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Streszczenie. O skuteczno ci funkcjonowania protoko ów i magistral komunikacyjnych w pojazdach de-
cyduje kilka czynników. Pierwszym z nich, najbardziej rzucaj cym si  w oczy pod wzgl dem fi zycznym, 
jest topologia sieci. Sposób wykonania okablowania urz dzenia ma znacz cy wp yw na niezawodno
funkcjonowania ca ej sieci. Ten czynnik bezpo rednio decyduje, co stanie si , kiedy jeden ze sterowników 
pojazdu od czy si  lub zacznie generowa  niezrozumia e komunikaty. Drugim czynnikiem wp ywaj cym na 
bezpiecze stwo komunikacji s  elementy ramek komunikacyjnych odpowiedzialne za integralno  transmisji. 
Pozwalaj  one odbiorcy na sprawdzenie, czy dane zosta y przes ane bezb dnie lub potwierdzenie nadawcy 
przez odbiorc  kompletno ci otrzymanych danych. Oba z wymienionych uprzednio czynników b d  mia y
jednak znikome znaczenie, je li zostanie b dnie opracowana strategia wysy ania komunikatów w sieci. 
Mo liwe jest wyró nienie pi ciu podstawowych metod sterowania dost pem do medium komunikacyjnego. 
W ramach niniejszego artyku u zostan  zaprezentowane wszystkie metody sterowania stosowane w sieciach 
komunikacyjnych pojazdów. Oryginalnym aspektem artyku u jest podej cie do zagadnienia polegaj ce nie 
tylko na prostym opisaniu metod sterowania dost pem, ale zilustrowaniu ich funkcjonowania na podstawie 
przyk adów dzia ania sieci komunikacyjnych ró nych klas.

S owa kluczowe: CSMA, TDMA, Token-passing.

WST P

Zanim zostan  przedstawione metody podejmowania decyzji dopuszczaj cych do zajmowania 
magistrali przez wybrany sterownik nale y opisa  procedury pozwalaj ce na to, aby okre lone 
komunikaty trafi a y do wyznaczonych odbiorców. Proces ukierunkowywania danych na kon-
kretnego odbiorc  nosi nazw  adresowania. Spotyka si  trzy typowe podej cia do adresowania.

Adresowanie za pomoc  identyfi katora nosi równie  nazw  adresowania zorientowanego 
na abonenta [4, 21]. W wst pnej fazie projektowania sieci okre la si  adresy jednoznacznie wska-
zuj ce na konkretne w z y w sieci czyli innymi s owy przypisuje adresy (identyfi katory). Ramka 
protoko u zawiera dodatkowe dane dotycz ce adresata (abonenta), a niekiedy równie  nadawcy. 
Na podstawie porównywania adresów zawartych w ramkach danych z w asnymi adresami, w z y
pod czone do magistrali mog  odfi ltrowa  dane przeznaczone konkretnie dla nich. Dodatkowo 
mo liwe jest opracowanie adresów, na które powinny reagowa  grupy w z ów sieciowych. Mówi 
si  wtedy o adresach typu multicast. Innym typem adresu grupowego jest adres, na który reaguj
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wszystkie w z y sieciowe. Ten typ adresu okre lany jest mianem broadcast. Liczba adresów w sieci 
uzale niona jest od liczby bitów zadeklarowanych w ramce protoko u do formowania adresu. Teo-
retycznie dopuszczalna jest nawet sytuacja, w której ka dy w ze  sieci pojazdu ma swój unikalny 
identyfi kator i mo liwa jest komunikacja pomi dzy dowolnymi wybranymi w z ami. Praktycznie 
stosuje si  translacj  adresów pomi dzy ró nymi sieciami pojazdów [21]. Ten typ adresowania 
charakterystyczny jest dla sieci komputerowych zgodnych ze standardem Ethernet [4].

Adresowanie za pomoc  zawarto ci nazywane jest tak e adresowaniem zorientowanym 
na komunikat [4, 21]. W takim przypadku nie wyst puje przypisanie adresu do konkretnego 
urz dzenia sieciowego. W ramce protoko u wyst puje identyfi kator w postaci ci gu bitów charak-
terystycznych dla konkretnego typu danych lub nadawcy ramki. W ze  nadawczy nie dysponuje 
informacjami na temat odbiorcy ramki. To w z y odbiorcze na podstawie fi ltrowania identyfi katorów 
podejmuj  decyzje o pobraniu danych z magistrali. Filtry w z ów odbiorczych mog  pozwala
na odbiór ramek o identyfi katorach skojarzonych z wi cej ni  jednym typem danych [4]. Jest to 
rozpowszechniony sposób adresowania sieciach pojazdów, którego reprezentantem jest protokó
magistrali Controller Area Network [21].

Adresowanie na podstawie transmisji (zorientowane na transmisj ) polega na wykorzystaniu 
parametrów fi zycznych przesy anej wiadomo ci [4]. Takim parametrem typowo jest czas. Cykl 
komunikacyjny dzielony jest na wiele przedzia ów czasowych. W zadeklarowanych przedzia ach 
czasu zawsze transmitowane s  te same dane (od tych samych nadawców, dotycz cych tego samego 
parametru, itp.). Deklaracja tre ci komunikatów i czasu nadawania informacji wykonywana jest 
na poziomie projektowania sieci lub jej uruchamiania. Dzi ki synchronizacji czasu wszystkich 
w z ów mo liwe jest pobieranie wymaganych danych bez znajomo ci nadawcy i identyfi katora 
wiadomo ci. Ten typ adresowania jest kompletnie determistyczny i w rzeczywistych zastosowaniach 
mieszany jest z adresowaniem na podstawie zawarto ci lub identyfi katora [4].

Opisane powy ej modeli adresowania na podstawie zawarto ci i identyfi katora wskazuj
czynniki, na podstawie których odbiorcy decyduj  si  na pobranie informacje z magistrali, ale 
nie defi niuj , w jaki sposób w z y nadawcze rozstrzygaj  konfl ikty wynikaj ce z równoczesnej 
„ch ci” wprowadzania danych na magistral .

STEROWANIE DOST PEM DO MAGISTRALI

Bie cy rozdzia  zawiera zestawienie regu  le cych u podstaw pi ciu metod sterowania 
dost pem do magistral danych. Wraz z opisem teoretycznym zostanie przedstawiony rzeczywi-
sty protokó /magistrala komunikacyjna, w której znalaz  zastosowanie opisywany mechanizm 
sterowania dost pem.

Najbardziej „sztywn ” metod  sterowania wydaje si  by model master-slave. System ten 
okre lany jest tak e terminami nadrz dny-podrz dny lub nadrz dny-podle g y. Idea funkcjonowania 
jest zgodna z nazw . W sieci musi wyst powa  jeden dedykowany w ze  nadrz dny (master). Jego 
zadaniem jest sterowanie prac  ca ej magistrali, co oznacza, e okresowo lub wyrywkowo da 
przes ania informacji o stanie w z ów slave lub da wykonania okre lonych zada . W trakcie 
normalnej pracy magistrali opartej o system master-slave nie przewiduje si  bezpo redniej ko-
munikacji pomi dzy w z ami slave. Zalet  uk adu jest atwo  jego programowania, poniewa
g ówne funkcje sieci programuje si  na poziomie w z a master. Do wad systemu mo na zaliczy
nisk  elastyczno , poniewa  sterowanie polega tylko na cyklicznym wysy aniu polece  przez 
w ze  master. Kolejn  wad  jest to, e uszkodzenie w z a master praktycznie parali uje ca y sys-
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tem. Praktyczn  implementacj  modelu master-slave jest protokó  i magistrala Local Interconnect 
Network (LIN).

Rys. 1. LIN: a) Mechanizm tworzenia ramek; b) Struktura ramki [11] 
Fig. 1. LIN: a) Mechanism of creation of frames; b) Structure of frame [11]

W przypadku magistrali LIN zadaniem w z a master jest sterowanie komunikacj  poprzez 
wysy anie nag ówków komunikatów sk adaj cych si  na pocz tkow  cz  ramki komunikacyjnej 
(rys. 1). Zadanie dla w z a slave zapisane jest w pierwszych sze ciu bitach pola „Identyfi kator” 
(rys. 1b) [14]. Moment wys ania nag ówka ramki oraz jego zawarto  ramki deklarowana jest za 
pomoc , defi niowanej na poziomie sieci, tablicy planowania (schedule table). W ze  master zgodnie 
z „schedule table” w konkretnych chwilach wymusza aktywno  w z ów typu slave lub dostarcza 
im wiadomo ci) (rys. 2) [11].

Rys. 2. Tablica planowania [11]
Fig. 2. Schedule table [11]

W celu podniesienia dynamiki funkcjonowania sieci LIN, „schedule table” mo e by  mo-
dyfi kowana w czasie funkcjonowania na podstawie warunków zewn trznych (np. na podstawie 



293STEROWANIE DOST PEM W Z ÓW MECHATRONICZNYCH

aktywno ci u ytkownika). Pos ugiwanie si  „schedule table” z jednej strony zapewnia dotarcie 
danych w zadeklarowanym, przewidzianym wcze niej czasie, ale z drugiej strony obni a dyna-
miczn  reakcj  sieci na zdarzenia nieprzewidziane [4, 14]. Nale y pami ta , e wprowadzenie 
nowego elementu do funkcjonuj cej sieci wymaga przeprogramowania ca ej sieci (tutaj w z a
master). Mimo swoich wad, model master-slave zastosowany w magistrali LIN umo liwia budow
prostych magistral o niskich nak adach fi nansowych [15].

Modele dost pu, w których nie wyró nia si  w z ów o ró nym poziomie wa no ci okre la 
si  globalnie terminem multimaster. Przy dost pie typu multimaster zak ada si , e w ze  magi-
strali mo e w dowolnej chwili podj  transmisj . Ró nice polegaj  na rozstrzyganiu problemów 
w warunkach, w których wi cej ni  jeden w ze  podejmie nadawanie w tym samym momencie. 
Dwie najpopularniejsze metody z tej grupy to CSMA/CD oraz CSMA/CA.

Termin CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) stanowi 
zestawienie trzech poj . Wykrywanie no nej (Carrier Sense) oznacza, w przypadku sieci ko-
munikacyjnych, e transceiver w z a sieci kontroluje, czy inny z transceiverów nie prowadzi ju
nadawania. Dzi ki temu mechanizmowi zapocz tkowana transmisja nie powinna zosta  przerwana. 
Wielodost p (wielokrotny dost p, multiple access) wskazuje, e zgodnie z zasad  multimaster 
wszystkie w z y maj  identyczne prawa dost pu do medium, czyli w identyczny sposób mog
odbiera  dane, jak i nadawa  informacje. W zwi zku z tym mo liwe jest wyst pienie sytuacji, 
równoczesnego podj cia transmisji przez dwa i wi cej w z ów. Takie krytyczne sytuacje rozwi zuje 
mechanizm wykrywania kolizji (collision detection). Wykrycie kolizji mo liwe jest na pomoc
podstawowej funkcji transceiverów umo liwiaj cej równoczesne nadawanie i odbieranie danych 
z magistrali. Je li wyst puje ró nica pomi dzy bitami nadawanymi i odbieranymi, wskazuje to 
na sytuacj  równoczesnego nadawania kilku w z ów i wzajemnego zak ócania transmisji. W tym 
momencie istniej  dwa problemy: poinformowanie o zak óceniu transmisji oraz skuteczne pono-
wienie transmisji i dostarczenie danych. Sygnalizacj  zak ócenia wykonuje si  przez transmisj
sygna u o nietypowych parametrach. Ponowienie transmisji jest zagadnieniem nieco bardziej 
skomplikowanym. Po wykryciu kolizji, nast puje zaprzestanie transmisji, a nast pnie wybrany 
zostaje moment ponownego rozpocz cia nadawania, którego losowe opó nienie T

bo
 wyliczane jest 

zgodnie z zale no ci  (1) [10]:
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d
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-  maksymalna warto  opó nienia w danej próbie dost pu do medium wyra ona 
liczb  szczelin czasowych,

t -  d ugo  przedzia u czasowego, który jest sum  opó nienia propagacji sygna u
w kanale komunikacyjnym, czasu prze czania nadajnika i czasu niezb dnego 
do wykrycia stanu zaj to ci kana u, s, 

 R
d
 -  losowa liczba z przedzia u <0,1>.

Poniewa  sterowanie dost pem do magistrali zgodne z modelem CSMA/CD wymaga 
retransmisji zak óconych danych, konieczny jest dodatkowy czas (suma czasów oczekiwania T

bo

i ponownej transmisji) na wprowadzenie danych na magistral , co powoduje, e w przypadku 
wa nych danych dotr  one do urz dze  zbyt pó no. W skrajnym przypadku nie ma gwarancji, 
e przy wielokrotnych kolizjach jakikolwiek komunikat zostanie wys any. Z tego powodu dost p

CSMA/CD znajduje zastosowanie w bezprzewodowych sieciach komputerowych, za  w sieciach 
komunikacyjnych pojazdów nie jest stosowany.
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W przypadku drugiego z modeli CSMA tj. CSMA/CA akronim CA oznacza Collision 

Avoidance. Idea zapobieganie kolizjom polega na tym, e w sytuacji krytycznej polegaj cej na 
równoczesnym nadawaniu przez dwa lub wi cej w z ów do czonych do tej samej fi zycznej ma-
gistrali nie wyst puje kompletne zawieszenie transmisji i nie jest wymagana retransmisja wiado-
mo ci. Ramki wiadomo ci protoko ów bazuj cych na modelu CSMA/CA maj  wydzielone w swej 
pocz tkowej cz ci pola arbitra u. Pole arbitra u sygnalizuje priorytet komunikatu. W momencie 
pojawienia si  na magistrali kilku komunikatów o ró nych priorytetach, w ze  z komunikatem 
o najwy szym priorytecie kontynuuje nadawanie, za  komunikaty o ni szych priorytetach znajd
si  na magistrali dopiero wtedy, kiedy ich priorytety stan  si  najwy szymi.

CSMA/CA we wzorcowej postaci wyst puje w protokole Controller Area Network. Ka dy 
w ze  wysy a ramki, które nie zawieraj  konkretnego adresu nadawcy i odbiorcy (adresowanie 
za pomoc  zawarto ci, adresowanie zorientowane na komunikat). W ze  magistrali CAN zaczyna 
nadawanie, je eli magistrala pozostaje wolna przez okres potrzebny na przes anie trzech bitów. 
Je li minimum dwa w z y podejm  równocze nie nadawanie (trzy na rys. 3), arbitra  wykonywany 
jest w trakcie przesy ania bitów pola arbitra u ramki komunikacyjnej. Na magistrali pozostaje 
urz dzenie, w którego polu arbitra u wyst puje „wi cej bitów dominuj cych” (wi kszy priorytet 
komunikatu, w ze  2 z rys. 3) [4, 18, 21].

Rys. 3. Arbitra  modelu CSMA/CA w protokole CAN [3, 5]
Fig. 3. Arbitration in CSMA/CA model in CAN protocol [3, 5]

W wersji 2.0A protoko u CSAN pole arbitra u ma d ugo  11 bitów. Wraz z wersj  2.0B, pole 
arbitra u zosta o poszerzone do 29 bitów (rys. 4). Mimo bardzo d ugiego pola arbitra u z wersji 
2.0B, to dostarcza ono tylko gwarancji wyst pienia na magistrali komunikatu o najwy szym 
w priorytecie w konkretnym momencie [3, 13].
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Rys. 4. Pocz tek ramki protoko u CAN: a) format standardowy, b) format rzozszerzony [3]
Fig. 4. The beginning of frame of CAN protocol: a) standard format, b) extended format [3]

Arbitra  wynikaj cy z modelu CSMA/CA skutkuje brakiem determinizmu w dostarcza-
niu komunikatów o ni szych priorytetach. Z tej przyczyny CSMA stosuje si  jako mechanizm 
podnosz cy dynamik  wymiany danych w protoko ach, w których komunikacja oparta jest na 
przydzia ach czasu. W ca ej sekwencji komunikacyjnej wydziela si  przedzia y czasowe, w któ-
rych rezygnuje si  z typowego, czasowego modelu sterowania komunikacj  i zak ada si , e na 
magistral  dzi ki procesowi arbitra u przedostanie si  „najwa niejszy” komunikat o najwy szym 
priorytecie. Takie rozwi zanie mo na znale  w protoko ach TTCAN (rys. 7), FlexRay (rys. 8), 
MOST (rys. 5b, 5c) czy Bytefl ight.

Kolejnym kluczowym modelem nadawania dost pu do magistrali komunikacyjnej jest to-

ken-passing. Model przekazywania znacznika wymaga wyznaczeniu obiektu, którego posiadanie 
uprawnia w ze  sieci do nadawania. W ze  magistrali, która musi nada  dane „ustawia” znacznik 
tokenu jako zaj ty i równocze nie do cza swoje dane do pakietu (rys. 6). Sam pakiet jest trans-
mitowany pomi dzy w z ami do momentu dotarcia do w z a odbiorczego. Odbiorca odczytuje 
dane z pakietu i przesy a go dalej. Dane s  usuwane z pakietu dopiero przez stacj  nadawcz .
Stacja nadawcza konfi guruje token jako wolny i przekazuje ca y („pusty” i „wolny”) pakiet do 
kolejnego w z a, który mo e zape ni  go danymi, ustawi  wska nik zaj to ci tokena i przes a
dane do kolejnego w z a.

W przypadku protoko u komunikacyjnego Media Oriented Systems Transport (MOST) 
znacznikiem dost pu (tokenem) jest to element ramki komunikacyjnej. Jednostk  komunika-
cyjn  magistrali MOST jest blok z o ony z 16 ramek z rys. 5a. W ramce przesy ane s  dane 
synchroniczne audio i wideo. Przesy ane s  one w zarezerwowanych kana ach synchronicznego 
pola danych ramki zgodnie z opisywanym dalej mechanizmem przydzia u czasu. Nast pnie 
transmitowane s  dane asynchroniczne czyli pakiety danych niemultimedialnych (rys. 5b). 
Pakiety asynchroniczne dzielone s  na mniejsze cz ci i przesy ane w kilku ramkach. Ramk
uzupe niaj  dane steruj ce, wymagane do sterowania funkcjonowaniem samej sieci oraz stero-
wania funkcjami urz dze . Wymagaj  arbitra u i podzia u podobnie jak dane asynchroniczne 
(rys. 5c). eton dost pu w protokole MOST stanowi cz  jednobajtowego pola arbitra u sekcji 
danych asynchronicznych (rys. 5b) [9].
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Rys. 5. Protokó  MOST: a) ramka, b) dane asynchroniczne, c) dane steruj ce [9, 17, 19, 21]
Fig. 5. MOST potocol: a) frame, b) asynchronous data, c) control data [9, 17, 19, 21]

Metoda dost pu token-passing jest deterministyczn  metod  dost pu do magistrali. Brak 
wspó zawodnictwa wyst puj cego w CSMA pozwala na wyznaczenie najgorszego czasu dostarcze-
nia danych. Wyst puje dedykowany czas, przez który w ze  mo e zajmowa  magistral . W zwi z-
ku z tym mo na stosunkowo atwo okre li  mo liwo ci, którym sprosta magistrala o okre lonej 
liczbie w z ów. Przy niskim obci eniu magistrali mo na osi gn  wi ksz  przepustowo  ni
w przypadku metod CSMA. Przepustowo  maleje w porównaniu z CSMA wraz ze wzrostem 
obci enia magistrali. Organizacja sieci oparta na token-passing jest stosunkowo kosztowna 
[21]. Sam mechanizm dost pu charakterystyczny jest g ównie dla sieci o topologii pier cieniowej 
i medium w postaci kabla wiat owodowego (rys. 6).

Rys. 6. Topologia pier cieniowa magistrali MOST z czterema w z mi [9]
Fig. 6. Topology of MOST bus with four nodes [9]
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Coraz powszechniej w sieciach pojazdów wprowadzane s  metody dost pu oparte w ca o ci
lub cz ci na przydzia ach czasu. Taka metoda sterowania dost pem jest stosowana w stosunku 
do opisywanej magistrali MOST w zakresie transmisji danych synchronicznych. TDMA (Time 

Division Multiple Access) oznacza wielodost p z podzia em czasu [4, 21]. Metoda zak ada, 
e fi zycznie, równocze nie do magistrali pod czona b dzie grupa w z ów. Ka dy z w z ów 

(sterowników) ma odgórnie zadeklarowany przedzia  czasu, w którym tylko on ma prawo do 
transmisji danych. W zale no ci od priorytetu urz dzenia system mo e regulowa  czas dost pu
poprzez przydzia  wi kszej liczby przedzia ów czasowych lub przydzia  d u szych przedzia ów. 
W stosunku do metod rywalizacyjnych metoda TDMA jest przewidywalna, deterministyczna. 
Pozwala precyzyjnie okre li  czas dotarcia komunikatu w najbardziej niekorzystnej konfi guracji 
dla ka dego z w z ów komunikacyjnych. Osi ga si  mniejsz  dynamik  reakcji ni  w metodzie 
CSMA, ale bardziej przewidywalne czasy dost pu do danych ni  w metodzie token-passing. 
U ytkowanie metod TDMA wymusza stosowanie wspólnej podstawy czasu dla ca ej magistrali.

Przyk adem stosowania dost pu typu TDMA jest protokó TTCAN (Time Triggered Con-
troller Area Network). Usuwa on niedostatek „czystego” protoko u CAN polegaj cy na „przypad-
kowo ci” momentu transmisji. W TTCAN zak ada si , e minimum jeden z w z ów pe ni rol
generatora wiadomo ci synchronizacyjnych (reference messsage) defi niuj cych pocz tek cyklu 
komunikacyjnego (rys. 7). W odniesieniu od tych wiadomo ci budowany jest cykl komunikacyjny 
sk adaj cy si  z przedzia ów czasowych. Wyst puj  w nich okna czasowe: zarezerwowane dla 
wiadomo ci, które musz  pojawi  si  w konkretnym momencie (wyzwalanych czasem); w których 
prowadzony jest klasyczny arbitra  jak w protokole CAN (wyzwalanie zdarzeniowe); wolne okna 
czasowe dedykowane do atwej rozbudowy sposób komunikacji magistrali. Podstawowe cykle 
komunikacyjne po czone ze sob  tworz  matryc  komunikacyjn  defi niuj c  sposób funkcjono-
wania ca ej sieci TTCAN. Dodatkowo powinno zadba  si  o to, aby poszczególne kolumny matrycy 
komunikacyjnej charakteryzowa y si  jednakowym czasem trwania. Taka w a ciwo  u awia 
modyfi kacj  matrycy polegaj c  na usuwaniu istniej cych lub dodawaniu nowych kolumn (rys. 7).

Rys. 7. Przyk ad matrycy systemowej protoko u TTCAN [8]
Fig. 7. An example of a TTCAN protocol system matrix [8]
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Model TDMA stosowany jest tak e w nowszym w stosunku do TTCAN protokole Flexray.
Celem wprowadzenia Flexray mia o by  osi gni cie i przekroczenie przepustowo ci protoko u
CAN przy mo liwo ci stosowania wi kszej ró norodnych topologii i wi kszym determinizmie. 
W celu zwi kszenia przepustowo ci i bezpiecze stwa opracowano magistral  dwukana ow
chronion  przed przypadkow  transmisj  przez modu y Bus Guardian. W cyklu komunikacyjnym 
wyró niono dwie cz ci (rys. 8). Cz  statyczna opiera si  na modelu TDMA. Cze  statyczna 
podzielona jest na sta e przedzia y równej d ugo ci [20]. O liczbie przedzia ów decyduje liczba 
w z ów klastra/sieci. W cz ci statycznej przydzia y czasu s  identyczne w obu kana ach bez 
wzgl du na to, czy wyst puje identyczna liczba transceiverów w ka dym kanale. Je li „równo ”
obu kana ów nie wyst puje, to przydzia  pozostaje pusty. Pocz tek cyklu komunikacyjnego a zara-
zem przedzia u o sta ych czasach dost pu inicjowany jest sta ym czasem globalnym. Nast puj ca 
dalej cz  dynamiczna powala na dynamiczny przydzia  pasma dla ka dego z w z ów. W trakcie 
cz ci dynamicznej w z y uzyskuj  dost p do magistrali poprzez arbitra  na podstawie posiada-
nych priorytetów. Transmisja w ka dym z kana ów jest inna. Je li wiadomo ci nie „zmieszcz
si ” w bie cym cyklu komunikacyjnych, to ramki z wy szym priorytetem zostan  przes ane 
w dopiero kolejnym cyklu.

Rys. 8. Flexray – cykl komunikacyjny [7]
Fig. 8. Flexray – communication cycle [7]

Przedstawiona dwukana owa magistrala Flexray powinna teoretycznie rozwi zywa  problem 
determinizmu w przekazywaniu danych poprzez deklarowanie zarezerwowanych przedzia ów 
czasowych dla w z ów oraz obs ug  zdarze  przypadkowych dzi ki dost powi rywalizacyjnemu 
w drugiej fazie cyklu komunikacyjnego.

Protokó  i magistrala Bytefl ight, równie  bazuj ce na TDMA jeszcze skuteczniej gospoda-
ruj  czasem magistrali. Twórcy protoko u opracowali sposób wyeliminowania zarezerwowanych, 
ale niewykorzystanych sta ych przedzia ów czasowych. Poniewa  d ugo  przedzia u czasowego 
zmienia si , metoda dost pu okre lana jest jako FTDMA (Flexible Time Division Multiple Access).
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Cykl komunikacyjny wyznaczany jest przez dedykowany kontroler magistrali za pomoc
impulsu synchronizacyjnego (rys. 9a). Cz stotliwo  generowania impulsu zale y od cz stotliwo ci
pracy magistrali i jej konfi guracji. Czas pomi dzy wyst pieniem kolejnych impulsów jest taki, 
aby mog y zosta  transmitowane wszystkie wiadomo ci o wysokim priorytecie oraz zaplanowana, 
zmienna liczba ramek niskiego priorytetu (rys. 9a). 

Rys. 9. Bytefl ight – cykl komunikacyjny [1]
Fig. 9. Bytefl ight – communication cycle [1]

Impuls synchronizacyjny uruchamia liczniki w z ów magistrali. W momencie kiedy war-
to  licznika wskazuje na transmisj  przez konkretny w ze , a równocze nie w ze  ma dane do 
transmitowania – nast puje transmisja. Sytuacja taka ma miejsce przy dla w z a A przy stanie 
licznika 04 i dla w z a B i stanów licznika 01 i 07 (rys. 9b). Kiedy liczniki w z ów wskazuj  na 
transmisj  kolejnego w z a, a w ze  nie ma danych do wys ania, nast puje automatyczne skrócenie 
czasu dost pu do magistrali i zwi kszenie stanu licznika (identyfi katory 02 i 03 z rys. 9b [1]). 
W z y o ni szym priorytecie zdo aj  wys a  dane pod warunkiem, e liczniki wska  w ze  przed 
pojawieniem si  impulsu synchronizacyjnego. W przeciwnym przypadku b dzie istnia a szansa 
transmisji dopiero w kolejnym cyklu komunikacyjnym.

PODSUMOWANIE

Zamieszczone w pracy zestawienie cech wszystkich metod dost pu do magistral komuni-
kacyjnych pojazdów pozwala na postawienie poni szych wniosków.

1. Zró nicowanie sposobów dost pu do mediów komunikacyjnych magistral pojazdów 
uniemo liwia opracowanie prostego interfejsu/urz dzenia do równoczesnego komu-
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nikowania si  ze wszystkimi urz dzeniami. Mo liwym rozwi zaniem jest system bram 
komunikacyjnych pomi dzy sieciami pojazdów.

2. Najprostsze zadania komunikacyjne, takie jak diagnostyka, sterowanie elementami kom-
fortu i nadwozia opieraj  si  na komunikacji w modelu master/slave. Takie rozwi zanie 
zastosowano w magistrali LIN, która oprócz niskich kosztów wdro enia charakteryzuje 
si  prostot  programowania oraz atwo ci  uszkodzenia.

3. Najbardziej rozpowszechnione pozostaj  metody rywalizacyjne CSMA, takie jak stoso-
wane w CAN CSMA/CD. Wprowadzaj  one wysokie prawdopodobie stwo przekazania 
komunikatów o wysokich priorytetach oraz du y jitter dla ni szych priorytetów.

4. Metoda token passing spotykana w magistralach MOST i D2B stanowi kompromis 
pomi dzy determinizmem sieci TDMA a szybko ci  sieci zorientowanych zdarzeniowo. 
Niestety wymaga znacznych nak adów przy jej tworzeniu.

5.  Metoda TDMA idealnie sprawdza si  w obs udze zada  wykonywanych okresowo. Ni-
estety nie uwzgl dnia konieczno ci szybkiej obs ugi zdarze  o wysokich priorytetach. 
Z tego powodu wyst puje zawsze wspomagana przez metody CSMA (TTCAN, Flexray, 
MOST) lub w zmodyfi kowanej postaci jako FTDMA (Bytefl ight). Rozpowszechnie-
nie metod TDMA w nowych protoko ach wskazuje, e producenci widz  przysz o
w rozwi zaniach komunikacyjnych opartych na tej metodzie dost pu do magistrali.
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CONTROLLING OF ACCESS OF MECHATRONIC NODES 
TO THE INFORMATION NETWORKS OF VE HICLES

Summary. The effectiveness of the communication protocols and buses in a vehicle is determined by several 
factors. The fi rst factor is the network topology. The way of a device wiring has a signifi cant infl uence on 
the reliability of the entire network. This factor directly determines what happens when one of the vehicle 
controllers disconnects or start generating understandable messages. Another factor infl uencing the security 
of the communication is the elements of frames which are responsible for the integrity of transmission. They 
allow the recipient to verify that the data was sent correctly or to confi rm the sender by the recipient of the 
completeness of the received data. Both of the aforesaid factors will have little signifi cance if the strategy 
for sending messages to the network is wrong. It is possible to distinguish fi ve basic methods of controlling 
access to the communication medium. In this paper we will present all the control methods used in vehicles’ 
communication networks. The original aspect of the article is an approach to issues involving not only a simple 
description of the access control methods, but an illustration of the functioning of the methods on the basis 
of examples of different classes of communication networks.

Key words: CSMA, TDMA, Token-passing.


