova pro vysílací a přijímací kanál. 

- 0: slovo je povaţováno za rovné čtyřem 8 bitovým datovým slovům 

- 1: slovo je povaţováno za rovné dvěma 16 bitovým datovým slovům 

- 3: slovo je povaţováno za rovné jednomu 32 bitovému datovému slovu 

 Pokud přenos FIFO obsahuje dostatečné data přenášeného kanálu, bude opakovat 

přenos posledních dat, dokud nebudou dostupná nová data. Tato situace nastává, kdyţ 

mikroprocesor nebo DMA není v určité době schopno dostatečně rychle poskytnout 

nová data. Kvůli tomuto zpoţdění nových dat je nutno vyplnit mezery tím, ţe pokračuje 

přenos posledních vzorků. Data nejsou potlačena, neboť by to způsobilo nápadné a 

neţádoucí efekty ve zvuku.  

 Přenosový a přijímací kanál můţe zpracovávat pouze slova o velikosti 32 bitů, proto 

datové části musí být oříznuty nebo doplněny do 32 bitů. [7] 

Přepínání mezi šířkou dat nebo reţimy I2S musí být nastaveno pomocí resetovacího 

bitu v kontrolním registru, aby se zajistila správná synchronizace. Datové vzorky v FIFO se 

skládají z: 

 1 x 32 bitů v 8 bitovém nebo 16 bitovém reţimu stereo. 

 1 x 32 bitů v reţimu mono. 

 2 x 32 bitů, první levá data, druhá pravá data, v 32 bitovém reţimu stereo. [7] 

Data jsou čtena z FIFO přenosu po klesající hraně signálu WS, budou převedena oblastí 

hodin přenosu po náběţné hraně signálu WS. Na další klesající hraně signálu WS budou levá 

data uloţena v posuvných registrech a přenesena a na následující náběţné hraně signálu WS 

budou načtena a přenesena pravá data. Přijímací kanál začne data přijímat aţ po změně signálu 

WS. Kdyţ je nízká úroveň signálu WS, jsou očekávána levá data, pokud je vysoká úroveň 

signálu WS očekávají se pravá data. Příjem se zastaví, kdyţ čítač bitů dosáhne stanovené šířky 

slova. Při další změně signálu WS budou přijatá data uloţena a drţena v příslušném registru. 
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Kdyţ jsou data kompletně přijata, zapíše se to do přijatého FIFO. Řízení dat pro přenos a příjem 

se provádí přes FIFO kontrolér, který umí generovat dvě DMA ţádosti a poţadavek na 

přerušení. Kontrolér se skládá ze souborů komparátorů, které porovnávají úrovně FIFO 

s podrobnými specifikacemi obsaţenými v registrech. [7] 

 

5.4   Ethernet Tranceiver DP83848C (vysílač) 

Ethernet transceiver je připojen k mikroprocesoru a dochází mezi nimi k výměně 

Ethernetových paketů. Transceiver je s mikroprocesorem připojen přes piny 2 (TX_EN), 3 

(TXD_0), 3 (TXD_1), 30 (MDIO), 31 (MDC), 40 (CRS), 41 (RX_ER), 43 (RXD_0) a 44 

(RXD_1). K pinu 27 (LED_SPEED) je připojena LED dioda D7, která indikuje, jestli se jedná o 

provoz 10MB/s nebo 100Mb/s. Přes pin 34 (X1) je připojen externí zdroj hodin ASFL1, který 

pracuje na frekvenci 50MHz. Z důvodu zpětné vazby jsou k pinům 18 (PFBIN1), 23 (PFBOUT) 

a 37 (PFBBIN2) připojeny kondenzátory C17, C57 a C58 o hodnotě 100nF. Přes odpor R4 

10kΩ je transceiver napájen 3,3V. Napájení vnitřních obvodů 3,3V je připojeno přes 

kondenzátory C22, C23 a C24 100nF na piny 22 (AVDD33), 32 (IOVDD3,3) a 48 

(IOVDD3,3). Piny 15 (AGND), 19 (AGND), 35 (IOGND), 36 (DGND) a 47 (IOGND), jeţ 

slouţí jako země vnitřních obvodů, jsou přímo připojeny na zem. Nevyuţité piny jsou přes 

odpory připojeny na napájecí napětí 3,3V nebo zem, jedná se o pin 24 (RBIAS), který je přes 

odpor R9 4,7kΩ připojen na zem, piny 20 (RESERVED), 21 (RESERVED) a 39 (RX_DV) jsou 

přes odpory R6, R7 a R8 2,2kΩ připojeny k napětí 3,3V. Zapojení Ethernetového transceiveru 

je na obrázku 21.    
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Obr. 21: Zapojení Ethernet transceiveru DP83848C  

Transceiver obsahuje rozhraní nezávislého média (MII), jak je uvedeno v části 22 

specifikace 802.3u. Toto zařízení můţe být pouţito k připojení zařízení PHY k MAC v 10 nebo 

100Mb/s systémech. Datové rozhraní MII se skládá z vysílací a přijímací sběrnice, které přenáší 

kontrolní signály k usnadnění přenosu dat mezi PHY vyšší vrstvou (MAC). Vysílač 100BASE-

TX se skládá z několika funkční bloků, které převádějí synchronní čtyř bitová data, jak je 

stanoveno v MII, aby kódování MLT-3 mělo 125Mb/sériový datový tok. Vysílací část se skládá 

z následujících funkčních bloků: 

- Kódovací blok (moţnost vynechání) 

- Kódovací blok NRZ na NRZI 

- Převodník binárního signálu na MLT-3 / obvyklý řadič 

- Blok kodéru kódovací skupiny a blok vkládání [8] 

Moţnost vynechání pro funkční blok poskytuje v rámci vysílače 100BASE-TX flexibilitu pro 

aplikace, kde konverze dat není vţdy nutná. [8] 

Kodér kódovací skupiny převádí 4 bitová zkrácená data (4B) generovaná MAC na 5 

bitovou (5B) kódovací skupinu pro přenos. Tato konverze povinně umoţňuje kontrolu dat, které 

mají být v kombinaci s pakety dat kódové skupiny. Kodér kódové skupiny při přenosu nahradí 

prvních 8 bitů z preambule MAC párem kódové skupiny J/K (11000 10001). Kodér dále 

nahrazuje následné 4B preambule a zkrácená data odpovídající 5B kódovou skupinou. Na konci 
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přenosu paketu, po potvrzení povolení přenosu signálu z MAC, kodér vloţí pár kódovací 

skupiny (01101 00111), který označuje konec rámce. Po páru kódovací skupiny T/R kodér 

neustále vkládá IDLE do toku přenášených dat aţ po detekování vysílání dalšího paketu 

(znovuzavedení povolení přenosu). [8] 

Kódovací zařízení je povinné pro kontrolu vyřazovaných emisí na konektoru média a na 

kroucené dvojlince (pro aplikace 100BASE-TX). Při kódování dat je celková energie v kabelu 

náhodně rozmístěna v širokém frekvenčním pásmu. Bez kódovacího zařízení by mohli vysoké 

energetické hladiny na PMD a na kabelu omezit FCC v souvislosti s frekvencí opakováním 5 

bitové sekvence (tj. kontinuální přenos IDLE). Kódovací zařízení je konfigurováno jako 

zpětnovazební registr s uzavřenou smyčkou a lineárním posunem s 11 bitovým polynomem. 

Výstup uzavřené smyčky LFSR je X-OR se sériovými daty NRZ z kodéru kódovacích skupin. 

Výsledkem je kódovaný datový tok s dostatečnou transformací pro sníţení vyzařování na 

určitých frekvencích aţ o 20dB. [8] 

Po přenosu datového toku byla data zakódována a serializována, data musí být 

zakódovány NRZI v pořadí v souladu s TP-PMD standardem pro 100BASE-TX přenos po 

nestíněné kroucené dvojlince kategorie 5. [8] 

Konverze binárního signálu na MLT-3 je dosaţeno tím, ţe se změní sériový binární 

datový tok z výstupu kodéru NRZI do dvou binárních datových toků s logikou postupného 

střídání jedné události. Tyto dva binární toky jsou podkladem výstupu řadiče krouceného páru, 

který převádí napětí na proud a střídavé řízení obou stran přenáší primární vinutí 

transformátoru, coţ vede k signálu MLT-3. [8] 

Poslední částí je konektor RJ45, který je připojený k Ethernet transceiveru k pinům 16 

(TD-), 17 (TD+), 13 (RD-) a 14 (RD+). Zapojení rezistorů a kondenzátorů vychází z návrhu 

zapojení od výrobce, uvedené zapojení je v datasheetu transceiveru. Na obrázku 23 je uvedeno 

zapojení. [8] 
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Obr. 22: Zapojení konektoru RJ45 

 

5.5   Komunikace v lokální síti 

Komunikace mezi oběma zařízeními na převod signálu Powerlink na Ethernet a 

zařízením převádějící Ethernet na signál Powerlink v lokální počítačové síti je realizována 

pomocí protokolu HDLC. HDLC je komunikační protokol linkové vrstvy, nadstavba protokolu 

SDLC, který detekuje chyby, a řídí tok dat. Původně byl určen pro synchronní přenos dat, 

později byla norma HDLC rozšířena i pro asynchronní přenos. Protokol HDLC zabezpečuje 

nalezení (detekci) a opravu (korekci) většiny náhodných chyb, které mohou vzniknout při 

přenosu datové posloupnosti. Zajišťuje tvorbu rámců v rámci spojové vrstvy přenášejících 

v informačních částech pakety nadřazené síťové vrstvy. Protokol HDLC rozeznává tzv. módy: 

 ABM – mód slouţící pro propojení dvou stanic full-duplexním spojem. 

 NRM – vychází z protokolu SDLC, slouţí pro propojení více stanic half-duplexním 

spojem 

 ARM – dnes málo pouţívaný reţim [11] 
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Obr. 23: Struktura rámce HDLC 

Na obrázku 23 je ukázána struktura rámce HDLC. Kaţdý HDLC rámec začíná a končí 

křídlovou značkou. Křídlová značka se skládá z osmi bitů: 0111 1110. Šest po sobě jdoucích 

jedniček určuje křídlovou značku. Jdou-li dvě křídlové značky po sobě, znamená to, ţe se jedná 

o prázdný rámec, se kterým se dále nepracuje. Pokud vstupní data obsahují více neţ pět 

jedniček za sebou, vloţí se za kaţdou pátou jedničku automaticky jedna nula. Je-li pak ve 

výstupních datech za pěti jedničkami nula, pak se tato nula vypustí. Tento proces se nazývá bit-

stuffing. Toto se dá vyuţít jen u bitově orientovaného přenosu.  [11] 

Adresní pole je dlouhé 8 bitů. Označuje adresu stanice, které je paket určen. Vyuţívá ho 

mód NRM, kdy mezi sebou komunikuje více stanic. Je však nutné, proto ho obsahuje i protokol 

HDLC. Jedná se o linkovou adresu. Z přenášených dat, adresního a řídicího pole se počítá 

kontrolní součet. Z přijatého rámce se sečte kontrolní součet, který se porovná s kontrolním 

součtem v přijatém rámci. Jsou-li shodné, pak přenos proběhl správně. Nejsou-li shodné, tak se 

můţe přenos u číslovaných rámců zopakovat. Řídicí pole je u U-rámců osmibitové. U I-rámců a 

S-rámců můţe být buď osmibitové, nebo šestnáctibitové. Řídicí pole rozlišuje 3 typy HDLC-

rámců:   

 Informační rámce: I-rámce (v nejniţším bitu je 0) jsou určeny pro přenos dat, mohou 

však přenášet i některé řídicí informace. I-rámec obsahuje pole N(S) a N(R), které 

slouţí k číslování rámců. Čísluje se od nuly do 127, pak se opět pokračuje od nuly. N(S) 

určuje číslo odesílaného rámce. N(R) slouţí pro potvrzení přijatého rámce. Protoţe je 

komunikace obousměrná, potvrzují se v protisměru správně přijaté rámce. Jestli-ţe se 

data posílají jen jedním směrem, pak se k potvrzení přijatých dat pouţije S-rámec s 

příkazem RR. Je-li přijatý rámec detekován jako chybný, pak je pomocí S-rámce 

příkazem REJ vyţádáno opakování přenosu. 

 Nečíslované rámce: U-rámce (v nejniţších dvou bitech je 11) se pouţívají pro přenos 

dat a pro řídicí funkce (inicializace, řízení linky), a také k přenášení příkazů a odpovědí: 
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- SABM (Set Asynchronous Mode = nastavení módu ABM) s osmibitovým řídicím 

polem. 

- SABME (Set Asynchronous Mode = nastavení módu ABM) s šestnáctibitovým řídicím 

polem. 

- SNRM (Set Normal Response Mode = nastavení módu NRM) s osmibitovým řídicím 

polem. 

- SNRME (Set Normal Response Mode = nastavení módu NRM) s šestnáctibitovým 

řídicím polem. 

- UA (Unnumbered Acknowledgment = nečíslované potvrzení) pouţívá se pro potvrzení 

SABM, SABME, SNRM, SNRME a DISC. 

- DISC (Diconnect = odpojení). 

- DM (Disconnect Mod) potvrzení příkazu DISC. 

- FRMR (Frame Reject = odmítnutí rámce). Indikuje přijetí vadného rámce bez moţnosti 

opravy. Po obdrţení FRMR se začíná znovu od nastavení módu linky. 

- XID (Exchange Station Identification = výměna konfiguračních informací). typ 

protokolu, délka kontrolního součtu. 

- UI (Unnumbered Information = nečíslované datové rámce). Umoţňují na přenosové 

lince míchat různé protokoly (IP a IPX), jestli-ţe na počátku datového pole obsahují 

specifikaci přenášeného protokolu. 

 Rámce supervizoru: S-rámce (v nejniţších dvou bitech je 10) se pouţívají pro řízení 

toku dat (poţadavek na vysílání, potvrzování I-rámců atd.), S-rámce mohou být 

pouţívány aţ kdyţ je linka inicializována, zpravidla neobsahují datové pole. S-rámec 

můţe potvrzovat správně přijatý rámec. Dále v poli příkaz můţe nést následující 

příkazy resp. odpovědi: 

- RR (Receiver Ready = přijímač připraven). Informuje ţe linka je volná a potvrzuje 

správnost čísla přijatého rámce. 

- RNR (Receiver Not Ready = přijímač nepřipraven) potvrzuje dosud přijaté rámce. 

- REJ (Reject = odmítnutí). Přijetí chybného rámce, tj. pouţívá se jako příkaz nebo jako 

odpověď pro zopakování vysílání.   [11] 

V tabulce 7 je ukázána výměna HDLC rámců mezi stanicí S1 a S2, princip, který je 

pouţit při návrhu systému přenosu signálu Powerlink.  [11] 
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Typ 

rámce 

Stanice Návěst 

(F) 

Adresové 

pole (A) 

Řídící pole 

(C) 

Informač

ní pole (I) 

Zabezpečení 

(FCS) 

Návěst 

(F) 

rámec U stanice S1 01111110 stanice S2 

10000000 

SABM, 

P=1 

111110100 

------------ 11010111 

110111011 

01111110 

rámec U stanice S2 01111110 stanice S1 

10000000 

UA, F=1 

11001110 

------------ 11000001 

11101010 

01111110 

rámec I stanice S1 01111110 stanice S2 

10000000 

00011000 Data  kontrolní 

slovo 

01111110 

rámec S stanice S2 01111110 stanice S1 

10000000 

RR, F=1, 

N(R)=1 

10001001 

------------ kontrolní 

slovo 

01111110 

rámec U stanice S1 01111110 stanice S2 

10000000 

DISC, P=1 

11001001 

------------ kontrolní 

slovo 

01111110 

rámec U stanice S2 01111110 stanice S1  

10000000 

UA, F=1 

11001110 

------------ 11000001 

11101010 

01111110 

Tab. 7: Výměna rámců HDLC mezi stanicemi S1 a S2 

- 1. krok: stanice S1 vyšle úvodní nečíslovaný rámec U (návěst F, adresa přijímací 

stanice, povel „SAMB – pracuj v reţimu ABM“, kontrolní slovo FCS, návěst F) 

- 2. krok: stanice S2 kladně odpoví nečíslovaným rámcem U (návěst F, adresa vysílací 

stanice, odpověď „UA – potvrzeno“, kontrolní slovo FCS, návěst F) 

- 3. krok: stanice S1 pak vyšle informační rámec I (návěst F, adresa přijímací stanice, 

uţivatelská data – paket, kontrolní slovo FCS, návěst F) 

- 4. krok: stanice S2 potvrdí bezchybný příjem informačního rámce I dohlíţecím rámcem 

S (návěst F, adresa vysílací stanice, odpověď „RR – pohotovost“, kontrolní slovo FCS, 

návěst F) 

- 5. krok: stanice S1 pak vyšle nečíslovaný rámec U s povelem na zrušení virtuálního 

okruhu (návěst F, adresa přijímací stanice, povel „DISC – rozpoj“, kontrolní slovo FCS, 

návěst F) 
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- 6. krok: stanice S2 potvrdí zrušení virtuálního okruhu (návěst F, adresa vysílací stanice, 

odpověď „UA – potvrzeno“, kontrolní slovo FCS, návěst F)  [11] 

V prvním řádku tabulky jsou červeně zvýrazněny symboly „0“, které jsou záměrně 

automaticky vloţeny tak, aby nedošlo k záměně s návěstím F. Při zpracování v přijímači je 

pak tento úmyslně vloţený symbol vypuštěn.  [11] 

 

5.6   Ethernet transceiver DP83848C (přijímač) 

Druhé zařízení, převádějící data z lokální sítě na signál Powerlink vychází ze stejného 

návrhu. Změnou oproti zařízení převádějící signál Powerlink do lokální sítě je pouţití 

transceiveru jako přijímače dat z lokální sítě a pouţití D/A převodníku, jehoţ výstup je zesílen 

přes operační zesilovač. Zapojení transceiveru je stejné jako ve výše uvedeném zapojení na 

obrázku 21.  

100BASE-TX přijímač se skládá z několika funkčních bloků, které převádějí kódovaný 

sériový datový tok MLT-3 o rychlosti 125Mb/s na synchronní 4 bitová zkrácená data, která jsou 

poskytována MII. Přijímací část se skládá z následujících funkčních bloků: 

- Přední analogový konec 

- Digitální signální procesor 

- Detekce signálu 

- Dekodér signálu MLT-3 na binární signál 

- Dekodér NRZI na NRZ 

- Převodník sériového signálu na paralelní 

- Dekodér  

- Zarovnání kódové skupiny 

- Dekodér 4 bitového/5bitového signálu 

- Spojení pro monitorování integrity 

- Detekce špatné SSD  [8] 

Při přenosu dat při vysokých rychlostech na měděné kroucené dvojlince se velkým 

problémem stává frekvenčně závislý útlum. Při vysokých rychlostech se můţe frekvence 

přenášeného signálu lišit oproti běţnému přenosu především v náhodnosti kódovaného 

datového toku. Tato změna v útlumu signálu způsobená změnou frekvence musí být nahrazena, 

aby byla zajištěna integrita přenosu. Za účelem zajištění kvality přenosu při MLT-3 kódování 
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musí být kompenzace schopna se přizpůsobit různým délkám a typům kabelů v závislosti na 

instalovaném prostředí. Náhrada nebo vyrovnání musí být přizpůsobivé, aby zajistili řádné 

přizpůsobení přijímaného signálu nezávisle na délce kabelu. Digitální vyrovnávač odebírá ISI 

(vnitřní symbolová interference) z přijatého datové toku, pro plynulé přizpůsobení poskytuje 

filtr s inverzní frekvenční odezvou kanálu. Vyrovnání je kombinováno s kontrolou fáze 

adaptivního zisku. To umoţňuje získat „oční vzor“, který se dostatečně otevírá, aby spolehlivě 

obnovoval data. [8] 

Transceiver vyhovuje ANTI TP-PMD a obsahuje kompenzaci BWL. Kompenzační blok 

BWL můţe úspěšně obnovit vzor ANTI TP-PMD, definovaný jako „zabiják“. BLW lze 

definovat jako změnu v střední DC sloţce, poměrně krátké období v průběhu času, vázané z AC 

sloţky digitálního přenosu v určitém přenosovém médiu (tj. měděný drát). BLW je výsledkem 

vzájemného působení mezi nízkofrekvenční sloţkou přenášeného bitového toku a frekvenční 

odezvy sloţky AC v rámci přenosové soustavy. [8] 

Funkce detekce signálu je začleněna do vyhovující specifikace nařízené standardem 

ANSI FDDI TP-PMD, stejně jako IEEE 802.3 100BASE-TX. Oba standardy jsou shodné pro 

obě prahová napětí časování parametrů. Transceiver dekóduje MLT-3 informace z bloku 

digitálního adaptivního ekvalizéru na binární data NRZI. V typické aplikaci, dekodér NRZI na 

NRZ je nutné vkládat data formátovaná data NRZ v řádné pořadí do dekodéru. 100BASE-TX 

přijímač obsahuje sériovo-paralelní převodník, který poskytuje 5 bitové datové symboly. 

Sériový dekodér se pouţívá pro dekódování obdrţených NRZ dat. Dekodér musí generovat 

stejné údaje kódovací sekvence (N) s cílem obnovit původní nekódovaná data (UD) 

ze zakódovaných dat (SD). Postup je naznačen v následujících rovnicích: 

- SD = (UD   N) 

- UD = (SD  N) 

Synchronizace kodéru na původní zakódovanou sekvenci (N) je dosaţeno na základě znalosti, 

ţe příchozí kódovaný datový tok se skládá z kódovaných IDLE dat. Po dekódování rozpozná 12 

po sobě jdoucích IDLE kódových skupin, kde nekódovaná IDLE kódovací skupina v 5 bitovém 

NRZ se rovná pěti po sobě jdoucím jedniček (11111), to bude synchronizováno přijatým 

datovým tokem a dekodér vytvoří data ve formě nezarovnané 5 bitové kódové skupině. V zájmu 

zachování synchronizace musí dekodér neustále sledovat platnost nekódovaných dat, která 

generuje. K zajištění tohoto, monitorování stavu toku a přidrţení časovače, slouţí k neustálému 

sledování stavu synchronizace. Po synchronizaci z dekodéru začne časovač odpočítávat 722µs. 
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Po zjištění dostatečné IDLE kódové skupiny (58 bitová) s periodou 722µs, časovač provede 

reset a začne znovu odpočítávat. Toto sledování provozu bude pokračovat do nekonečna, pokud 

bude správné provozní připojení k síti s dobrou integritou signálu. Pokud monitorování stavu 

toku nerozpozná vhodnou IDLE kódovou skupinu v periodě 722µs, celý dekodér bude vyřazen 

z aktuálního stavu synchronizace a bude proveden reset, aby se znovu získala synchronizace. [8] 

Modul zarovnání kódové skupiny pracuje s nezarovnanými 5 bitovými daty z dekodéru 

(nebo, pokud je dekodér přepojený, přímo z dekodéru NRZI/NRZ) a převádí je na 5 bitovou 

kódovou skupinu. Zarovnání kódové skupiny dochází po detekci páru kódové skupiny J/K. 

Jakmile je pár kódové skupiny J/K detekován (11000 10001), jsou následná data zarovnána na 

pevnou hranici. [8] 

Funkce dekodéru kódové skupiny je, ţe ten se dívá do tabulky, která převádí příchozí 5 

bitovou kódovou skupiny do 4 bitové ohraničené. Dekodér prvně detekuje pár kódové skupiny 

J/K předcházená kódovou skupinou IDLE a nahradí J/K preambulí MAC. Konkrétně, 10 bitový 

pár kódové skupiny J/K je nahrazen ohraničeným párem (0101 0101). Všechny následující 5 

bitové kódové skupiny jsou převedeny na odpovídající 4 bitové ohraničené po dobu trvání 

celého paketu. Tato konverze zaniká detekcí páru kódové skupiny T/R, označující konec toku 

omezovače (ESD) nebo příjem nejméně dvou kódových skupin IDLE. [8] 

Kontrola toku 100BASE-TX zajišťuje, ţe platný a stabilní odkaz je vytvořen před 

umoţněním vysílání a přijímání PCS vrstvy. Detekovaný signál musí být platný po dobu 395µs 

a umoţnit sledování toku pro vstup stavu „Link Up“ a umoţnit příjem a vysílání funkcí. [8] 

 

5.7   D/A převodník TDA1543 

Propojení mezi Ethernet transceiverem a mikroprocesorem, zapojení a funkce 

mikroprocesoru je totoţné jako u převodníku signálu Powerlink do lokální sítě a je popsán 

v kapitole 4.3. Novým prvkem v převodníku signálu z lokální sítě na signál Powerlink je D/A 

převodník TDA 1543. Ten je připojen k mikroprocesoru přes jeho piny, a to piny 76 (Transmit 

Data), 77 (Transmit Word Select) a 78 (Transmit Clock). Přes tohle propojení probíhá 

komunikace přes I2S rozhraní, čili mikroprocesor posílá převedená data z Ethernetu do D/A 

převodníku. Tyto data jsou v převodníku zpracována a přes operační zesilovač NE5532 dále 

postupují jako signál Powerlink. Zapojení D/A převodníku a operačního zesilovače je dáno 

zapojením, které je pouţito v datasheetech od výrobců. Pro odladění levého a pravého kanálu je 
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v zapojení operačního zesilovače pouţit LC filtr. Schéma zapojení D/A převodníku s operačním 

zesilovačem je na obrázku 24. 

 

Obr. 24: Zapojení D/A převodníku a operačního zesilovače.  

Výstup operačního zesilovače, levý a pravý kanál je připojen ke konektoru X1, do 

kterého je připojen systém Powerlink. Napájení celého převodníku je obdobné z předešlým 

převodníkem, je pouţito napětí 5V pro napájení D/A převodníku a napětí 3,3V pro napájení 

mikroprocesoru a transceiveru. Celý převodník je připojen k napájecímu napětí 12V, převod 

12V na 5V a 12V na 3,3V je opět realizován stabilizátory LD117AS50TR a LD117AD33TR. 

Kompletní schémata zapojení celých převodníků jsou přiloţena v přílohách a v elektronické 

podobě, z důvodu velkého formátu.  

 

5.8   Návrh desek plošného spoje 

Pro návrh schéma zapojení uvedených zařízení a návrh desek plošných spojů byl pouţit 

program Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor), program pro návrh a editaci 

elektronických schémat a plošných spojů. Program Eagle má dva základní moduly. Editor spojů 

umoţňuje navrhnout desku plošného spoje o velikosti aţ 1,6 x 1,6 m při rozlišení 1/10,000mm 

(0,1 mikronu). Mohou se pouţívat klasické i SMD součástky, které jsou uloţeny v knihovně 

součástek, která se standardně dodává s programem. Pokud se součástka, která je potřebná pro 

návrh nenachází v knihovně, je moţno jí v editoru součástek vytvořit. Je moţné pouţít aţ 16 

signálových vrstev. V editoru schémat se postupuje stejnou cestou, součástky jsou uloţeny 
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v knihovně, pokud není daná součástka k dispozici, je třeba jí navrhnout. V editoru schémat je 

moţno vytvořit aţ schéma aţ na 99 listů.  

Desky plošných spojů pro oba převodníky jsou navrţeny jako dvouvrstvé. Pouţité 

součástky jsou SMD, a to odpory, kondenzátory, mikroprocesor a Ethernet transceiver a jsou 

umístěné na straně spojů, konektory JTAG, RJ45, MAB8SH a D/A, A/D převodník a operační 

zesilovač jsou pouţity jako klasické a jsou umístěny na straně součástek. Na obrázku 25 je 

uvedena deska plošných spojů, navrţena pro převodník signálu Powerlink přes Ethernet. 

Červené spoje jsou spoje vrstvy spojů, modré jsou spoje vrstvy součástek. Jsou zde pouţity 

VIA, coţ jsou propojky mezi spoji ve vrstvě spojů a vrstvě součástek.  

 

Obr. 25: Deska plošných spojů převodníku signálu Powerlink přes Ethernet 

Na obrázku 26 je uvedena deska plošných spojů, navrţena pro převodník signálu 

z Ethernetu na signál Powerlink. Červené spoje jsou spoje vrstvy spojů, modré jsou spoje vrstvy 

součástek. Jsou zde pouţity VIA, coţ jsou propojky mezi spoji ve vrstvě spojů a vrstvě 

součástek. 
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Obr. 26:Deska plošných spojů převodníku Ethernet na signál Powerlink 
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6. Ověření řešení 

Pro ověření řešení byl pouţit vývojový kit MCB1760. Tento kit obsahuje stejný 

procesor, a to LPC 1768 a Ethernet transceiver DP83848C, jak je pouţito v návrhu převodníku 

signálu Powerlink přes Ethernet. Vývojový kit obsahuje 100MHz procesor LPC1768, 512kB 

paměť flash, 64kB RAM, Ethernetový port 10/100Mb/s, 2 rozhraní CAN, 2 sériové porty, 

rozhraní pro SD/MMC karty, 5 poziční joystick, ovládací tlačítka, zesilovač a mikrofon, 

konektory debugovacího rozhraní (JTAG, 10 pinový Cortex, 20 pinový Cortex). Pro moţnost 

nahrání programu, který simuluje řešení, ještě musí být k vývojovému kitu přes konektor JTAG 

připojen Keil ULINKME debugger. Na vývojovém kitu byla testována komunikace mezi 

procesorem a periferiemi.  

 

Obr. 27: Vývojový kit MCB1760 
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V prvním bodě musela být programem nadefinována jednotlivá rozhraní vývojového 

kitu. Program se skládá z několika částí, kaţdá se zabývá jinou funkcí. V první části se 

nadefinovala výjimečná čísla pro procesor a specifická čísla přerušení.  

 

Obr. 28: Definice výjimečných a specifických čísel 

 

V další části se nastavil procesor a periferie. Počet bitů pro Priority Levels byl nastaven 

na 5, protoţe není pouţit SysTick, je jeho hodnota nastavena na 0 a jelikoţ je přítomen 

procesor, je jeho hodnota nastavena na 1. 

 

Obr. 29: Nastavení procesoru 

V další části se nastavily registry všech bloků vývojového kitu, se kterými se pracuje. 

Jednotlivé registry jsou nastaveny do čtyř stavů, buď jako I, coţ značí ţe registr je IN, nebo O, 
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registr je OUT, nebo IO, registr je IN i OUT, a nebo je registr bez znaku, to znamená, ţe je 

registr přiřazen ke specifickému číslu a hodnota, ke které je přiřazen je uvedena na konci 

pojmenování registru. Při pouţití sběrnice I2S jsou všechny registry pouţity jako I, O nebo IO. 

V bloku GPIO, coţ jsou hlavní vstupní a výstupní piny, do toho bloku je připojen logický kanál 

systému Powerlink, je pouţito specifické číslo 3, které náleţí procesu „přerušení časovače 2“. 

V modulu Ethernetu, se nastavily MAC registry, kontrolní registry, registry Rx filtru a registry 

kontrolního modulu.  
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Obr. 30: Nastavení GPIO, I2S a EMAC 

V poslední části programu se nadefinovala periferní paměťová mapa a nadefinovaly 

periferie. 
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Obr. 31: Definování periferní paměťové mapy a periferií 

Druhý program slouţí pro komunikaci se zvoleným rozhraním. Pro komunikaci bylo 

zvoleno rozhraní obsahující 8 LED diod, které blikají co sekundu. Program vloţí podprogram, 

který byl popsán výše, který definuje a nastavuje jednotlivá rozhraní testovacího kitu. Následně 

se definuje počet LED, se kterými se pracuje, je nastaveno číslo 8 a poté následuje jejich 

nastavení. Poté se nastavilo pouţití SisTick Counteru a obsluha jeho přerušení, která je 

nastavena na 1ms a definovala se funkce zpoţdění.  
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Obr. 32: Nastavení parametrů programu 

V hlavní části programu se nadefinovaly porty pro LED, pouţily se GPIO porty a jsou 

nastaveny jako výstupní. Pak se naprogramovala smyčka, jejíţ funkce je přivádět signál na 

porty GPIO a tím rozsvěcet LED diody. V poslední části je nastaveno zpoţdění na 1 sekundu, 

čili LED se budou rozsvěcovat kaţdou sekundu.  
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7. Závěr 

Systém Powerlink je základní stavební kámen pro výměnu signálu a dat mezi 

zařízeními firmy Bang&Olufsen.  Přenos signálu Powerlink v lokální počítačové síti je moţnost 

jak tento signál distribuovat na větší vzdálenosti, například mezi jednotlivými pokoji. V dnešní 

době, kdy je vše řízeno pomocí sítě Ethernet, je toto řešení nutné, aby byl udrţen vývojový 

pokrok.  

Pro realizaci fyzikálního modelu bylo nutné nejdříve analyzovat, jaké parametry má 

systém Powerlink. Na základě této analýzy jsem tato zjištění aplikoval při výběru vhodného 

typu Ethernetu, jehoţ typ je 100BASE-TX, čili přenosová rychlost je 100 Mb/s. Minimální 

vrstva OSI, nutná pro přenos signálu Powerlink je spojová vrstva a zařízení typické pro lokální 

počítačovou síť, přes kterou tento převedený signál bude procházet, je switch.  

Při návrhu zařízení, které bude převádět systém Powerlink do lokální počítačové sítě a 

zařízení, které signál lokální počítačové sítě bude převádět zpět na signál Powerlink, jsem 

postupoval takovým způsobem, ţe bylo nutné převést analogový a logický signál. Analogový 

signál bylo nutné ještě předem zpracovat převedením na digitální signál, a ten společně 

s logickým signálem vstupoval do mikroprocesoru, který tyto signály zapouzdřil a jako pakety 

je přes Ethernetový transceiver poslal do lokální počítačové sítě. Na druhém konci bylo 

zařízení, které obsahovalo opět tentýţ procesor, který přijatá data, která prošla přes Ethernetový 

transceiver, převedl na digitální a logický signál. Digitální signál byl pomoci DA převodníku 

zpracován na analogový signál a spolu s logickým signálem vstupovaly do systému Powerlink. 

Jelikoţ tento návrh je realizován jako spojení bod-bod, bylo s pouţitím analýzy, ţe pro 

přenos stačí spojová vrstva, vybrán protokol HDLC, který řídí tok dat a detekuje chyby.  

Při ověřování funkčnosti jednotlivých funkčních bloků bylo prokázáno, pomocí 

testovacího kitu, ţe tato rozhraní spolehlivě přenáší data. Testování probíhalo pomocí 

napsaného programu, který definoval a řídil jednotlivá rozhraní a na výstupu bylo moţné 

sledovat, jestli tato rozhraní komunikují správně.  

Po celkové analýze navrţeného řešení jsem dospěl k závěru, ţe zvolený způsob řešení je 

vhodnou moţností, jak přenášet signál Powerlink přes Ethernet, protoţe se jedná o rozměrově 

malou krabičku, jejíţ výrobní náklady nejsou nijak veliké, je konstrukčně jednoduchá a snadno 

konfigurovatelná.  
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