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Universal unit for processing and communication 

With the rise of the Internet of Things (IoT) the connectivity between individual devices of 
different nature is vitally important. Large number and variety of devices often presents additional 
challenges or even prevents aggregating devices into a common system. In order to solve such 
problems, we developed a solution in the form of a universal processing-communication unit. This 
unit allows the integration of various and diverse devices into a common central control platform 
for efficient and simple usage. In the article, the processing and communication unit is presented as 
a centrally-connecting and controlling bond. Below is an example of using unit in the Fleet 
management system for passenger transportation industry. In addition, the practical examples of 
extending the application to other environments are given. 

 

Kratek pregled prispevka 

S porastom trenda interneta stvari (IoT) je povezovanje med posameznimi napravami različne 
narave ključnega pomena, ki zaradi velikega števila in raznolikosti naprav pogosto predstavlja 
dodatne izzive ali celo onemogoča združevanje naprav v skupni sistem. V sled omenjenega trenda 
smo razvili rešitev v obliki univerzalne procesno-komunikacijske enote, ki omogoča povezovanje 
različnih in raznolikih naprav v skupno centralno upravljalno enoto za učinkovito in enostavno 
uporabo. V članku je procesno-komunikacijska enota predstavljena kot centralno-povezovalni in 
upravljalni člen. Podan je primer uporabe v Sistemu za upravljanje in nadzor voznega parka v 
potniškem prometu. Zraven tega so podani še dodatni praktični primeri razširitve uporabe v druga 
okolja. 



1 Uvod 

Porast  uporabe  spletnih  tehnologij  prinaša  
nove  načine  upravljanja  in  spremljanja 
delovanja naprav, ki med seboj v preteklosti 
niso bile direktno povezljive. S prenosom 
uporabniškega vmesnika naprav v splet se 
komunikacijski vmesniki naprav spreminjajo in 
nadgrajujejo v nov pojem interneta stvari (IoT), 
kjer se pametne naprave medsebojno povezujejo 
v večjo skupno celoto. 

Zaradi potrebe po nadgradnji obstoječega 
sistema AFC (ang. Automated Fare Collection) 
smo v podjetju Margento R&D d.o.o. razvili 
samostojno mobilno enoto, ki služi za zajemanje 
vseh potrebnih podatkov za uspešno izvedbo 
AVL sistema in storitve (ang. Automated 
Vehicle Location). Ta zaradi svoje 
univerzalnosti omogoča izvedbo in povezljivost 
različnih tipov obstoječih in novih aplikacij. 
Univerzalnost enote prinaša uporaba 
uveljavljene in splošno razširjene platforme 
Raspberry Pi (izvedba Compute Module) [1], ki 
je z razširitvijo pridobila LCD zaslon občutljiv 
na dotik, GPS in GPRS modul, 3-osni 
pospeškometer, ZigBee modul, digitalne vhode, 
zvočnik ter veliko število serijskih 
RS232/RS485 vmesnikov. 

Univerzalna procesno-komunikacijska enota 
[2] je v nadaljevanju zapisana s kratico UPKE. 

V članku so predstavljeni posamezni sklopi 
UPKE in primeri praktične uporabe. 

2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi predstavlja ARM platformo v 
velikosti kreditne kartice oz. še manjše v izvedbi 
»Compute Module«, ki je sposoben poganjati 
odprtokodni operacijski sistem Linux [3] ali 
Windows 10 for IoT [4]. Modul je prikazan na 
sliki 1. 

Ideja o platformi se je porodila Ebenu 
Uptonu [5], ko je spoznal, da se na trgu pojavlja 
resna potreba po preprosti, cenovno ugodni in 
odpri platformi. 

Posebej zanimive možnosti uporabe 
Raspberry Pi predstavljajo splošni nizkonivojski 
GPIO vmesniki, ki so v primeru UPKE 
uporabljeni za direktno povezavo z dodatnimi 
perifernimi enotami, združeni na svoji ločeni 
tiskanini, ki je predstavljena v nadaljevanju. 

 

Slika 1: Raspberry Pi Compute Module [1]. 

Kot je razvidno iz slike 1, se uporabljena 
verzija Raspberry Pi razlikuje od klasične 
verzije, saj le-ta za priključitev v »zunanji svet« 
potrebuje gostitelja s katerim je povezana preko 
SO-DIMM konektorja. Uporabljen je Raspberry 
Pi Compute Module prve generacije. Vlogo 
gostitelja v primeru UPKE opravlja ločena 
tiskanina, ki zaprta v ohišje z ostalimi 
komponentami predstavlja končni produkt. 

3 Arhitektura 

Arhitektura UPKE z dodanimi 
komponentami je prikazana na sliki 2. 
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Slika 2: Arhitektura UPKE. 



4 Komponente 

V nadaljevanju so po posameznih tabelah 
zapisane tehnične specifikacije komponent 
UPKE. 

4.1 Električne specifikacije 

Delovna napetost 11-35 V, 24V nominalno 
Delovni tok 260 mA @ 24V 
Poraba 5-6 W @ 24V 

4.2 LCD zaslon občutljiv na dotik 

Proizvajalec Lilliput 
Velikost 7'' 
Tip TFT 
Ločljivost 800×480 točk 
Zorni kot X os: 130º, Y os: 120º 
Osvetlitev 250-300 cd/m² 
Kontrast 500:1 
LCD osvetlitev LED 
Razmerje zaslona 16:9 
Senzor dotika uporovni (4-žični)  

4.3 GPRS modul 

Proizvajalec Simcom 
Tip SIM900 

Frekvenčni pasovi 
Quad-Band 
850/900/1800/1900 MHz 

SIM podnožje Micro SIM 

4.4 GPS modul 

Proizvajalec Simcom 
Model SIM28M 
Sprejemnik 22 kanalni 
Tip priključka SMA 

4.5 3-osni pospeškometer 

Proizvajalec Analog devices 
Tip ADXL345 
Število osi 3 
Tehnologija MEMS 

4.6 ZigBee modul 

Proizvajalec Digi International 

Model 
Zigbee modul XBP24-AWI-
001 

Kategorija 
Zigbee/802.15.4 Modules 
2.4Ghz XBee-PRO 256000 
BAUD 

4.7 Digitalni vhodi 

Število vhodov 4 
Galvansko ločeni DA 
Vhodna napetost Najvišja do maksimalno 40V 

4.8 Zvočnik 

Moč zvočnika 1,5 W  
Dodatni izhod DA 

4.9 FMS vmesnik 

Platforma Samostojna naprava 
Povezava z UPKE RS232 

Podpora 
protokolom in 
standardom 

FMS CAN 
D8 Info Link 
RDL CAN 
RTD (Real Time Data) 
Remote Download 

4.10 RS232/RS485 vmesniki - možnosti vezav 

6 x 3 žični RS232 
4 x 3 žični RS232, 1 x 4 žični RS485 
4 x 3 žični RS232, 1 x RS485 Full-duplex   
5 x 3 žični RS232, 1 x RS485 Half-duplex   
5 x 3 žični RS232, 1 x IBIS/IRMA 

5 Univerzalna procesno-komunikacijska 
enota 

UPKE uporablja obstoječe ohišje 7'' LCD 
zaslona proizvajalca Liliput, prikazano na sliki 
3, v katero smo dodatno vgradili lastno 
tiskanino z Raspberry Pi modulom. Ker 
originalna izvedba obstoječega LCD v 
notranjosti nima dovolj prostora za vgradnjo 
dodatnih komponent, smo obstoječi LCD 
krmilnik odstranili in ga v podobni izvedbi 
implementirali na lastno tiskanino. 

 

Slika 3: Univerzalna procesno-
komunikacijska enota. 



Slika 4 prikazuje zgornjo stran tiskanine 
UPKE, kjer se po vrstnem redu nahajajo sledeče 
komponente: (1) USB konektor, (2) generator 
referenčnih napetosti za LCD zaslon, (3) LCD 
gonilnik, (4) Raspbery Pi Compute Module 
priključen preko SO-DIMM konektorja, (5) 
GPS modul, (6) vhodno/izhodni konektor, (7) 
SMA konektor za GPS anteno, (8) IBIS 
gonilnik, (9) avdio kodek in (10) optični 
vmesnik za digitalne vhode. 

 

Slika 4: Zgornja stran tiskanine univerzalne 
procesno-komunikacijske enote. 
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Slika 5: Spodnja stran tiskanine univerzalne 
procesno-komunikacijske enote. 

Slika 5 prikazuje spodnjo stran tiskanine 
UPKE, kjer se po vrstnem redu nahajajo sledeče 
komponente: (1) GPRS modul, (2) podnožje za 
SIM kartico, (3) podnožje za Micro SD kartico, 

(4) gonilnik za osvetlitev ozadja LCD zaslona, 
(5) folijski kabel za matrico LCD zaslona, (6) 
povezava do senzorja dotika, (7) pretvorniki SPI 
in I2C na RS232/RS485 vmesnike, (8) 
napajalnik elektronike, (9) reset tipka, (10) 
napajalnik za LCD, (11) 3-osni pospeškometer 
in (12) RTC integrirano vezje. 

Slika 6 prikazuje UPKE povezan s 
simulatorjem, ki vsebuje zunanje konektorje in 
predstavlja del Sistema za upravljanje in nadzor 
voznega parka v potniškem prometu. Takšen 
način povezave omogoča lažji razvoj gonilnikov 
in aplikacije, saj se posamezni senzorji 
enostavno priključijo na posamezne RS232 ali 
RS485 vmesnike (levo spodaj ob strani), desno 
zgoraj pa so priključena stikala, ki simulirajo 
digitalne vhode (npr. kontakt motorja, odprtje 
vrat, …). Prav tako izvedba omogoča enostavno 
in hitro testiranje končnih funkcionalnosti pred 
prehodom nove verzije aplikacije v produkcijo. 

 

Slika 6: UPKE s simulatorjem. 

6 Primeri uporabe 

6.1 Splošni primeri uporabe 

V splošnem je UPKE mogoče uporabiti v 
različne namene. Z dodanim GPRS modulom je 
povezljivost v internet enostavnejša, saj zanjo 
ne potrebujemo žične (LAN) ali brezžične 
(WiFi) povezave. Dodatna prednost takšnega 
pristopa so v današnjem času dokaj nizke cene 



GPRS prenosa podatkov. LCD zaslon na dotik 
omogoča enostavno izvedbo grafičnih aplikacij 
z vnaprej pripravljenim uporabniškim 
vmesnikom za različne tipe aplikacij. S svojim 
velikim številom serijskih vhodov pa lahko služi 
za priključitev najrazličnejših zunanjih naprav 
in/ali senzorjev. 

Zaradi izredne popularnosti Raspberry Pi 
platforme in veliko podpore, ki jo je moč 
zaslediti na internetu, ostajajo z uporabo UPKE 
še vedno na voljo splošni primeri uporabe: 
avtomatiziran sistem za nadzor luči; sistemi za 
nadzor in upravljanje; multimedijski 
predvajalnik (z uporabo XBMC, OpenELEC, 
…); NAS, FTP ali spletni strežnik; kot sistem 
pametnega doma; za izvedbo krmilnika ali 
regulacije; kot platforma za oglaševanje; kot 
učni pripomoček; kiosk ipd. 

6.2 Primer uporabe UPKE v Sistemu za 
upravljanje in nadzor voznega parka v 
potniškem prometu 

Predstavljen UPKE se uporablja v avtobusih 
potniškega prometa. Preko njega voznik 
opravlja različne naloge. Tako se pred 
pričetkom vožnje najprej prijavi s svojo 
službeno kartico in vnese številko dodeljenega 
potnega naloga. Na ta način se identificira v 
sistem, ki mu preko vzpostavljene GPRS 
povezave naloži vse potrebne podatke (linije po 
katerih vozi z vsemi pripadajočimi podatki in 
koordinatami posameznih avtobusnih postaj). 
Med vožnjo se s pomočjo GPS modula izvaja 
branje trenutne lokacije in detekcija naslednje 
avtobusne postaje. S temi podatki nato izvaja 
določene funkcije, kot npr. pri prodaji 
vozovnice sistem v UPKE avtomatsko določi 
ceno na podlagi prevožene razdalje od začetne 
postaje ali na podlagi trenutne postaje. Med 
vožnjo se, v Sistem za upravljanje in nadzor, v 
vnaprej določenih intervalih pošiljajo podatki o 
trenutni lokaciji avtobusa, ki sistemu za 
napovedovanje prihodov avtobusa na ostale 
postaje na liniji omogoča izračunavanje in 
korekcijo časov glede na zastavljen vozni red v 
odvisnosti od statističnih podatkov zgodovine 
voženj po isti liniji glede na čas in dan vožnje. 

Zato je bil razvoj UPKE usmerjen v dejanske 
potrebe po funkcionalnostih, ki jih trenutna 
verzija vsebuje. Dejanske funkcionalnosti glede 
na posamezne sklope UPKE so sledeče: 

- LCD zaslon občutljiv na dotik: 
Predstavlja robustno izvedbo LCD zaslona, 
preko katerega voznik v času opravljanja 
dejavnosti izvaja različne naloge: vnaša 
število vozovnic pri plačevanju z mestno 
kartico, opazuje dejansko stanje glede 
prihoda na naslednjo avtobusno postajo (v 
kolikor prehiteva ali zamuja), vnaša manjše 
okvare posameznih sklopov avtobusa, ki jih 
zasledi med vožnjo, pošilja vnaprej 
pripravljena sporočila, prejema sporočila 
informativne narave, … 

- GPRS modul: 
Omogoča stalno komunikacijsko povezavo 
s Sistemom za upravljanje in nadzor in s 
tem prenos podatkov v obe smeri v realnem 
času. 

- GPS modul: 
Omogoča določanje trenutne lokacije v 
vsakem trenutku in s tem računanje 
prevožene razdalje od začetne postaje. 

- 3-osni pospeškometer: 
Omogoča detekcijo tipa vožnje (pospeške 
in pojemke), na podlagi katerih se izvaja 
enostaven prikaz vozniku na zaslonu 
(zeleno, rumeno in rdeče področje) ter 
podrobnejša analiza v Sistemu za 
upravljanje in nadzor. 

- ZigBee modul: 
Omogoča komunikacijo z napovedno tablo 
na avtobusni postaji. Namen te 
komunikacije je dodatna detekcija 
približevanja avtobusa k avtobusni postaji 
in dodatna korekcija prihoda na sami 
prikazovalni tabli. Domet komunikacije je 
odvisen od okolice in se lahko giblje do 
nekaj 100 metrov. 
 
 



- Digitalni vhodi: 
Na digitalni vhod je prvenstveno priključen 
kontakt motorja avtobusa. Na podlagi te 
informacije se sistem UPKE odloča, kdaj 
bo zaključil delovanje in se postavil v stanje 
nizke porabe oz. se izklopil iz napajanja. Na 
ostale proste digitalne vhode pa so 
priključena posamezna vrata, na podlagi 
katerega se izvaja detekcija odprtosti 
posameznih vrat. 

- FMS vmesnik: 
FMS vmesnik omogoča varno povezavo na 
CAN vodilo avtobusa in/ali digitalnega 
tahografa. Na ta način pridobimo natančne 
informacije, kot so nivo goriva v 
rezervoarju, trenutna in splošna poraba 
goriva, ekonomičnost vožnje, števec 
kilometrov ipd. Pri izvedbah z digitalnim 
tahografom pa je omogočeno oddaljeno 
prenašanje šifriranih DDD tipa tahografskih 
datotek direktno do sistema za njihovo 
nadaljnjo obdelavo. 

- Serijski vmesniki: 
Posamezni vmesnik se glede na potrebe 
konfigurira na RS232 ali RS485 tip 
delovanja. V praksi so na serijske vmesnike 
UPKE priključene sledeče enote: 
- en, dva ali trije terminali za validacijo 

elektronskih vozovnic (odvisno od 
izvedbe), 

- tiskalnik za tiskanje vozovnic v 
primestnem prometu, 

- senzor za štetje potnikov (IBIS IRMA 
protokol), 

- zunanji ZigBee vmesnik, 
- sprednja in/ali stranska tabla z oznako 

linije po kateri avtobus trenutno vozi, 
- sistem za oglaševanje v avtobusu, 
- sistem za zvočno napoved naslednje 

avtobusne postaje. 

UPKE deluje na operacijskem sistemu Linux 
Raspbian [6]. Razvoj se izvaja v programskem 
okolju KDevelop [7], v programskem jeziku 
C/C++. Za grafični prikaz je uporabljen 
prilagojen grafični vmesnik GTK+ [8], za delo s 

podatki podatkovna baza SQLite [9], za delo z 
JSON objekti pa jsoncpp [10]. 

Sledi nekaj slik grafičnega vmesnika na LCD 
zaslonu UPKE. 

Slika 7 prikazuje voznikov osnovni meni, ki 
podaja na izbiro 6 podmenijev: Bus, Status, 
Vozovnica, Tarife, Sporočila in Pregled. 

 

Slika 7: Prikaz osnovnega menija. 

Slika 8 prikazuje možnost izdelave dodatnih 
vozovnic v mestnem prometu v conskem 
sistemu. 

 

Slika 8: Nakup dodatnih vozovnic v conskem 
sistemu. 

 

Slika 9: Prikaz podmenija Bus. 



Slika 9 prikazuje trenutno, prejšnjo in 
naslednjo postajo na trenutni liniji. 

Slika 10 prikazuje nabor vnaprej 
pripravljenih hitrih sporočil, ki jih voznik 
enostavno izbere in s pritiskom na njih po 
potrditvi takoj pošlje v Sistem za upravljanje. 

 

Slika 10: Prikaz zavihka "Hitra sporočila". 

Slika 11 prikazuje možnost izbire tipa 
okvare, ki se po potrditvi pošlje v Sistem za 
upravljanje in mehanično delavnico vnaprej 
obvesti o trenutnem stanju avtobusa. 

 

Slika 11: Izbira okvare. 

7 Zaključek 

V članku je predstavljena rešitev Univerzalne 
procesno-komunikacijske enote, ki za svoje 
delovanje uporablja ARM platformo Raspberry 
Pi Compute Module. Predstavljeni so dodani 
komunikacijski moduli in ostale komponente, ki 
v skupnem ohišju združujejo in predstavljajo 
novo komunikacijsko platformo, ki jo je 
mogoče uporabiti v različne namene, saj je 
končni tip naprave določen s samo aplikacijo. 

Splošna podpora platforme Raspberry Pi 
odpira vrata drugim  projektom, predvsem na 
področju senzorskih sistemov, krmiljenja in 
pametnega doma. Vse našteto je izvedljivo in 
uporabno s predstavljeno platformo UPKE. V 
našem primeru smo UPKE uporabili kot 
mobilno enoto montirano v avtobus, ki 
predstavlja del celotnega Sistema za upravljanje 
in nadzor voznega parka v potniškem prometu. 

V naslednji generaciji UPKE bomo uporabili 
Raspberry Pi Compute Module verzije 3 in 
dodali NFC vmesnik ter giroskop. NFC vmesnik 
bo uporaben v manjših sistemih prevoza 
potnikov (npr. taksi službe), saj ni potrebe in 
prostora po dodatnem terminalu za validacijo 
vozovnic, giroskop pa v povezavi z obstoječim 
3-osnim pospeškometrom za natančnejšo 
detekcijo tipa vožnje. 
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