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Anotace 

Cílem této bakalá�ské práce bylo vytvo�it multi-platformní grafické 

uživatelské rozhraní (dále jen aplikace) pro ú�ely ovládání za�ízení tester 

sb�rnice FlexRay (dále jen tester).  

Tato aplikace umož�uje plnohodnotnou práci s tímto testerem, resp. 

jejím prost�ednictvím je možné provád�t požadovanou množinu operací s 

testerem. Aplikace je navržena jako multiplatformní s ohledem na b�žné 

opera�ní systémy – OS Windows a Linux.  

Dále bylo nutné definovat a implementovat protokol vým�ny dat mezi 

t�mito za�ízeními. Protokol musel být implementován v �ídícím mikropo�íta�i 

testeru i na stran� aplikace. Tento protokol je využíván jako základní jednotka 

vým�ny dat mezi testerem a aplikací.  

Klí�ová slova: FlexRay, Interface, GUI, Tester 

Annotation 

The aim of the bachelor thesis is to create multi-platform graphical user 

interface (the application) for the FlexRay Bus Tester(the tester). 

The application allows full control of the tester, respectively. through it is 

possible to perform the required set of operations with the tester. The 

application is designed as a multi-platform to the major operating systems – MS 

Windows and Linux OS.  

It was also necessary to define and implement a communication protocol 

between the application and the tester. The protocol was implemented in the 

control microcomputer of the tester, also in the application. This protocol is used 

for data exchange between the tester and the application. 

Keywords: FlexRay, Interface, GUI, Tester 
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1 Úvod 

1.1 Seznámení 

Motivací celé práce je automobilový pr�mysl, v n�mž se vyskytuje mnoho 

dodavatel� r�zných elektrických komponent pro realizaci ur�ité elektronické 

�i mechanické výbavy automobil�. Automobilka si objedná požadovanou 

komponentu od vybraného výrobce nebo dodavatele a po obdržení pot�ebuje 

n�jakým zp�sobem ov��it, zda doru�ená komponenta je práv� ta požadovaná, 

zda správn� funguje, apod. Kontrolu parametr� sb�rnice FlexRay umož�uje 

tester sb�rnice FlexRay(dále jen tester). [6] 

Celý tester je realizován pomocí FPGA obvodu, který tvo�í �ídící 

mikropo�íta�. K tomuto po�íta�i je p�ipojen �adi� sb�rnice FlexRay, který je 

ovládán prost�ednictvím �ídícího mikropo�íta�e. �ídící mikropo�íta� umož�uje 

nastavení p�íslušných registr� �adi�e sít� FlexRay. Nastavením registr� testeru 

je možné provád�t mnoho r�zných test� p�ipojené sb�rnice. P�i komunikaci 

bod-bod lze potažmo testovat i parametry daného p�ipojeného za�ízení. 

Navržený tester je blíže popsán v diplomové práci. [4] 

Cílem mé práce je vytvo�it grafické uživatelské rozhraní pro výše 

zmi�ovaný tester. Toto rozhraní (dále jen aplikace) by m�lo umožnit pohodlné 

ovládání testeru a tím pádem by m�lo i zefektivnit práci s ním.  

 Aplikace by m�la spl�ovat ur�itá stanovená kritéria. M�la by umožnit �íst 

32-bitové hodnoty z pot�ebných registr� a umožnit zapisovat hodnoty do t�chto 

registr�. Dále by m�la být schopna provést �tení a zápis �ídících registr�

(registry pro ovládání b�hu testeru) v ur�eném po�adí. Poté by m�la disponovat 

schopností zapisovat a �íst zprávy na sí� a z p�ipojené sít� FlexRay  pomocí 

testeru.  

Aplikace by m�la být navržena jako multiplatformní. Vzhledem k tomuto 

požadavku by m�ly být vybrány vhodné technické prost�edky pro její realizaci. 

Aplikace spušt�ná na osobním po�íta�i bude ovládat p�ipojený tester. 

Pro tento ú�el je pot�ebné provád�t vým�nu dat mezi t�mito za�ízeními. 

Vým�na dat bude provád�na prost�ednictvím sériové linky RS-232. Aby bylo 

možné data vym��ovat, je nutné definovat protokol vým�ny dat mezi testerem 
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a aplikací. P�i návrhu protokolu by m�l být kladen v�tší d�raz na spolehlivost 

a robustnost p�enosu dat, než-li na rychlost p�enosu. Požadavek na rychlost 

p�enosu není vzhledem k danému nasazení kritický.  

Dále v práci uvedu stru�ný popis standardu FlexRay, zp�sob �ešení 

práce a dosažené výsledky. 

1.2 Standard FlexRay 

1.2.1  Úvod 

FlexRay je moderní komunika�ní protokol vyvíjený stejnojmenným 

konsorciem. Jde o protokol, který vznikl v automobilovém pr�myslu a tím 

pádem je koncipován tak, aby spl�ovat kritéria, která jsou dnes v tomto odv�tví 

požadována. Byl navržen s ohledem na spolehlivost a bezpe�nost p�enosu. 

Poskytuje vysokou p�enosovou rychlost(až 10Mbit/s). Je deterministický 

(v p�ípad� pot�eby poskytuje však i nedeterministickou �ást), disponuje 

zdokonalenou odolností v��i elektromagnetickému rušení, má dvoukanálovou 

(primárn� bezpe�nostní) strukturu. Tyto vlastnosti ur�ují jeho zp�sob nasazení 

– jako páte�ní sí� systému nebo jako vhodný prost�edek pro �asov� kritické 

aplikace jímž je v automobilu nap�íklad brzdový systém nebo systém 

pro ovládání �ízení p�ední nápravy, apod. Tyto aplikace byly d�íve realizovány 

mechanickým zp�sobem nebo byly mechanickým zp�sobem alespo� jišt�ny. 

Nyní v automobilech za�íná nastupovat p�enos informace od �idi�e k �ídící 

jednotce daného systému výhradn� elektrickou cestou. Souhrnn� se tyto 

technologie nazývají x-by-wire(break-by-wire, drive-by-wire, apod.) P�esn� pro 

tyto aplikaci byl tento protokol navržen, avšak jeho použití tím není v žádném 

p�ípad� omezeno jen pro automobilový pr�mysl a pro tyto aplikace, ale nalezne 

jist� uplatn�ní i v jiných odv�tvích elektroniky a� už kv�li svému determinismu 

nebo obecn� kv�li své architektu�e.  

Standard FlexRay definuje fyzickou a linkovou vrstvu p�enosu. 

1.2.2  Fyzická vrstva 

V p�ípad� fyzické vrstvy tento protokol nedefinuje p�ímo hardware ur�ený 

pro p�enos (p�enosové médium, apod.), ale definuje parametry, resp. omezení 



3

pro použitý typ média a za�ízení. A�koliv není typ kabelu specifikován, 

nej�ast�ji je používána klasická nestín�ná kroucená dvoulinka, která je schopna 

splnit daná kritéria.  

Kritéria pro použitý kabel jsou tyto: kroucená dvoulinka, impedance 80-

100 ohm�, pom�rné zpožd�ní signálu po pr�chodu vodi�em maximáln�

10ns/m.  

Sb�rnice je diferenciální, což poskytuje zvýšenou odolnost v��i vn�jšímu 

rušení. ( i p�i použití levných nestín�ných kroucených vodi��). Také naopak, 

disponuje nízkým vyza�ováním rušivého signálu do okolí.  

Na sb�rnici jsou definovány 4 stavy: DATA_1 – stav reprezentující 

logickou jedni�ku, DATA_0 – stav reprezentující logickou nulu, Idle – stav 

ur�ující ne�innost na sítí, Idle_LP (low power mod) – stav, kdy na sítí neb�ží 

komunikace, pro komunikaci se musí jednotlivé jednotky probudit. Protokol je 

navržen jako bezkolizní, není definována žádná dominantní úrove�, jelikož 

kolize m�že nastat pouze p�i startu �i probouzení sít� a pro tyto situace jsou 

definovány spoušt�cí a probouzecí mechanizmy.  

1.2.3  Topologie sít�

Sí� je možné zapojit n�kolika zp�soby – spojení bod-bod, jako  sb�rnici 

nebo jako hv�zdu nebo jako hybridní topologii. Hv�zda lze zapojit jako aktivní �i 

pasivní. Kanály A a B nemusí být zapojeny ve stejném clusteru. P�i zapojení 

musí být spln�ny ur�ité požadavky: maximální vzdálenost mezi dv�ma 

libovolnými stanicemi m�že být maximáln� 24m. P�i zapojení do aktivní 

topologie se vzdálenost mezi uzly prodlužuje, ale musí být dodržen parametr 

zpožd�ní signálu po pr�chodu sítí, které nesmí být mezi dv�mi libovolnými 

stanicemi v�tší než 2,4us.  

1.2.4  Linková (MAC) vrstva 

Linková vrstva definuje p�ístup za�ízení na médium, spoušt�cí 

mechanizmy, apod.  

Pro p�ístup na médium využívá FlexRay deterministickou metodu TDMA 

(Time Division Multiple Access). Kanál je rozd�len na komunika�ní cykly 

a každý cyklus je dále rozd�len na �asové úseky (sloty), které jsou p�id�leny 

jednotlivým ú�astník�m, �i jejich podfunkcím. (Pro všechny komunika�ní cykly 
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je rozd�lení stejné.) Všichni ú�astnící mohou v jakémkoliv slotu poslouchat 

a odebírat si data. Vysílat mohou ú�astníci však jen v p�id�leném slotu 

a cyklu(viz. dále). Rozd�lení slot� musí být známo již p�ed spušt�ním sít�. 

Tímto zp�sobem p�id�lování se m�že stát, že bude n�který slot nevyužit (je-li 

s n�jakou jednotkou po�ítáno a posléze není p�ipojena).  

P�i vysílání by mohlo dojít k situaci, kdy by stanice vysílala v jiném 

�asovém slotu než-li má ur�eno �i povoleno. Neoprávn�ného p�ístupu 

do nep�id�leného �asového slotu voliteln� zabezpe�uje hlídací �len, tzv. bus 

guardian, který pracuje na fyzické vrstv� a nedovolí p�ístup v nep�id�leném 

�asovém slotu. Tento mechanizmus posiluje bezpe�nost protokolu.  

Data jsou na sí� zapisována v definovaném formátu rámce. Délka rámce 

je p�edem ur�ena jeho definicí. Jednotka m�že poslat maximáln� tolik dat, kolik 

stihne v daném p�id�leném �ase. �ím více je cyklus roz�len�n, tím je tento �as 

kratší, potažmo klesne i p�enosová kapacita jednotky v daném cyklu.  

1.2.4.1 Komunika�ní cyklus 

Jak již bylo zmín�no výše, komunikace na sb�rnici probíhá v  pracovních 

cyklech. Celkový po�et cykl� je 64 (0-63). Cykly probíhají postupn�, podle 

p�id�leného �ísla. Cyklus se skládá ze statického segmentu, z dynamického 

segmentu, ze symbolového okna a z klidového stavu. 

Obrázek 1 – Zobrazení roz�len�ní komunika�ního cyklu na sb�rnici FlexRay [5] 
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1.2.4.1.1 Statický segment 

Statický segment tvo�í deterministickou �ást protokolu. Skládá se 

ze statických slot�. Po�et statických slot� je v rozmezí od 2 do 1023. Všechny 

statické sloty jsou stejn� dlouhé. Délka jednoho statického slotu je ur�ena 

v jednotkách MT(makrotik). Makrotik je základní �asovou globální jednotkou na 

sb�rnici. Jeho velikost je stejná jak pto statický tak i pro dynamický segment. 

Makrotik se dále d�lí na mikrotiky (uT). Mikrotik je lokální �asová jednotka 

odvozená od lokálního hodinového signálu dané jednotky. 

Statické sloty jsou p�id�lovány jednotlivým jednotkám. Jedné jednotce je 

možné p�id�lit více statických slot�. Do t�chto slot� jednotky zapisují datové 

rámce. Délka rámce je variabilní – nemusí vyplnit celou délku slotu, ale nesmí ji 

ani p�esáhnout. Pokud je p�id�leno více slot� dané jednotce, je možné posílat 

rámec dlouhý p�es všechny tyto p�id�lené sloty. Je-li p�id�lený slot nevyužit, je 

možné využít tzv. cycle multiplexing, který ur�uje posílání rámce podle daného 

�ísla cyklu. Pro kanál A i B jsou za�átky jednotlivých �asových slot�

synchronizovány. Tzn. že �asový slot je p�id�len jednotce na obou kanálech 

zárove� (jeden �asový slot není možné p�id�lit r�zným jednotkám na kanálu 

A a B). Kanál B m�že být využit jako záložní nebo pro zvýšení p�enosové 

kapacity.  

Jednotlivé statické sloty musejí být alokovány již p�ed startem sít�. Není-

li jednotka p�ipojena, slot pro ni plánovaný z�stane nevyužit. Je-li jednotka 

p�ipojena a nemá-li žádná data na odeslání, na sít je odeslán speciální nulový 

rámec, který indikuje ostatním jednotkám alokaci daného slotu práv� danou 

jednotkou.  

1.2.4.1.2 Dynamický segment 

Dynamický segment tvo�í nedeterministickou �ást protokolu. Skládá 

se z dynamických slot�. Po�et dynamických slot� je v rozmezí od 0 (dynamický 

segment nemusí být v�bec využit) do (2047 – po�et statických slot�). Každý 

dynamický slot je složen z r�zného po�tu minislot�, který je ur�en délkou 

posílaného rámce. Po�et minislot� jednoho dynamického slotu je omezen na 

maximáln� 7986 minislot� (minimáln� 1), p�i�emž jejich po�et nesmí �asov�

p�esáhnout konec dynamického segmentu. Délka minislotu je ur�ena 

v jednotkách MT (stejn� jako délka statického slotu).   
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Dynamické sloty jsou p�id�lovány jednotkám p�ed startem sít�, stejn�

jako ve statickém segmentu, ale s tím rozdílem, že není p�esn� ur�en za�átek 

slotu a ani to, zda bude daný slot do komunika�ního cyklu v�bec umíst�n. 

Za�átek umíst�ní dynamického slotu je závislý od délky trvání p�edchozího 

dynamického slotu. P�i p�id�lování �ísla slotu se tím provádí zárove�

prioritizace vysílání rámce – �ím nižší �íslo, tím je v�tší pravd�podobnost, že 

daná jednotka, které byl p�id�len daný dynamický slot bude v daném 

komunika�ním cyklu vysílat. Pro kanál A a B nejsou za�átky dynamických slot�

synchronizovány – jiná komunikace m�že probíhat na kanálu A a jiná 

na kanálu B.  

1.2.4.1.3 Symbolové okno 

Symbolové okno slouží pro posílání symbol� v komunika�ním cyklu, 

které �ídí chod sít� na úrovni fyzické vrstvy. Pmocí t�chto symbol� je provád�no 

nap�íklad probuzení sít� nebo �ešení kolizí p�i startování sít�.  

1.2.4.1.4 Klidový stav 

Slouží pro korekci lokální �asové základny dané jednotky, resp. pro 

korekci po�tu mikrotik� makrotiku. Není-li provád�na žádná korekce, slouží pro 

vyrovnání délky komunika�ních cykl� (v závislosti na dynamickém segmentu). 

Všech 64 cykl� se na sb�rnici neustále opakuje s veškerým nastavením. 

1.2.4.2 Formát rámce FlexRay 

Obrázek 2 – Struktura rámce FlexRay [5] 
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Formát FlexRay rámce je vyobrazen na výše uvedením obrázku. Skládá 

se z 3 segment�: z hlavi�kového, datového a CRC segmentu. 

Hlavi�kový segment je složen z 5 indikátor�: ID rámce, délky 

p�enášených dat, hlavi�kového CRC a �ísla cyklu.  

ID rámce ur�uje �asový slot, ve kterém bude rámec vysílán. Délka 

p�enášených dat ur�uje po�et posílaných dvoubajtových slov.  

Datový segment je složen z 0 až 254 bajt�. Nejmenší datovou jednotkou, 

kterou je možné na sí� poslat je tzv. dvoubajtové slovo, tedy 2 bajty. Odpovídá 

tomu i zápis délky dat. Nejsou-li žádná data na odeslání, je vyslán speciální 

nulový rámec(not null frame). 

CRC segment je po�ítán a kontrolován automaticky FlexRay 

kontrolérem, celý proces je z pohledu �ídícího mikropo�íta�e transparentní.  

1.2.5  Shrnutí 

Byl popsán komunika�ní protokol ve stru�né form�. Pro podrobn�jší 

popis protokolu odkazuji na jiné práce. V �eském jazyce je popis protokolu 

kvalitn� zpracován v této diplomové práci[5]. V anglickém jazyce je dostupná 

p�vodní specifikace protokolu[1].  
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2 Popis �ešení problému 

2.1 Výb�r vhodného programovacího jazyka[6] 

P�ed zapo�etím tvorby programu je nutné zvolit vhodné vývojové 

prost�edky a technologie. P�i výb�ru je nutné brát ohled na dané požadavky. 

Výsledný program by m�l spl�ovat požadavek na co možná nejv�tší 

p�enositelnost mezi r�znými standardními platformami (Windows, Linux), 

podporu standardních formát� v automobilovém pr�myslu a pokud možno co 

nejrychlejší vývoj, jelikož na tento parametr se p�i dnešní konkurenci firem bere 

veliký ohled, avšak na tvorbu této bakalá�ské práce nemá tento parametr 

zásadní vliv.  

Výše uvedená kritéria spl�uje nejlépe programovací jazyk Java, i když 

také v jazyce C lze dnes celkem dobrými zp�soby vytvo�it relativn� p�enositelný 

program. Java má oproti jazyku C n�kolik nesporných výhod.  

Jak je již uvedeno, snadn�ji se zajiš�uje p�enositelnost programu, která 

vyplývá již z podstaty Javy. K pojmu p�enositelnosti pat�í další výhoda Javy, 

kterou je široká podpora XML formátu. XML formát zajiš�uje podporu standardu 

FIBEX, což je p�enositelný formát dat mezi aplikacemi podporujícími tento 

formát. Je nutné zmínit, že FIBEX je založen na XML formátu, který je platform�

nezávislý.  

Další nemalou výhodou Javy je Garbage Collector, který zajiš�uje 

automatickou správu pam�ti. To jednak umož�uje tvorbu robustn�jší aplikace 

a pak vývoj je mnohem rychlejší oproti (už jen kv�li hledání chyb vzniklých 

chybnou alokací a dealokací pam�ti) jazyku C. Tato výhoda je však využitelná 

jen do té doby, než je pot�eba p�istupovat p�ímo na hardware dané platformy. 

Tento problém p�iblížím více dále v práci, kde bude nutné �ešit p�ístup aplikace 

v Jav� na sériovou linku. 

 Aplikace napsaná v Jav� je p�i správném objektovém návrhu lehce 

rozši�ovatelná.  

 V neposlední �ad� je podstatným faktem pro volbu Javy má nízká 

úrove� znalosti a zkušenosti s programovacím jazykem C a s jinými 

programovací jazyky vhodnými pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní. 
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2.2 Komunikace na sériové lince v Jav�

Pro komunikaci mezi aplikací a testerem bude využívána sériová linka 

RS-232. Zajišt�ní spolehlivé komunikace mezi aplikací a za�ízením je jedna ze 

základních funkcí, která musí být pro správnou funkci navrženého systému 

spln�na.  

Programovací jazyk Java byl zvolen z d�vodu snadné p�enositelnosti 

mezi platformami. Napsaná aplikace bude však p�enositelná pouze v p�ípad�, 

nebude-li p�istupovat p�ímo k hardwaru daného po�íta�e. V p�ípad� aplikace, 

která k hardwaru p�ímo nep�istupuje je p�ístup k procesoru zajiš�ován 

transparentn� prost�edím virtuálního stroje (Java Virtual Machineú. Proto musí 

být pro zajišt�ní komunikace s fyzickým hardwarem napsána tzv. nativní 

knihovna(ovlada�), která bude zajiš�ovat komunikaci se sériovým portem. Tzv. 

nativní metody pozbývají spoustu kladných vlastností Javy. P�edstavují kritickou 

�ást aplikace, protože za správu pam�ti je zodpov�dný programátor stejn� jako 

v jazyku C. Tyto metody musejí být napsány pro každou požadovanou 

platformu zvláš�, jelikož jsou již platform� závislé.  

Hledal jsem n�jaké hotové �ešení. Nejprve jsem zkusil vyhledat n�jakou 

podporu p�ímo od Oracle. Zjistil jsem, že d�íve existovala knihovna Java 

Communication API, která byla vyvíjena jak pro Windows, tak i pro Linux. Její 

použití by bylo z hlediska podpory a renomé firmy Oracle ideální, avšak její 

podpora je v nyn�jší dob� poskytována pouze pro opera�ní systém Linux 

a verze pro Windows již neexistuje (ur�it� ne pro Windows 7 a vyšší). Tím 

pádem jsem její použití z principu zavrhnul. Musel jsem se proto poohlédnout 

po n��em dalším.  

Našel jsem knihovnu RXTX[2], která je poskytována pod LGPL licencí. 

RXTX p�edstavuje nativní interface pro zajišt�ní komunikace se sériovými porty. 

Je vyvíjena pro všechny standardní opera�ní systémy, hlavn� pro Windows 

a Linux, jejichž podpora je v této práci vyžadována. Proto jsem se rozhodl pro 

její použití. Existuje v n�kolika verzích. V aplikaci je využívána poslední finální 

verze, která je úpln� dokon�ená a m�la by být bez chyb, stabilní. (Alespo�

podle zjišt�ných informací). Pomocí poskytnuté knihovny je tvorba výkonné 

�ásti programu zajiš�ující komunikaci se sériovou linkou velice snadná 

záležitost. Je napsána podle standardních konvencí knihoven Javy.  
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Pro moje ú�ely jsem si využitím výše uvedené knihovny napsal vlastní 

jednoduchou knihovnu (adaptér), která poskytuje jen nezbytné funkce, jako je 

start komunikace (p�ipojení na sériovou linku), stop komunikace (uvoln�ní 

sériové linky) a poskytnutí standardních vstupních, resp. výstupních proud�

(InputStream, resp. OutputStream).  

2.3 Návrh grafického uživatelské rozhraní 

P�i návrhu grafického uživatelského rozhraní je nutné brát ohled 

p�edevším na ú�elové požadavky práce. Myslí se tím, že aplikace musí být 

schopna všech p�edpokládaných operací, jako je zápis hodnot do definovaných 

registr� testeru, �tení hodnot z registr� testeru, zápis �ídící sekvence operací, 

�tení zpráv z FlexRay sít� a zápis zpráv na FlexRay sí�. 

Byla zvolena nejjednodušší možná struktura aplikace - jednotlivé položky 

strukturované do záložek, bez v�tšího množství dialogových oken, apod. 

Pro každý ú�el byla zvolena jedna záložka, pop�. byla tato záložka dle pot�eby 

dále �len�na. Navržený vzhled aplikace je na obrázku 3. 
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Obrázek 3 – Implementovaný návrh podoby grafického uživatelského rozhraní 

Jazyk popisk� aplikace byl zvolen anglický. Vedlo k tomu více d�vod�. 

V�tší srozumitelnost a kompatibilita názvu parametr�, které jsou voleny podle 

specifikace standardu FlexRay. Anglický jazyk p�ispívá k v�tší ucelenosti 

programu a také k lepší p�enositelnosti – jak mezi uživateli, tak mezi 

jednotlivými platformami.  

2.4 Návrh protokolu pro komunikaci mezi 

testerem sb�rnice FlexRay a PC aplikací 

2.4.1 Úvod 

P�i komunikaci mezi aplikací a testerem musí probíhat vým�na dat. Jako 

fyzická vrstva je použita sériová linka RS-232. Nad tímto fyzickým za�ízením je 

nutné definovat linkový komunika�ní protokol vým�ny dat. P�i navrhování 

protokolu je nutné brát ohled jak na fyzickou vrstvu tak na pot�eby grafické 



12

aplikace a pot�eby testeru z d�vodu maximálního využití dostupných funkcí 

testeru. P�i návrhu je kladen v�tší d�raz na robustnost a spolehlivost vým�ny 

dat než na rychlost vým�ny dat. 

2.4.2 Požadavky 

Navrhovaný protokol by m�l brát ohled na požadavky fyzické vrstvy a na 

pot�eby aplikace a testeru sb�rnice. Jako fyzická vrstva je použit standard RS-

232. Tato vrstva má v testeru sb�rnice FlexRay staticky nastaveny parametry 

p�enosu. Nastavení je následující: 1 start bit, 2 stop bity, žádná parita, žádné 

�ízení p�enosu, p�enášená data – 8 bit� = 1 bajt.  

Z pohledu testeru jsou požadavky následující. Je požadované zvládnout 

nastavování registr� mikropo�íta�e, poté pomocí tohoto protokolu 

prost�ednictvím FlexRay kontroléru p�ípadn� �íst nebo posílat data na sb�rnici 

FlexRay a nebo jiné �ídící p�íkazy, které mohou být v kontroléru 

implementovány.  

Z pohledu uživatelského rozhraní jsou požadavky velmi totožné jako 

požadoval tester. Jak je již uvedeno d�íve, je brána v�tší z�etel na robustnost 

než na rychlost protokolu. Je nutné zabezpe�it správný p�enos dat a to jak na 

fyzické vrstv�, tak i na vyšší aplika�ní vrstv�.  

Linka RS-232 je už ze své povahy celkem bezpe�ná. Už na úrovni 

fyzické vrstvy existují mechanizmy, které indikují nesprávný p�enos dat. Rušení 

fyzické vrstvy je zpravidla zp�sobeno vlivem vn�jšího rušení na samotný 

p�enosový kabel (elektromagnetické pole, apod.).  

Celý systém bude fungovat jako master-slave komunikace, není nutné 

proto �ešit arbitráž a potažmo ani �ešit p�ípad, kdy dojde na p�enosovém kanálu 

mezi aplikací a testerem ke kolizi. 

2.4.3 Popis protokolu 

Definice protokolu zahrnuje popis obecného rámce, ve kterém se budou 

p�enášet data a také popis zp�sobu vým�ny dat mezi aplikací a testerem 

pro jednotlivé provád�né akce.  
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2.4.3.1 Formát obecného rámce 

Celý rámec se skládá z hlavi�ky, kde jsou p�íznaky pro �ízení vým�ny 

dat, z datové �ásti a je ukon�en 16-ti bitovým CRC sou�tem pro kontrolu 

p�enosu.  

Jelikož se bude pracovat se sériovou linkou, p�enášení dat bude 

sekven�ní. V rámci se budou data p�enášet vždy v po�adí od 0-tého bytu po n-

tý byte, nikoliv od n-tého bytu po 0-tý byte.  

�ÍDÍCÍ DATOVÁ

HLAVI�KA

CRC16BYTE 0 ... BYTE N 

DATA CRC SOU�ET

2 BYTY N BYT	 2 BYTY

Obrázek 4 – Formát obecného rámce vým�ny dat mezi testerem a aplikací 

2.4.3.1.1 Hlavi�ky rámce 

2.4.3.1.1.1 �ídící hlavi�ka 

�ídící hlavi�ka rámce má n�kolik využití. Jednak slouží jako po�átek 

rámce (�íslo verze protokolu je vždy stejné) a pak slouží pro �ízení vým�ny dat 

prost�ednictvím bit� KA, ACK a NACK. 

KA ACK NACKVer 0Ver 1Ver 2 NBR

Obrázek 5 – Struktura �ídící hlavi�ky obecného p�enosového rámce vým�ny dat mezi 

testerem a aplikací 

Popis významu jednotlivých bit� �ídící hlavi�ky 

� Ver 2:0  – verze protokolu 

� R  – rezervovaný bit, prozatím nevyužit 

� KA  – bit pro „keepalive“ rámec 

� ACK  – bit sloužící pro pozitivní potvrzení 

� NACK  – bit sloužící pro negativní potvrzení 

� NB – bit, který indikuje další data (využití vysv�tleno dále) 

bit 0 bit 7 
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2.4.3.1.1.2 Datová hlavi�ka 

Slouží pro ur�ení operace, která bude provád�na s p�enášenými daty 

a také pro za�azení dat do ur�ité kategorie podle rozd�lení použitém v testeru. 

Prvních 5 nejvýznamn�jších bit� je ur�eno pro manipulaci s parametry testeru, 

zbylé 3 bity ur�ují typ provád�né akce.  

R WG Rx Tx A2 A1 A0

Obrázek 6 – Struktura �ídící hlavi�ky obecného p�enosového rámce vým�ny dat mezi 

testerem a aplikací 

Popis významu jednotlivých bit� datové hlavi�ky rámce 

� G, Rx, Tx – tyto bity ur�ují skupinu parametru (dle roz�len�ní v kontroléru) 

o G – general parametr 

o Rx – rx parametr 

o Tx – tx parametr 

� R, W –  ur�ují typ operace, která bude s daty provád�na 

o R – read – �tení  

o W – write – zápis 

� A2:0 – tyto 3 bity ur�ují skupinu akce, která bude provád�na, resp. ur�ují 

variantu použitého rámce 

�  

2.4.3.1.2 Datová �ást rámce 

Datová �ást rámce obsahuje p�enášená data. S daty je manipulováno 

podle konkrétního typu rámce ur�eného pro danou akci. Data jsou rozd�lena po 

bytech. Byty jsou p�enášena od nultého bytu po n-tý byte. Délka dat není nijak 

omezena.  

byte 0 byte n

bit 0 ... bit 7 bit (8  ... bit ((8*n)+7)*n)

Obrázek 7 – Struktura dat obecného p�enosového rámce vým�ny dat mezi testerem 

a aplikací 

bit 0 bit 7 
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2.4.3.1.3 CRC �ást rámce 

Tato �ást rámce poskytuje kontrolu správného p�enosu rámce. Velikost 

crc sou�tu je nastavena na 16 bit�. Jako kontrolní polynom je zvolen polynom  

CRC 16 ANSI:   x16 + x15 + x2 + 1.  

byte 0 byte 1

bit 0 ... bit 7 bit 8 ... bit 15

Obrázek 8 – Struktura CRC sou�tu obecného p�enosového rámce vým�ny dat mezi 

testerem a aplikací 

2.4.3.2 Varianty rámce 

Odlišné varianty rámce reprezentují ur�itou vým�nu dat a jsou 

zpracovávány individuální cestou. Všechny možné tvary rámce musí obsahovat 

minimáln� �ídící hlavi�ku.  

Jednotlivé typy rámc� lze rozd�lit do dvou základních skupin. Do první 

skupiny se �adí rámce, které obsahují pouze �ídící hlavi�ku obecného rámce. 

Do druhé skupiny pat�í rámce, které mají vždy �ídící a datovou hlavi�ku 

a kontrolní sou�et crc z formátu obecného rámce. Rámce se liší pouze 

v reprezentaci dat na úrovni jejich zpracování.  

�ÍDÍCÍ DATOVÁ

HLAVI�KA

CRC16BYTE 0 ... BYTE N 

DATA CRC SOU�ET

2 BYTY N BYT	 2 BYTY

Obrázek 9 – Zobrazení variabilní �ásti rámce vzhledem k variantám rámce 

Ve všech variantách rámce z druhé skupiny bude popisován vždy jen 

rozdílný datový segment obecného rámce. P�i popisu první skupiny rámc� bude 

uveden pouze odkaz na �ídící hlavi�ku obecného rámce.  
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Varianta obecného rámce s prom�nným datovým segmentem je ur�ena 

3 bity (A2:0) v datové hlavi�ce. Z toho vyplývá, že m�že být definováno 

maximáln� 8 r�zných variant obecného rámce.  

2.4.3.2.1 Rámec pro ping 

Tento rámec slouží pro zjišt�ní, zda je tester fyzicky p�ipojen k aplikaci. 

Délka tohoto rámce je jeden byte. Jeho struktura odpovídá �ídící hlavi�ce 

obecného rámce. P�i posílání tohoto rámce musí být nastavená správná verze 

protokolu a p�íslušný bit (bit 4, nastavený do logické 1) reprezentující tento 

rámec. Posílaný byte má hodnotu 0x28. Ostatní bity by m�ly být v normálním 

p�ípad� nulové.  

2.4.3.2.2 Rámec pro ACK/NACK 

Tento rámec slouží pro potvrzení správného, resp. chybného p�enosu 

dat. Délka rámce je jeden byte. Jeho struktura odpovídá �ídící hlavi�ce 

obecného rámce. P�i posílání tohoto rámce musí být vždy správn� nastavena 

verze protokolu a pouze jeden z t�chto bit� do logické jedni�ky. Ostatní bity 

by m�ly být nulové. P�i posílání kladného potvrzení (ACK) má byte rámce 

hodnotu 0x24, p�i posílání negativního potvrzení (NACK) má byte rámce 

hodnotu 0x22. 

2.4.3.2.3 Rámec pro p�enos parametr�

Tato varianta rámce slouží pro p�enos parametr� sb�rnice FlexRay mezi 

aplikací a testerem. P�i�azené �íslo v datové hlavi�ce je 0. Má formát obecného 

rámce se specifickým datovým segmentem (viz. obrázek 10) Specifický 

segment se skládá z délky názvu parametru (v jednotkách byt�), z délky dat 

(také v jednotkách byt�), z názvu parametru a z dat, které v p�ípad� zápisu, 

resp. �tení hodnoty parametru p�edstavují práv� zapisovanou, resp. �tenou 

hodnotu. Z charakteru tohoto rámce vyplývá, že jeho maximální délka m�že být 

516 byt�.  
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DÉLKA NÁZVU 
PARAMETRU

NÁZEV
 PARAMETRU

DÉLKA DAT DATA

1 BYTE 1 BYTE 0 ... 255 BYT	 0 ... 255 BYT	

Obrázek 10 – Datový segment obecného rámce reprezentující rámec ur�ený pro p�enos 

parametr�

2.4.3.2.4 Rámec pro Delay 

Tento rámec slouží pro spušt�ní procedury delay, která je v protokolu 

zakódována jako speciální položka. P�i�azené �íslo v datové hlavi�ce je 1. Má 

formát obecného rámce se specifickým datovým segmentem (viz. obrázek 11) 

Specifický segment se skládá ze 2 byt� reprezentující délku zpožd�ní 

v milisekundách.  

2 BYTY

DÉLKA
ZPOŽD
NÍ

Obrázek 11 – Datový segment obecného rámce reprezentující rámec ur�ený pro 

proceduru delay 

2.4.3.2.5 Rámec pro Reset 

Tento rámec slouží pro spušt�ní procedury reset, která je, stejn� jako 

procedura delay v protokolu zakódována jako speciální položka. P�i�azené �íslo 

v datové hlavi�ce je 2. Má formát obecného rámce se specifickým datovým 

segmentem (viz. obrázek 12) Specifický segment se skládá ze 2 byt�

reprezentujících délku zpožd�ní v milisekundách.  

2 BYTY

DÉLKA
RESETU

Obrázek 12 – Datový segment obecného rámce reprezentující rámec ur�ený pro 

proceduru reset 

2.4.3.2.6 Rámec pro konzoli 
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Tento rámec slouží pro p�enos textových p�íkaz� z konzole do testeru. 

P�i�azené �íslo v datové hlavi�ce je 3. Má formát obecného rámce se 

specifickým datovým segmentem (viz. obrázek 13) Specifický segment se 

skládá z délky dat (v jednotkách byt�) a z p�enášených dat. Délka p�enášených 

dat je maximáln� 65535 byt�. Tato délka je pro ú�ely tohoto rámce naprosto 

dostate�ná. Jde o nejdelší definovaný rámec v tomto protokolu. 

DATA

2 BYTY 0 ... 65 535 BYT	

DÉLKA DAT

Obrázek 13 – Datový segment obecného rámce reprezentující rámec ur�ený pro p�enos 

p�íkaz� z konzolového okna 

2.4.3.2.7 Nedefinované rámce 

Výše definovanými variantami obecního rámce byly obsazeny 4 možnosti 

z 8. Z toho vyplývá, že je možné v budoucnu pro r�zné ú�ely dodefinovat ješt�

4 r�zné varianty rámce bez zásahu do p�vodního protokolu. Tím je poskytnuta 

snadná rozši�itelnost protokolu.  

2.4.3.3 Vým�na dat 

Jednotlivé typy definovaných rámc� slouží pro konkrétní typ vým�ny dat. 

Ve všech p�ípadech je automaticky po�ítán a kontrolván crc sou�et na obou 

stranách komunikace. P�i neodpovídajícím crc sou�tu je ihned odesláno 

negativní potvrzení NACK, p�i shod� se pokra�uje v p�enosu. 

2.4.3.3.1 Ping žádost 

Ping žádost slouží pro ov��ení dostupnosti za�ízení (testeru). Pro tuto 

vým�nu dat slouží rámec ping(viz. 2.4.3.3.1). Komunikace je provedena tak, 

že aplikace(master) pošle rámec ping a tester(slave) musí odpov�d�t rámcem 

ACK (viz. 2.4.3.3.2). Nep�ijde-li rámec ACK, za�ízení je považováno za 

nedostupné.  

2.4.3.3.2 Zápis a �tení parametr�

Pro ú�ely této komunikace se používá rámec pro p�enos parametr� (viz. 

2.4.3.3.3). Komunikaci za�íná vždy aplikace (master). 
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2.4.3.3.2.1 Zápis parametr�

P�i zápisu parametr� má každý zapisovaný rámec stejnou �ídící hlavi�ku. 

Její hodnota je pro verzi protokolu 1 – 0x21. Dále je podle kategorie 

p�enášeného parametru nastavena datová hlavi�ka. Avšak bity read, write, 

a action budou pro všechny zapisované rámce stejné. Jejich hodnoty: read=0, 

write=1, action bits = 000, resp. 0x0. 

Zápis parametr� se provádí po skupinách parametr� (od 1 po n 

parametr�). U parametru jsou vždy nastavené doposud zmi�ované hodnoty 

a dále se nastaví délka názvu parametru, délka dat, název parametru a data. 

P�enášená (zapisovaná) skupina musí za�ínat start rámcem a kon�it stop 

rámcem. Start rámec má název parametru „start“, hodnotou parametru je po�et 

parametr�, které se budou nastavovat. Stop rámec má stejnou strukturu jako 

start rámec, liší se pouze v názvu parametru, který je „stop“. Na každý rámec 

musí být odpov�zeno pozitivním potvrzením (v�etn� start a stop rámce). P�ijde-

li negativní potvrzení, p�eruší se zápis celé skupiny parametr�. Prob�hne-li celý 

zápis v po�ádku, kontrolér pošle aplikace ACK rámec. 

Konzistence dat musí být zajišt�na na vyšší vrstv� (aplika�ní).  

2.4.3.3.2.2 �tení parametr�

�tení parametr� je trochu podobné zápisu parametr�. Nastavení �ídící 

a datové hlavi�ky je shodné, avšak liší se bity read a write v datové hlavi�ce. 

V tomto p�ípad� jsou invertované. Potvrzovací mechanizmus je provád�n 

odlišn� od zápisu parametr�. Aplikace pošle start rámec, ten musí být potvrzen 

rámcem ACK, dále se �tou parametry. �tení každého parametru probíhá tak, že 

se nejprve pošle rámec s názvem parametru, který je t�eba �íst a s hodnotou 

dat 0. Kontrolér nyní nepošle pouze ACK rámec, ale pošle rámec pro p�enos 

parametr� s tím, že v �ídící hlavi�ce nastaví bit ACK a tím potvrdí správné p�ijetí 

názvu parametru. Aplikace po p�ijmutí parametru o testeru musí poslat ACK 

rámec testeru. Po úsp�šném poslání všech dat tester neposílá ješt� navíc ACK, 

to je již obsaženo v posledním p�enášeném parametru.  

2.4.3.3.3 Delay sekvence 

Delay sekvence slouží pro speciální akci, kdy kontrolér provede �ekací 

smy�ku. Zp�sob vým�ny dat p�i posílání rámce delay probíhá tak, 
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že aplikace(master) pošle kontroléru rámec delay (viz. 2.4.3.3.4) , kde nastaví 

definované zpožd�ní. Tester provede �ekací smy�ku a pošle aplikaci zp�t ACK 

potvrzení. V �ídící hlavi�ce by m�lo být správn� nastavena verze protokolu a bit 

NB( bit 0). Ostatní bity by m�ly být nulové. V datové hlavi�ce se nastaví pouze 

typ akce (varianta rámce). Action == 2. 

2.4.3.3.4 Reset sekvence 

Reset sekvence slouží pro speciální akci, kdy kontrolér provede reset 

testeru. Zp�sob vým�ny dat p�i posílání rámce reset probíhá tak, že 

aplikace(master) pošle kontroléru rámec reset (viz. 2.4.3.3.5) , kde nastaví 

definované zpožd�ní používané v procedu�e resetu. Tester provede reset 

a pošle aplikaci zp�t ACK potvrzení. V �ídící hlavi�ce by m�la být správn�

nastavena verze protokolu a bit NB( bit 0). Ostatní bity by m�ly být nulové. 

V datové hlavi�ce se nastaví pouze typ akce (varianta rámce). Action == 3. 

2.4.3.3.5 Konzolová akce 

Konzolová akce slouží pro poslání textového p�íkazu z konzole do 

kontroléru. Sestaví se rámec pro konzoli (viz. 2.4.3.3.6) na který se odpoví 

konzolovým rámcem s požadovanými daty a po n�m se pošle tester aplikaci 

ACK rámec.  

Bližší funk�nost není v protokolu specifikována. Specifikováno je jen 

hodonat bit� action datové hlavi�ky, která je v tomto p�ípad� rovna 1. 

2.5 Implementace definovaného protokolu 

Protokol definovaný v kapitole 2.4 byl implementován na stran� testeru 

i na stran� aplikace. Popis implementace protokolu bude proveden vývojovými 

diagramy. Uvedené vývojové diagramy budou danou proceduru popisovat jen 

stru�n�. Pro bližší analýzu programu je nutné nahlédnout do zdrojových kód�

programu, které jsou sou�ástí práce, p�iložené v p�íloze na CD. 
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2.5.1 Strana aplikace (master) 

2.5.1.1 Zápis parametru 

Obrázek 14 – Vývojový diagram procedury zápisu parametr� na stran� aplikace 
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2.5.1.2 �tení parametru 

Obrázek 15 – Vývojový diagram procedury �tení parametr� na stran� aplikace 
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2.5.2 Strana testeru (slave) 

Na stran� testeru je protokol implementován zp�sobem stavového 

automatu.  

2.5.2.1 Hlavní smy�ka 

Obrázek 16 –Komunika�ní protokol - strana testeru - hlavní smy�ka 

2.5.2.2 Ur�ení typu/kategorie rámce 

Obrázek 17 – Komunika�ní protokol - strana testeru -  ur�ení kategorie rámce 
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2.5.2.3 Vyhodnocení typu rámce 

Obrázek 18 – Komunika�ní protokol - strana testeru – vyhodnocení typu rámce 
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2.5.2.4 Zpracování parametrického rámce 

Obrázek 19 – Komunika�ní protokol - strana testeru – ur�ení zp�sobu 

zpracovávání parametrického rámce 

2.5.2.4.1 �tení parametr� z testeru 

Obrázek 20 – Komunika�ní protokol - strana testeru – �tení parametr� z testeru 
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2.5.2.4.1.1 Cyklus �tení parametr� z testeru 

Obrázek 21 – Komunika�ní protokol - strana testeru – cyklus �tení parametr� z testeru 

do aplikace 
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2.5.2.4.2 Zápis parametr�

Obrázek 22 – Komunika�ní protokol - strana testeru – zápis parametr� do testeru 
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2.5.2.4.2.1 Cyklus zpracování parametr� pro zápis 

Obrázek 23 – Komunika�ní protokol - strana teseteru - cyklus zpracování rámc� pro zápis 
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2.6 Implementace grafického uživatelského 

rozhraní 

Cílem celé práce bylo vytvo�it grafické uživatelské rozhraní pro ovládání 

testeru sb�rnice FlexRay. Nejprve byla navržena podoba tohoto rozhraní a poté 

byla implementována. Pro komunikaci grafické aplikace s testerem byl využit 

definovaný, implementovaný a odlad�ný protokol navržený k tomuto ú�elu. 

Výkonná �ást této aplikace je tvo�ena algoritmy, které p�epokládají správnou 

funkci výše zmín�ného protokolu.  

2.6.1 Struktura aplikace 

Struktura aplikace je navržena podle obrázku 24. Grafické rozhraní 

využívá pro komunikaci s testerem již implementovaný komunika�ní protokol. 

Protokol využívá pro p�ístup k sériové lince dané platformy knihovnu RXTX, 

která p�ístup z pohledu protokolu zajiš�uje celkem transparentn�. Samotná 

knihovna p�istupuje p�ímo na hardware dané platformy.  

Aplikace FlexRay 
tester

ProtokolV1
Slave

TesterSériová linka

RXTX knihovna

ProtokolV1
Master

Opera�ní systém

Obrázek 24 – Struktura aplikace 
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2.6.2 Popis aplikace 

2.6.2.1 Úvod 

Aplikace poskytuje n�kolik funk�ností. Umož�uje �tení a zápis 

generálních parametr� sb�rnice FlexRay, umož�uje nastavení a �tení zpráv 

ze sít� FlexRay, dále umož�uje nastavení a zápis zpráv na sí� FlexRay. 

Umož�uje ovliv�ování stavu b�hu testeru a jako p�idaná funk�nost 

je implementována jednoduchá konzole pro možné rozší�ení aplikace.  

2.6.2.2 P�ipojení k sériové lince 

P�ed p�ipojením aplikace k sériové lince není možné provád�t žádné 

operace. P�ipojení se provádí pomocí nabídky „Connection“, která je dostupná 

na horní lišt� aplikace (viz. nap�. obrázek 27). V nabídce se nastaví název 

sériového portu a pokud je daný port dostupný, aplikace se p�ipojí. P�i výskytu 

problému zobrazí aplikace možnou p�í�inu problému. (viz. obrázek 25). 

Obrázek 25 – Aplikace – nabídka p�ipojení 

2.6.2.3 Dostupnost testeru 

Dostupnost testeru m�že být otestována rámcem ping. Pokud je tester 

dostupný, zobrazí se hlášení „Tester is available“ (viz. obrázek 26), není-li 

dostupný zobrazí se hlášení „Tester is unreachable“.  
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Obrázek 26 – Aplikace – hlášení o dostupnosti testeru 

2.6.2.4 Nastavování a �tení general parametr�

Pro nastavování a �tení parametr� general je vyhrazena speciální 

záložka, která je rozd�lena podle typ� general parametr�. U parametr�

je nastaven jejich rozsah, takže není možné nastavit nedefinovanou hodnotu 

pro daný parametr. Parametry je možné �íst a zapisovat. P�vodn� bylo 

zamýšleno ješt� parametry ukládat do souboru a na�ítat je z n�j, ale z �asových 

d�vod� nebylo toto realizováno.  

�tení a zápis parametr� byl odzkoušen a odlad�n. Je možné 

konstatovat, že funguje správn�. 

Obrázek 27 – Aplikace – nastavování a �tení general parametr� sb�rnice 
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2.6.2.5 Nastavování a �tení tx buffer�

Pro posílání zpráv na sb�rnici FlexRay je také vyhrazena speciální 

záložka (stejn� jako pro parametry general). Tato záložka umož�uje nastavení 

jednotlivých tx buffer�. Vytvo�í se zpráva a p�idá se do seznamu parametr�. 

Tato zpráva reprezentuje jeden TX buffer. P�i p�ekro�ení délky buffer� sice 

nenastane chyba na stran� aplikace, ale m�že být zp�sobena chyba na stran�

testeru.  

Zápis a �tení parametr� a zpráv z tx buffer� byl odzkoušen, odlad�n 

a lze konstatovat, že funguje správn�. 

Obrázek 28 – Aplikace – nabídka nastavování tx buffer�
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2.6.2.6 Nastavování a �tení rx buffer�

Pro nastavení �tení zpráv ze sít� FlexRay je op�t vyhrazena jedna 

záložka. Ta je v tomto p�ípad� roz�len�na na nastavení vy�ítání zpráv a na 

p�íjem a zobrazování obsahu zpráv. Po pat�i�ném nastavení by m�la aplikace 

v tomto režimu po stisknutí tl�ítka „Start reading“ vy�ítat zprávy bu�

do zastavení vy�ítání tla�ítkem „stop reading“ (p�i odstartování �tení se tla�ítko 

„start reading“ zm�ní na „stop reading“) nebo do doby, dokud jsou n�jaké 

p�íchozí zprávy s požadovaným nastavením v rx buffrech.  

Z �asových d�vod� nebylo možné tuto �ást práce odzkoušet a odladit. 

M�la by fungovat správn� (je postavená na stejných algoritmech jako nap�íklad 

zápis zpráv do tx buffer�), ale nelze to konstatovat.  

Obrázek 29 – Aplikace – �tení rx buffer�
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2.6.2.7 Nastavování a �tení �ídících registr�

Jednou z posledních záložek je záložka vyhrazená pro �ízení stavu b�hu 

testeru. Umož�uje nastavení pot�ebných �ídících parametr�. Umož�uje zapsat 

sekvenci tzv. startup command� v definovaném po�adí (ve stejném v jakém 

jsou p�íkazy p�idávány do seznamu „commands sequence“). Mezi startup 

commandy umož�uje p�idat zpož�ovací smy�ku nebo sekvenci pro reset 

testeru. Jsou zde p�ítomna i 3 tla�ítka, která m�la sloužit jako pam�� ur�itých 

sekvencí p�íkaz�, ale z �asových d�vod� nebylo toto realizováno.  

�ízení b�hu testeru bylo odzkoušeno, odlad�no a lze konstatovat, 

že funguje správn�.  

Obrázek 30 – Aplikace – �ízení stavu testeru 
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2.6.2.8 Konzole 

Jako rozši�ující funk�nost programu je p�idána záložka „Console“, která 

umož�uje posílání textu do testeru. Avšak v testeru se prozatím tento text nijak 

nezpracuje. Nyní je rekace na p�íchozí konzolový rámec vy�ešena tak, že na 

jakákoliv p�íchozí data reaguje posláním textu „OK“. 

Obrázek 31 – Aplikace – záložka Konsole 

2.7 Implementace firmware v �ídícím 

mikropo�íta�i testeru sb�rnice FlexRay 

Implementace firmwaru �ídícího mikropo�íta�e spo�ívá v implementaci 

komunika�ního protokolu mezi aplikací a testerem na stran� slave. 

Popis implementace byl proveden již v kapitole 2.5 pomocí vývojových 

diagram�. Pro bližší informace odkazuji do zdrojového kódu firmwaru, který je 

sou�ástí práce jako p�íloha na CD.  

2.7.1 Vývojový diagram firmwaru 

Viz. kapitola 2.5.2 
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3 Záv�r 

3.1 Dosažené výsledky 

Cílem práce bylo vytvo�it multiplatformní grafické uživatelské rozhraní 

pro za�ízení tester sb�rnice FlexRay, jehož ú�elem je usnadn�ní a zefektivn�ní 

práce s testerem. 

P�ed vytvá�ením aplikace bylo nutné nastudovat standard FlexRay 

a možnosti daného testeru.  

Programovacím jazykem pro tvorbu tohoto rozhraní byl zvolen jazyk 

Java, protože nejlépe vyhovoval danému ú�elu, spl�uje p�edevším kritérium 

snadné p�enositelnosti aplikace.  

Aplikace a tester spolu komunikují prost�ednictvím sériové linky RS-232. 

Bylo nutné vy�ešit p�ístup na sériovou linku po�íta�e v Jav�. To bylo provedeno 

vyhledáním vhodné knihovny. Na výb�r bylo mezi knihovnou poskytovanou 

firmou Oracle a knihovnou RXTX[2]. Aktuální knihovna poskytovaná firmou 

Oracle byla dostupná pouze pro opera�ní systém Linux, nikoliv pro Windows, 

což vedlo k použití druhé zmín�né knihovny. Byla využita poslední stabilní 

verze této knihovny. P�i používání této knihovny nebyly zaznamenány chyby.

Pro vým�nu dat mezi aplikací a testerem bylo nutné definovat 

a implementovat protokol vým�ny dat. Návrh protokolu byl provád�n s ohledem 

na robustnost a bezpe�nost p�enosu dat. Byl navržen ve verzi 1. 

Má p�edpoklady pro snadnou rozši�itelnost v p�ípad� pot�eby. Byla provedena 

jeho implementace jak na stran� testeru tak na stran� aplikace. Protokol byl 

implementován a odlad�n. Jeho odla�ování a implementace zabrala velkou 

�ást �asu tvorby práce. Na stran� aplikace byl protokol implementován pomocí 

programovacího jazyku Java. Na stran� testeru bylo nutné implementovat 

protokol v jazyce C. Jedním z d�vod� dlouhého odla�ování protokolu byla moje 

neznalost jazyka C , který jsem si podrobn�ji studoval práv� p�i implementaci 

tohoto protokolu. Nakonec byl protokol zdárn� odlad�n a odzkoušen.  

Po navržení a implementaci protokolu vým�ny dat byl navržen vzhled 

grafického uživatelského rozhraní. P�i návrhu byl kladen d�raz na jednoduchost 
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aplikace. Aplikace byla navržena jako jedno okno, které bylo dále roz�len�no 

pomocí pat�i�ných záložek.  

Dále byl navržený vzhled implementován. Poté bylo nutné vytvo�it 

výkonnou �ást aplikace. Bylo nutné realizovat sb�r dat z jednotlivých grafických 

komponent a zajistit jejich správnou �íselnou interpretaci. Potom byly vytvo�eny 

události reagující na akce jednotlivých grafických komponent (tla�ítek, 

seznam�, apod.)  

Aplikace je roz�len�na na základních p�t funk�ních �ástí. Umož�uje 

zápis a �tení general parametr� testeru, umož�uje nastavení zápisu a zápis 

zpráv na sí� FlexRay, dále umož�uje nastavení �tení a �tení zpráv ze sít�

FlexRay, umož�uje ovládání stavu testeru a poskytuje „konzoli“ pro možnou 

pozd�jší implementaci pot�ebné dopl�kové funk�nosti na úrovni textových 

p�íkaz�. Uvedené funk�nosti byly všechny implementovány, ale odlad�ny 

a odzkoušeny byly z �asových d�vod� jen n�které z nich.  

Bylo odzkoušeno �tení a zápis general parametr�, nastavení a �tení tx 

buffer� a posílání zprávy na sí� FlexRay, dále ovládání stavu testeru, byla 

vyzkoušena ilustrující implementace konzolového okna, které na zadaný 

libovolný text odpoví sekvencí znak� OK. �as však nevyšel na odlad�ní 

a odzkoušení nastavení rx buffer� testeru a potažmo vy�ítání jednotlivých zpráv 

ze sít� FlexRay. Tato �ást aplikace má však nejlepší p�edpoklady 

pro fungování, jelikož je postavena na stejných principech jako zbylé ostatní. 
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P�íloha A 

Obsah p�iloženého CD 

� root (základní složka) 

o Aplikace (2 NetBeans projekty) 

� Grafické uživatelské rozhraní 

� ProtokolV1 (master �ást) 

o Bakalarska práce (text) 

� Bakalá�ská práce v pdf formátu 

o Dokumenty 

� Definice standardu FlexRay V3.0.1 

� Knihovny RXTX ( v samostatné složce) 

� Diplomová práce [5] 

� Diplomová práce [4] 

� Vývojové diagramy protokolu vým�ny dat 

(v samostatné složce) 

o Firmware (obsahuje firmware �ídícího mikropo�íta�e testeru 

sb�rnice FlexRay) 

� ProtokolV1 (slave �ást) 


