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Streszczenie

W pracy przedstawiono koncepcj  oraz praktyczn  realizacj  pok adowego system rejestracji 

PSR-04E. System sk ada si  z miniaturowego uk adu akwizycji danych i sieci modu ów

pomiarowych. Opracowany prototyp pozwala na konfiguracj  rejestratora do wspó pracy równie

z typowymi urz dzeniami stosowanymi w awionice. Rejestrator posiada otwart  architektur

i umo liwia przy czanie nowych urz dze  bez zmian w strukturze systemu rejestracji. Ma e

wymiary, wydajno , szybko  oraz mo liwo  rozproszonej zabudowy predysponuj  system 

zarówno do bada  bezza ogowych aparatów lataj cych jak równie  lekkich samolotów ogólnego 

przeznaczenia.

S owa kluczowe: rejestrator, akwizycja danych, bezza ogowe aparaty lataj ce, CAN. 

ON-BOARD DATA ACQUISITION SYSTEM PSR-04E 

Summary 

This paper presents conception and practical realization of on-board data recording system 

PSR-04E. The system consists of miniaturized data acquisition unit and network of measurement 

units. Developed prototype enables configuration of recorder for operation with standard avionics 

devices. The architecture of recorder is open and enables connection of new devices without any 

changes in global structure of system. Small dimensions, high performance and possibility of 

scattered installation of particular modules make application of PSR-04E on board of unmanned 

air vehicles as well as general aviation aircraft possible. 

Keywords: recorder, data acquisition, unmanned air vehicles, CAN. 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE 
 O SYSTEMIE PSR-04E 

Pok adowy rejestrator PSR-04E (rys. 1) jest 

miniaturowym systemem akwizycji danych 

przeznaczonym do bada  bezza ogowych aparatów 

lataj cych [2]. Opracowany prototyp pozwala na 

konfiguracj  rejestratora do wspó pracuj cych

urz dze  i istniej cych standardów sygna ów

stosowanych w awionice. Rejestrator posiada 

otwart  architektur , jest systemem rozproszonym  

i umo liwia przy czenie nowych urz dze  bez 

zmian w strukturze systemu rejestracji [4]. 

Najwa niejsze w a ciwo ci systemu to: 

mo liwo  zabudowy i dogodnego 

rozmieszczenia poszczególnych modu ów

w dost pnych miejscach na pok adzie samolotu 

bezza ogowego,

po czenie modu ów magistral  CAN2B [1] 

pozwalaj c  na instalacj  do kilkudziesi ciu

modu ów w tym standardzie, 

przyj cie protoko u CAN Aerospace [8] 

pozwalaj cego na bezpo rednie przy czenie

urz dze  awioniki pracuj cych w tym 

standardzie (np. centrala aerometryczna, uk ad

odniesienia i kursu). 

Pok adowy system rejestracji przeznaczony jest 

do akwizycji danych z przetworników i urz dze

pok adowych obiektów lataj cych. Ma e wymiary 

oraz mo liwo  zabudowy jako system rozproszony 

predysponuj  system szczególnie do bada

bezza ogowych aparatów lataj cych. System  

w podstawowej wersji sk ada si  z: 

modu u akwizycji danych umo liwiaj cego

rejestracj  danych na standardowych kartach 

pami ci MMC (ang. Multi Media Card)

o pojemno ciach 64MB, 128MB lub 512MB, 

modu  posiada interfejs CAN2B, 

modu u cyfrowych wej  binarnych 

posiadaj cego 24 wej cia binarne  

z indywidualn  separacj  galwaniczn , interfejs 

CAN2B, jak równie  dwa interfejsy szeregowe 

RS232 z protoko ami obs ugi magnetometru 

TCM i odbiornika GPS35 (w standardzie 

NMEA),  

modu u standardowych wej  analogowych 

posiadaj cego 24 wej cia analogowe  

w uk adzie niesymetrycznym  

o programowalnym indywidualnie 

wzmocnieniu dla ka dego kana u, interfejs 

CAN2B oraz opcjonalnie interfejs szeregowy 

RS232, 
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modu u niskopoziomowych wej

analogowych o ustawianym sprz towo  

i programowo wzmocnieniu, posiadaj cego

8 wej  ró nicowych do wspó pracy

z uk adami tensometrycznymi i interfejsem 

CAN2B.

Uzupe nieniem systemu jest modu  zasilania  

z dwoma gniazdami do przy czenia dodatkowych 

urz dze  z interfejsem CAN. Przyj cie standardu 

protoko u CAN Aerospace okre la czas 

minimalnego okresu akwizycji danych na poziomie 

20 [ms]. Modu  standaryzacji sygna ów

tensometrycznych wykonany zosta  jako modu

systemu z separacj  galwaniczn  grupy 8 wej  od 

magistrali CAN i zasilania. Wszystkie modu y s

zbudowane na specjalizowanych uk adach

mikrokomputerowych pozwalaj cych na 

programowe ustawianie ich parametrów i kontrol

poprawno ci pracy poprzez magistral  CAN.

Rys. 1. Widok ogólny systemu PSR- 04E  

wraz z kompletem modu ów

i uk adem zasilania 

2. STRUKTURA PRZESY ANYCH DANYCH 

CAN jest szeregowym, asynchronicznym 

systemem komunikacyjnym, cz cym czujniki  

i elementy wykonawcze elektronicznych stacji 

steruj cych. Standard ten jest u ywany g ównie  

w przemy le samochodowym. Przep yw wiadomo ci

pomi dzy indywidualnymi stacjami do czonymi do 

magistrali CAN jest realizowany poprzez nadawanie 

w warunkach kontrolowanej rywalizacji 

opatrzonych odpowiednim priorytetem wiadomo ci

lub ramek. Do wymiany danych poprzez magistral

w sieci u ywane s  cztery rodzaje pakietów 

nazywanych zazwyczaj ramkami:  

danych, 

zdalnego wywo ania,

sygnalizacji b du,

przepe nienia. 

Format ramki standardowej, zgodny ze 

specyfikacj  systemu CAN 2.0A przedstawiono na 

rys. 2. Znaczenie poszczególnych elementów 

przedstawionych na rysunku jest nast puj ce:

SOF (ang. Start of Frame) - bit startowy ramki, 

pole arbitra u (decyzyjne) zawieraj ce dane 

okre laj ce dost p do magistrali, 

identyfikator 11-bitowy transmitowanych 

ramek,  

bit zdalnego dania transmisji RTR (ang.

Remote Transmission Request), umo liwia

stacji zaadresowanie i wys anie wiadomo ci do 

innej okre lonej stacji, 

pole kontrolne, zawieraj ce informacj

o budowie ramki danych, 

bit rozszerzenia identyfikatora IDE (ang.

Identifier Extension),

bit rezerwowy r, warto  0, 

DLC (ang. Data Length Code) - pole wskazuje 

ile bajtów danych jest kolejno transmitowanych 

w polu danych, 

pole danych, 

pole CRC (ang. Cyclic Redundancy Check),
zawiera sum  kontroln  wprowadzan  w celu 

zabezpieczenia transmitowanych danych przed 

b dami, 

pole potwierdzenia - s u y do wys ania

potwierdzenia poprawno ci odebrania ramek 

danych, 

przerwa ACK (ang. ACKnowledge) - pole, jest 

transmitowane w postaci recesywnej i mo e

by  nadpisane bitem dominuj cym 

transmitowanym przez inn  stacj  do czon

do magistrali, umo liwia to stacjom 

odbieraj cym wys anie potwierdzenia 

odebrania poprawnej ramki danych, 

pole zako czenia ramki EOF (ang. End of 
Frame).

Przed nast pn  ramk  danych, która mo e by

transmitowana, stacje odbieraj ce potrzebuj

krótkiej przerwy umo liwiaj cej im przetworzenie 

lub przynajmniej zapami tanie odebranych danych. 

Przerwa ta jest okre lona przez trzy recesywne bity 

pola przerwy ko cz cego ramk  danych. Wymiana 

informacji pomi dzy dwoma stacjami sieci mo e

odbywa  si  w dwojaki sposób: 

przez odwo anie si  do okre lonej stacji 

(zorientowanie na stacj )

przez podanie okre lonej wiadomo ci

(zorientowanie na wiadomo ).

Podstaw  dzia ania systemu rejestracji PSR-04E 

jest standard transmisji CAN Aeospace. System 

wykorzystuje w tym standardzie dwa podstawowe 

obszary jednoznacznie przyporz dkowanych 

identyfikatorów: dla trybu normalnej pracy oraz  

w celu konfiguracji poszczególnych modu ów.

3. ARBITRA , DETEKCJA B DÓW

Poniewa  wszystkie stacje s  do czone do 

jednej magistrali CAN, to istnieje problem dost pu

do magistrali. W celu unikni cia konfliktów,  

w protokole CAN zosta a zawarta procedura 
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Rys. 2. Ramka danych magistrali CAN 

Rys. 3. Uproszczony schemat pod czenia do magistrali CAN obwodów I/O stacji 

dost pu, która musi by  przestrzegana przez 

wszystkie stacje wysy aj ce dane. W procedurze tej 

wa n  rol  odgrywaj  bity dominuj ce i recesywne 

w polu arbitra owym. 

Zasadniczo ka da stacja nadaj ca weryfikuje 

dane wysy ane na magistral : wysy a bit, odbiera go 

z powrotem i porównuje z wys anym. Je eli te dwa 

bity s  identyczne, to transmisja wiadomo ci jest 

dozwolona. Je eli jednak te dwa bity nie s

jednakowe, to pojawia si  problem. Wspomniany bit 

recesywny (o warto ci 1) mo e by  nadpisany przez 

bit dominuj cy (warto  0). Na rys. 3 przedstawiono 

w du ym uproszczeniu konfiguracj  obwodów 

do czaj cych stacje do magistrali. S  to stopnie 

wyj ciowe w konfiguracji z otwartym kolektorem, 

które tworz  po czenie iloczynu galwanicznego 

(zwarte AND). W odniesieniu do stacji 1 

transmitowany recesywnie bit 1 gwarantuje, e

tranzystor T1 pozostaje odci ty (nie przewodzi). To 

oznacza, e poziom recesywny jest wst pnie 

ustawiony na magistrali. Po wys aniu tego bitu 

stacja 1 odczytuje stan magistrali i okre la bit, jaki 

zosta  wys any. Je eli pó niej transmitowany jest 

dominuj cy bit (0), to tranzystor T1 zostaje 

w czony i zwiera lini  magistrali do masy. Linia 

magistrali jest w stanie dominuj cym (0). Ponownie 

stacja 1 odczytuje zwrotnie bit, który wys a a. Je eli

jedna z trzech stacji wysy a bit dominuj cy, to stan 

linii magistrali staje si  dominuj cy (0) i inne stacje 

odczytuj  ten poziom.

Bardzo wa n  cech  magistrali CAN jest jej 

nadzwyczajna zdolno  wykrywania wielu b dów

podczas transmisji danych i odpowiedniego 

reagowania na nie. Przyjmuj c, e sie  pracuje 

osiem godzin dziennie przez 365 dni w roku, to 

wbudowany system zabezpieczenia przed b dami 

gwarantuje, e przez 1000 lat pracy tylko jeden b d

nie b dzie wykryty. Jest to niezwykle wa ne, gdy

nierozpoznane b dy mog  powodowa , e fa szywe

wyniki pomiarów b d  przetwarzane.

Cho  CAN jest efektywnym i bardzo 

niezawodnym systemem do przesy ania danych, to 

struktura ramki danych jest do  skomplikowana  

i mo e powodowa  trudno ci w zaprogramowaniu 

kontrolera. W celu u atwienia tego procesu 

produkowane s  gotowe sterowniki sieci CAN. 

Typowe interfejsy CAN sk adaj  si  z trzech 

uk adów. Jedynym zadaniem sterownika jest 

wpisywanie bajtów danych, wype nianie pola 

identyfikatora i pola DLC oraz odpowiednie 

ustawienie bitu RTR. Dane te s  przesy ane do 

uk adu scalonego obs uguj cego protokó  CAN, 

który obs uguje nast puj ce procesy: 

obliczanie sumy kontrolnej CRC, 

dodawanie pozosta ych pól, 

czenie si  z magistral ,

transmisj  danych, 

wykrywanie i usuwanie b dów.

Dane s  wprowadzane do magistrali za 

po rednictwem scalonego uk adu nadajnik-

odbiornik, który jest po czony z wej ciem 

magistrali. Mikrokontroler otrzymuje potwierdzenie 

pomy lnego wys ania danych, albo komunikat  

o b dzie i podejmuje odpowiednie dzia anie.
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Analogiczna sytuacja wyst puje przy odbiorze 

danych. Sterownik CAN otrzymuje ramki, 

ponownie sprawdza sum  kontroln . Usuwa 

nast pnie wszystkie zb dne pola i do 

mikrokontrolera przesy a otrzymane dane lub 

komunikat o b dzie transmisji. 

4. MODU Y REJESTRATORA

System PSR-04E posiada modu ow

architektur . W zale no ci od potrzeb u ytkownika  

i zastosowania poszczególne elementy sk adowe

mog  by  odpowiednio ze sob  komponowane. 

Rdze  systemu stanowi modu  zasilania i magistrali 

MZSM-01 (rys. 4). Umo liwia on bezpo rednie 

przy czenie czterech modu ów systemu oraz 

posiada dwa gniazda rozszerze  magistrali CAN. 

Modu  zawiera wewn trzne ród o zasilania  

o pojemno ci 2.5 Ah. 

Rys. 4. Modu  zasilania i magistrali MZSM-01 

4.1. G ówny modu  rejestratora MPSR-04 
Modu  rejestratora systemu PSR-04E (rys. 5) 

zawiera mikrokomputer wspó pracuj cy z wymienn

kart  pami ci MMC FLASH. Do rejestracji 

wykorzystywane s  standardowe karty  

o pojemno ciach 64MB, 128MMB, 256MB lub 

512MB. Modu  rejestratora pobiera dane  

z magistrali CAN i w trybie praca zapisuje na karcie 

pami ci. Stan pracy modu u rejestratora 

sygnalizowany jest diod  LED (czerwona) 

umieszczon  przy z czu interfejsu szeregowego. 

Za czenie zasilania uruchamia program 

obs uguj cy wszystkie funkcje modu u rejestratora, 

które monitorowane s  przez interfejs RS232. 

Rys. 5. Modu  rejestratora MPSR-04 

4.2. Modu  wej  cyfrowych MUWC-01 
Modu  wej  binarnych zbiera informacje  

o stanie 24 sygna ów binarnych oraz dane 

pochodz ce z magnetometru (TCM) i odbiornika 

GPS pod czonych do modu u poprzez interfejsy 

RS232 i wystawia dane na magistral  cyfrow  CAN 

pracuj c  z cz stotliwo ci  1 Mb/s. W typowej 

konfiguracji modu  wspó pracuje z magnetometrem  

i odbiornikiem GPS wysy aj cym informacje  

w standardzie NMEA. Informacja o stanie wej

binarnych transmitowana jest z cz stotliwo ci

programowaln  przez u ytkownika. Kurs 

magnetyczny oraz wspó rz dne geograficzne 

transmitowane s  po ka dorazowym ich odbiorze  

z TCM i GPS. Modu  wykorzystuje 11-bitowe 

(standardowe) identyfikatory ramek przypisane do 

transmitowanych danych zgodnie ze specyfikacj

CAN Aerospace. 

U ytkownik ma mo liwo  konfigurowania 

nast puj cych parametrów pracy modu u: 

- cz stotliwo  odczytu sygna ów binarnych, 

- cz stotliwo  transmisji RS232  

z magnetometru i odbiornika GPS, 

- numeru urz dzenia.

Konfiguracja oraz odczyt parametrów pracy 

modu u odbywa si  za pomoc  interfejsu CAN. 

Modu  wyposa ony zosta  w zestaw dwóch diod 

sygnalizacyjnych przypisanych do magnetometru  

i odbiornika GPS ( ó ta – magnetometr, niebieska – 

GPS). Sygnalizuj  one wybrane stany niesprawno ci

urz dze .

4.3. Modu  wej  analogowych MSWA-01 
Modu  obs uguje grup  24 wej  analogowych 

typu niesymetrycznego ze wspóln  mas . Sygna y

analogowe reprezentowane s  przez liczb  binarn

z przedzia u 0-4095 odpowiadaj c  zakresowi 

mierzonego napi cia wej ciowego. Zakres 

mierzonego napi cia wej ciowego ustawiany jest 

programem nadzoruj cym odr bnie dla ka dego

sygna u wej ciowego i wpisywany do rejestrów 

konfiguracyjnych rejestratora. Parametry 

ustawianych warto ci wspó czynnika wzmocnienia 

dla modu u MSWA-01 mo na programowa

warto ciami 0.5, 1, 2, 4, 8, 16. Dla wspó czynnika 

0.5 zakres napi  wej ciowych wynosi 0-12V, dla 

wspó czynnika 1 odpowiednio 6V, pozosta e

wspó czynniki analogicznie zwi kszaj

wzmocnienie.  

Analogowe sygna y wej ciowe przy czone s

do z cza umieszczonego na p ycie czo owej

modu u. Dla wzmocnienia 0.5 dopuszczalny zakres 

mierzonych napi  wynosi 12 V. Wszystkie sygna y

„LO” kana ów s  po czone razem ze wspóln  mas

obwodów wej ciowych. Grupa 24 wej  jest 

separowana od uk adu zasilania i magistrali CAN.
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4.4. Modu  standaryzacji sygna ów 
tensometrycznych MSST-01 
Modu  MSST-01 (rys. 6) obs uguje grup

8 wej  analogowych typu ró nicowego. Sygna y

analogowe próbkowane s  za po rednictwem  

12-bitowego przetwornika A/C. Zakres napi cia

wej ciowego ustawiany jest dwojako. Struktura 

sprz towa pozwala na zmian  wspó czynnika 

wzmocnienia uk adu wzmacniacza instrumentalnego 

w zakresie od 10 – 500. Ustawienie wzmocnienia 

indywidualnie dla ka dego toru pomiarowego 

nast puje przez za czenie zwory pozwalaj cej na 

wybór wzmocnienia K w czterech poziomach K=10, 

K=50, K=100, K=500. Zmiany wzmocnienia mo na

dokona  równie  za po rednictwem programu 

nadzoruj cego odr bnie dla ka dego sygna u

wej ciowego (analogicznie jak w module MSWA-

01). Parametry ustawianych warto ci wspó czynnika 

wzmocnienia dla modu u mo na programowa

warto ciami 0.5, 1, 2, 4, 8, 16. Dla wspó czynnika 

0.5 zakres napi  wej ciowych przy ustawionym 

wzmocnieniu K=10 wynosi od –0.2V od +0.2V, dla 

wspó czynnika 1 odpowiednio od –0.1V do 0.1V, 

pozosta e wspó czynniki zwi kszaj  wzmocnienie  

w analogiczny sposób. 

Rys. 6. Modu  standaryzacji sygna ów

tensometrycznych MSST-01 

Analogowe sygna y wej ciowe przy czone s

do czterech z cz umieszczonych na p ycie czo owej

modu u. Ka de z cze pozwala na przy czenie

dwóch mostków tensometrycznych. Do ka dego

gniazda mo na przy czy  dwa zestawy 

tensometryczne. Wszystkie obwody wej ciowe s

separowane jako grupa o miu kana ów wej ciowych 

od uk adu zasilania i magistrali CAN. 

5. PROGRAM NADZORUJ CY

Podstawowe funkcje oprogramowania to:

podgl d i filtracja pakietów informacji (ramek) 

pojawiaj cych si  na magistrali CAN, 

monitorowanie i kontrola pracy wybranych 

urz dze  systemu PSR-04E pod czonych do 

magistrali CAN, 

konfiguracja urz dze  systemu PSR-04E, 

rejestracja danych do pliku. 

Program nadzoruj cy (rys. 7) umo liwia detekcj

stanów awaryjnych magistrali i interfejsu cz cego

j  z komputerem PC [6, 7]. Informuje on 

u ytkownika o niesprawno ci systemu lub b dnym 

dzia aniu urz dze  w przypadku: 

wyst pienia b du podczas transmisji/odbioru 

danych, 

pojawienia si  na magistrali nieznanego 

pakietu danych, 

od czenia magistrali, 

utraty komunikacji interfejsu z magistral ,

utraty komunikacji interfejsu z PC, 

przepe nienia bufora FIFO interfejsu, 

nieprawid owej instalacji interfejsu CAN-PC. 

Wymagania sprz towe w stosunku do 

komputera, na którym ma pracowa

oprogramowanie nadzoruj ce system PSR-04E s

niewielkie i ograniczaj  si  w praktyce do z cza

USB (podczas prowadzonych testów procesor  

z zegarem 600MHz, 32MB RAM i szybka pami

masowa w zupe no ci wystarcza y). Dodatkowo, do 

pracy programu niezb dny jest interfejs CAN-USB 

lub karta CAN standardu PCMCIA. 

Rys. 7. G ówne okno programu 

nadzoruj cego

Rys. 8. Okno konfiguracji modu u standardowych 

wej  analogowych 
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Bie ce informacje dotycz ce parametrów 

otrzymywanych z urz dze  pomiarowych 

wy wietlane s  w odpowiednich oknach (przyk ad

podano na rys. 8). W przypadku central 

aerometrycznych istnieje dodatkowo mo liwo

korekty ci nienia odniesienia. Program pozwala 

równie  dokonywa  dodatkowej rejestracji ramek 

danych przesy anych za po rednictwem magistrali 

CAN.

Aktualna wersja programu nadzoruj cego

umo liwia monitorowanie pracy nast puj cych

urz dze :

modu u standardowych wej  analogowych, 

modu u wej  binarnych, 

modu u tensometrycznych wej

analogowych,central aerometrycznych: 

ADC1/2, 

modu ów nawigacji: NAV(GNS) i GPS. 

Struktura programu umo liwia atw  rozbudow

jego funkcji o kolejne modu y specjalistyczne.

6. PODSUMOWANIE 

Zastosowanie standardu CAN Aerospace  

w systemie PSR-04E pozwala na bezpo rednie 

przy czenie urz dze  awioniki takich jak centrale 

aerometryczne, uk ady odniesienia AHRS czy te

odbiorniki GPS pracuj ce z tym protoko em 

transmisji [3]. Zastosowanie magistrali CAN  

i mo liwo  wspó pracy systemu akwizycji  

z oprogramowaniem nadzoruj cym pozwala na 

dogodn  kalibracj  sygna ów i wielko ci

mierzonych. 

Dla potrzeb prób w locie nale y opracowa

dodatkowe modu y pomiarowe umo liwiaj ce np. 

niezale ny od sterowników serwomechanizmów 

pomiar wychylenia poszczególnych p aszczyzn

sterowych [5]. Zako czenie bada  prototypu  

w próbach w locie pozwoli na wykonanie serii 

informacyjnej systemu PSR-04E. 
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