
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Katedra automatizační techniky a řízení 

Demonstrační panel CAN sběrnice 

Uživatelský návod 

OSTRAVA       Bc. Aleš Plšek 



Demonstrační panel CAN sběrnice – Uživatelská příručka 2010 
 

    2 

 

Obsah 

1 POPIS PRVKŮ NA DEMONSTRAČNÍM PANELU CAN SBĚRNICE ................................................................. 3 

2 INSTALACE SOFTWARE ............................................................................................................................ 4 

2.1 PCAN VIEWER A OVLADAČE PRO PCAN-USB KOMUNIKAČNÍ ADAPTER .................................................................... 4 

2.2 PCAN EXPLORER 4 ........................................................................................................................................ 5 

2.3 SUPERVAG  SOFTWARE PRO DIAGNOSTIKU AUTOMOBILŮ ...................................................................................... 5 

3 OVLÁDÁNÍ DEMONSTRAČNÍHO PANELU ................................................................................................. 7 

3.1 PŘIPOJENÍ K SBĚRNICI CAN HNACÍHO ÚSTROJÍ NA DEMONSTRAČNÍM MODELU (500KBIT/S) ......................................... 7 

3.2 PŘIPOJENÍ K SBĚRNICI CAN KOMFORT NA DEMONSTRAČNÍM MODELU (100KBIT/S) ................................................... 8 

3.3 POPIS FUNKCE AUTOMATICKÉHO OTEVÍRÁNÍ OKNA DVEŘÍ ŘIDIČE .............................................................................. 9 

3.4 FUNKCE TRACE ............................................................................................................................................ 10 

4 DIAGNOSTIKA POMOCÍ SUPERVAGU ..................................................................................................... 11 

4.1 NAVÁZÁNÍ KOMUNIKACE S ŘÍDICÍ JEDNOTKOU V PROGRAMU WV COMFORT ........................................................... 12 

4.2 AUTOMATICKÝ TEST ...................................................................................................................................... 13 

4.3 DIAGNOSTIKA AKČNÍCH ČLENŮ ........................................................................................................................ 14 

4.4 KÓDOVÁNÍ ŘÍDICÍCH JEDNOTEK ....................................................................................................................... 14 

4.5 PŘIZPŮSOBOVÁNÍ ŘÍDICÍCH JEDNOTEK .............................................................................................................. 17 

POZNÁMKY: ................................................................................................................................................... 19 

LITERATURA ................................................................................................................................................... 21 

 

  



Demonstrační panel CAN sběrnice – Uživatelská příručka 2010 
 

3  

 

1 Popis prvků na demonstračním panelu CAN sběrnice 

 Na demonstračním panelu jsou pomocí CAN sběrnice propojeny vybrané řídicí jednotky 

z vozu Škoda Fabia. Řídicí jednotky byly vybrány s ohledem na to, aby na panelu byly 

realizovány dva tipy sběrnice CAN. Prvním typem je CAN sběrnice motoru, kde je rychlost 

komunikace 500kBit/s. Druhým typem sběrnice CAN je CAN komfort komunikující rychlostí 

100kBit/s. Dále je na panelu obsažena diagnostická zásuvka s K-vedením. 

 Pomocí CAN komfort jsou na panelu propojeny řídicí jednotky dveří řidiče (J386), dveří 

spolujezdce (J387), komfortní elektroniky (J393) a Centrální řídicí jednotka (J519). Centrální 

řídicí jednotka propojuje oba druhy sběrnice. Kombi přístroj (J285) komunikuje pomocí CAN 

motoru s Centrální řídicí jednotkou.  

 

Obr. 1 - Schéma zapojení ŘJ na demonstračním panelu 
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2 Instalace software 

 V následujících kapitolách je popsána instalace potřebného software, jak pro přímou 

komunikaci na CAN sběrnici, tak i pro diagnostiku. Odkazy na software, ovladače a manuály 

jsou obsaženy v textu. 

2.1 PCAN Viewer a ovladače pro PCAN-USB komunikační adapter PCAN 

Viewer je základní program pro monitorování CAN sběrnice dodávaný s ovladačem ke 

komunikačnímu adaptéru PCAN-USB. Pomocí programu jde odečítat řetězce informací 

tekoucí po sběrnici v hexadecimálním tvaru. A také zprávy v hexadecimálním tvaru na 

sběrnici posílat a to buď jednotlivě, nebo periodicky. 

Ovladače pro komunikační adapter PCAN-USB, jsou ke stažení z webových stránek výrobce: 

www.peak-system.com – internetové stránky výrobce 

http://p103112.typo3server.info/fileadmin/media/files/usb.zip - Odkaz na konkrétní ovladač 

 Ovladače jsou jak pro 32bit, tak i pro 64bit platformu. Pokud při instalaci ovladače 

neproběhla i instalace PCAN Vieweru je nutno jej doinstalovat. Při instalaci se nezadávají 

žádné licenční údaje. 

 

Obr. 2 - Základní okno programu PCAN Viewer 

Pro připojení k počítači je potřeba komunikační adaptér PCAN-USB (Obr. 3), který umožňuje 

přímou komunikaci na CAN sběrnici. 

http://www.peak-system.com/
http://p103112.typo3server.info/fileadmin/media/files/usb.zip


Demonstrační panel CAN sběrnice – Uživatelská příručka 2010 
 

5  

 

 

Obr. 3 - Komunikační adapter PCAN-USB [PEAK system] 

2.2 PCAN Explorer 4 

 Rozsáhlejší program pro monitorování a ovládání CAN sběrnice s podporou maker a 

překladu zpráv. 

 Při instalaci postupujte podle pokynu na obrazovce. 

 

Obr. 4 - Základní okno programu PCAN Explorer 

2.3 SuperVAG  software pro diagnostiku automobilů 

  SuperVAG je program pro kompletní diagnostiku vozů koncernu VW a PSA. Instalační 

program a uživatelská příručka je volně ke stažení ze stránek výrobce www.carsoft.cz. Při 

instalaci postupujeme podle pokynů v uživatelské příručce. 

http://www.carsoft.cz/
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 Nejčastěji používané řídicí jednotky mají své ikony v nástrojové liště (Obr. 5) programu. 

Po najetí kurzorem myši na příslušnou ikonu se zobrazí název příslušné ŘJ. 

 

Obr. 5 - Základní okno programu SuperVAG komfort VW obsahuj lištu pro připojení k nejčastěji 
používaným ŘJ 

 Diagnostický software SuperVAG komunikuje s demonstračním panelem přes 

diagnostickou zásuvku. Propojeni počítače s demonstračním panelem je realizováno pomocí 

komunikačního adaptéru MULTIPLEX (Obr. 6). 

 

Obr. 6 - Komunikační adapter MULTIPLEX [CARSOFT] 
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3 Ovládání demonstračního panelu 

 Panel je ovládán příkazy, které jsou posílány pomocí PCAN Exploreru na CAN sběrnici. A 

to buď jako jednoduché zprávy, které lze posílat na sběrnici jednotlivě nebo s určitou 

periodou. Dále lze posílat zprávy na CAN sběrnici pomocí maker napsaných v PCAN 

Exploreru. Makra mají příponu .mcr a jsou psány v programovacím jazyce Visua Basic.  

3.1 Připojení k sběrnici CAN hnacího ústrojí na demonstračním 

modelu (500kBit/s) Pro připojení k rychlejší sběrnici na demonstračním 

panelu je zapotřebí nastavit přepínač umístěný na pracovní ploše demonstračního panelu do 

polohy CAN hnacího ústrojí. Pomocí tohoto přepínače se volí na jakou sběrnici se 

komunikační adapter PCAN-USB připojí. Do modulu se připojí PCAN-USB a může začít 

komunikace s PC. Na panelu jsou touto rychlejší sběrnicí propojeny pouze dvě řídicí jednotky 

a to ŘJ kombi přístroje a Centrální ŘJ. V PCAN View vytvoříme připojení ke sběrnici s rychlostí 

500kBit/s  a následně můžeme spustit PCAN Explorer, kde se připojíme k vytvořené síti. 

Řetězce posílané na CAN hnacího ústrojí pro ovládání částí kombi přístroje: 

- Volnoběžné otáčky    280h 8h 01h 3Fh 00h 12h 33h 00h 3Ah 32h 

- Otáčky při rozjezdu automobilu 280h 8h 00h 00h 10h 27h 00h 00h 00h 00h 

- Levá směrovka   470h 5h 81h 20h 00h ffh 0ch 

- Pravá směrovka   470h 5h 82h 20h 00h ffh 0ch 

- Výstražně směrovky   470h 5h 8Bh 20h 00h ffh 0ch 

 Tyto řetězce byly zjištěny experimentálně, a to tak, že se připojil PC k CAN sběrnici 

funkční Škody Fabia a odposlouchávala se komunikace. Vyvolaná změna např. spuštěním 

směrovky u volantu se projevila v komunikaci. Toto bylo provedeno v diplomové práci 

Ovládání CAN sběrnice. [SRNA, P. 2005]. 

Simulace směrovek pomocí makra 

 V editoru maker obsaženého v PCAN Explorexu bylo napsáno makro, které postupně 

rozsvěcuje směrovky na Kombi přístroji (J285). Reálně to vypadá tak, že se postupně 

rozsvěcují levá kontrolka, pravá kontrolka a obě najednou. Interval mezi jednotlivými příkazy 

jsem zvolil 1s. Dále do makra lze zakomponovat příkaz pro simulaci otáček motoru 

Příklad zdrojového textu makra 

// PCAN Explorer Macro File 
//  First edited: 16.11.2009 11:48:21 
send 470h 5h 81h 20h 00h ffh 0ch;   //levá směrovka 
wait 1000;      // počkat 1s 
send 470h 5h 82h 20h 00h ffh 0ch;  //pravá směrovka 
wait 1000; 
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send 470h 5h 8Bh 20h 00h ffh 0ch;  //výstražné směrovky 
wait 1000; 
repeat; 
end;  

 

Obr. 7 - Okno PCAN Exploreru pro editaci maker (v pravé části je zobrazeno okno s komunikací 
spuštěného makra) 

3.2 Připojení k sběrnici CAN Komfort na demonstračním modelu 

(100kBit/s) 

 Připojení k CAN Comfort  je obdobné jako u CAN hnacího ústrojí s tím rozdílem, že na 

přepínači CAN sběrnic nastavíme polohu přepínače od polohy CAN Komfort. A při připojování 

se nastaví rychlost komunikace 100kBit/s. 

Řetězce posílané na CAN Komfort pro ovládání ŘJ dveří: 

- Manuální otevírání okna spolujezdce  181h 2h  08h 00h 

- Manuální zavírání okna spolujezdce   181h 2h  20h 00h 

- Automatické otevírání okna spolujezdce  181h 2h  40h 00h 

- Automatické zavírání okna spolujezdce  181h 2h  10h 00h 

 Automatický režim otevírání okna slouží k tomu, aby bylo zabráněno nechtěnému 

sevření cizího předmětu mezi rám dveří a sklo ve dveřích. Tento režim zprvu nebyl funkční, 

ale podařilo se ho zprovoznit prostřednictvím SuperVAGu. Kdy se připojilo přes 

diagnostickou zásuvku k ŘJ dveří řidiče. A pomocí podprogramu SuperVAGu zvaného 

COMFORT VW se dalo přistoupit ke konfiguraci ŘJ. Po připojení SuperVAGu k této řídicí 
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jednotce se zobrazí okno pro komunikaci s touto ŘJ, kde je i tlačítko Základní nastavení. Po 

stisknutí se ŘJ nakonfiguruje do základního nastavení. 

3.3 Popis funkce automatického otevírání okna dveří řidiče 

 Nejprve je nutné nastavit koncovou polohu. To se provede tak, že se okno úplně zavře 

pomocí tlačítka na dveřích řidiče. Až je v krajní poloze, tak se ještě jednou zmáčkne tlačítko 

pro zavření, až je slyšet cvaknutí v ŘJ. Od této chvíle je v ŘJ nastavena koncová polohy a tím 

pádem ŘJ pozná, kdy chce uživatel jenom zavřít okno (okno dojede až do koncové polohy), 

nebo jestli se mezi okno a rám dveří dostal nějaký cizí předmět. Okno ještě není v koncové 

poloze a otáčky motoru kolidují s referenčními otáčkami. ŘJ ve dveřích tuto změnu vyhodnotí 

a začne na ni reagovat tím, že zpustí nouzový režim a okno sjede dolu do polohy cca. 25% 

zavřeného okna. Koncově body jsou vymazány a je třeba je znovu nastavit. 

 

Obr. 8 – Zavírající se okno při detekci cizího předmětu 
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3.4 Funkce Trace 

 Pomocí funkce lze uložit komunikaci, která probíhá po CAN sběrnici. Takto nahraná 

komunikace se uloží do souboru s příponou .trc a je možno ji využít pro následnou analýzu. 

Spuštění nahrávání se provádí příkazem start trace z roletového menu nebo pomocí ikony 

(červený puntík) ukončení se potom provede příkazem stop trace. 

 

Obr. 9 -  Výpis nahrané komunikace CAN sběrnice pomocí funkce Trace 
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4 Diagnostika pomocí SuperVAGu 

 Nejprve je nutné program nakonfigurovat, k tomu slouží program SuperConfig. Program 

SuperConfig je určen pro systémové nastavení programů systému SuperVAG Diagnostic 

Tools. Nelze jej spustit samostatně, ale vyvolává se z libovolného nainstalovaného programu 

systému SuperVAG Diagnostic Tools.  

K dispozici jsou dva režimy práce: 

- Zjednodušený režim 

- Expertní režim 

Pro práci nám postačí nastavit komunikaci v zjednodušeném režimu. 

 

Obr. 10 – Okno SuperConfig (zjednodušený režimu konfigurace adaptéru) 

 Kliknutím na tlačítko Konfigurace adaptéru se automaticky provede otestování portů 

počítače, vyhledá se adapter a zkontroluje jeho nastavení. Vpravo se též zobrazí všechny 

programy, pro které jsou zakoupené licence. V případě potřeby se provede aktualizace 

firmware v komunikačním adaptéru. 
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Obr. 11 – Okno SuperConfig po úspěšné konfiguraci adaptéru 

Předpoklady pro správnou funkci programu 

- Program je správně nakonfigurován 

- Komunikační adaptér připojen do diagnostické zásuvky v automobilu (modelu) i do 

počítače. 

4.1 Navázání komunikace s řídicí jednotkou v programu WV Comfort 

 Navázání komunikace lze uskutečnit dvěma způsoby. V roletovém menu Výběr řídicí 

jednotky vybereme jednotku, se kterou chceme komunikovat. Hned se začne navazovat 

komunikace. 

 

Obr. 12 - Roletové menu pro připojení k ŘJ 
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 Nejčastěji používané řídicí jednotky mají své ikony v nástrojové liště programu. Po najetí 

kurzorem myši na příslušnou ikonu se zobrazí název příslušné ŘJ. 

 

Obr. 13 - Ikony ŘJ v nástrojové liště WV Comfort 

4.2 Automatický test 

 Slouží k základnímu otestování automobilu, který obsahuje větší počet řídicích jednotek. 

Diagnostický systém postupně zkontroluje všechny jednotky, které může vůz obsahovat a 

přečte paměť závad. Seznam nalezených jednotek sestaví do stromu. Při procházení 

seznamu je možné na značku + resp. - před názvem jednotky výpis závad rozbalit nebo sbalit. 

Po ukončení automatického testu se objeví tlačítko „Navaž komunikaci s řídicí jednotkou“. 

Pří označení myší určité jednotky a po stisku tohoto tlačítka se naváže komunikace s danou 

řídicí jednotkou. Vymazání závad se provádí při běžném navázání komunikace s řídicí 

jednotkou pomocí funkce čtení paměti závad a následnou volbou „Vymazat paměť závad“. 

Zobrazené závady nejsou aktualizovány, musí se znovu provést kompletní test. 

 

Obr. 14 – Výpis chyb po dokončení automatického testu 
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4.3 Diagnostika akčních členů 

 Tato možnost diagnostikovat akční členy se zobrazí až při připojení SuperVAGu ke 

konkrétní řídicí jednotce. Princip diagnostiky spočívá v tom, že daná ŘJ postupně spouští 

jednotlivé akční členy. A pracovník co diagnostiku provádí, vizuálně kontroluje funkci 

jednotlivých akčních členů. Přechod na další akční člen se vždycky musí potvrdit. 

 

Obr. 15 - Diagnostika akčních členů 

4.4 Kódování řídicích jednotek 

 Po připojení SuperVagu ke konkrétní řídicí jednotce můžeme toto jednotku překódovat. 

Tím se rozumí upravit její vlastnosti. Rozšířit výbavu, přidat nebo ubrat některé funkce atd. 

Po stisknutí tlačítka kódováni se zobrazí okno, do kterého se napíše nové, požadované 

kódování. Po stisknutí tlačítka OK ze ještě zobrazí potvrzovací okno. Pokud je kód zadán 

správně řídicí jednotka se překóduje v opačném případě SuperVAG vypíše chybu. 

  

Obr. 16 - Kódování řídicí jednotky 
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Kódování Centrální řídicí jednotky – vozu Škoda Fabia 

Kódové číslo se získá součtem hodnot jednotlivých funkcí. 
  

Tab. 1 - Hodnoty pro výpočet kódu k centrální řídicí jednotce 

Hodnota   Popis 

16384   aktivace funkce EKP (předčerpání paliva při otevření dveří řidiče, 
vozy od 07.2001) 

8192   zadní stírač s komfortním spínáním 

1024   impulzem řízené odjišťování zámku víka zavazadlového prostoru 

512   zabudovaný snímač deště 

256   zabudované ostřikovače světlometů 

128   vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 

64   vyhřívané přední sklo (vozy do 04.2002) 

32   vyhřívané sedačky 

16   čtyřdveřové provedení 

8   rozsvícení vnitřního osvětlení po vytažení klíčku ze zapalování 

4   aktivní řízení elektrické zátěže 

2   zabudované elektrické odjišťování zámku víka zavazadlového 
prostoru 

1   zabudované závěsné zařízení 

Př.: výbava auta: ABS, Airbag, posilovač řízení: 2 + 4 + 8 = 14 

Kódování Kombi přístroje 

 Kombi přístroj se kóduje dvěma způsoby. Přístrojové panely u vozů rok výroby 1999 se 

kódují podle následující tabulky (Tab. 2). Kombi přístroj osazení na panelu spadá do této 

kategorie.    

Tab. 2 - Určení kódu pro překódování kombi přístroje pro vozy Škoda Fabia r. v. 1999 

Motor Země Provedení 

Kódové číslo Kódové číslo 

s kontrolou zapnutí 
bezpečnostního 

pásu 

bez kontroly 
zapnutí 

bezpečnostního 
pásu 

1,9/47, SDI; 

1,4/50 (ATZ); 

Evropa a 
zbytek světa 

Classic,Comfort 

Elegance 

18142 

22142 

16142 

20142 

1,0/37 (AME); 
Evropa a 

zbytek světa 

Classic, Comfort 

Elegance 

18141 

22141 

16141 

20141 



Demonstrační panel CAN sběrnice – Uživatelská příručka 2010 
 

    16 

 

  U vozů vyrobených do roku 1999 se řídicí jednotky kombi přístroje kódují následovně.  

Fabia  (typ panelu 6Y1… a 6Y2 …) 
Kódovací číslo je ve tvaru ABCDE za jednotlivá písmena dosaďte: 
AB =   00 žádná další výbava 
    +01 kontrola brzdového obložení 
    +02 kontrola připoutání ochrannými pásy 
    +04 kontrola stavu kapaliny v ostřikovači 
    +08 nevyužito 
    +16 aktivní funkce hodin v displeji MFA 
výsledná hodnota kódu AB se sčítá: 
př.: kontrola brzd. Obložení + kontrola připoutání o. pásy 1 + 2 = 03 
  
C - Kód země: 

0 = Německo 
1 = Evropa/zbytek světa (hodiny 0.. 24) 
2 = USA (hodiny 0..12) 
3 = Kanada (hodiny 0..12) 
4 = Velká Británie (hodiny 0 .. 24) 
5 = Japonsko 
6 = Sáúdská Arábie 
7 = Austrálie 

  
D - Počet válců (obvykle 4) 
  
E - Motorizace vozidla 

1 – 1,0/37 kW, 1,4/44 kW, 1,4/50 kW automatická převodovka, 1,9/74 kW TDI PD 
2 – 1,4/55 kW mech. převodovka, 1,4/74 kW, 2,0/85 kW, 1,9/47 kW 
 [SuperVAG, 2009] 

Kódování řídicí jednotky komfortní elektroniky 

 Pro konkrétní řídicí jednotku osazenou na panelu se nepodařilo dohledat vzorec pro 

výpočet kódu. Proto je zde uveden alespoň příklad výpočtu kódu pro řídicí jednotku 

komfortního systému 3. Generace vozu Škoda Octavia. 

Tab. 3 - Tabulka pro získání kódu pro ŘJ komfortní elektroniky 3. generace 

Hodnota Popis 

0 Odemykání jednotlivých dveří 

1 Odemykání celého vozidla 

2 Základní kód (všechny výbavy Octavia) 

16 Centrální zamykání bez stahování oken 

64 Centrální zamykání a stahování 2 oken 

256 Centrální zamykání a stahování 4 oken 
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Př.: výbava auta: centrál, 2 okna, odemykání celého vozu: 2 + 64 + 1 = 67 [SuperVAG, 2009] 

Kódování diagnostického rozhraní datové sběrnice CAN 

Kódové číslo se tvoří součtem hodnot instalovaných komponent:  

Tab. 4 -  Tabulka pro získání kódu pro kódování diagnostického rozhraní datové sběrnice CAN 

Hodnota Popis 

1 automatická převodovka 

2 ABS 

4 Airbag 

8 posilovač řízení 

Př.: výbava auta: ABS, Airbag, posilovač řízení: 2 + 4 + 8 = 14 [SuperVAG, 2009] 

4.5 Přizpůsobování řídicích jednotek 

 Termínem přizpůsobování řídicích jednotek rozumíme nastavování určitých parametrů 

ŘJ. Jako například můžeme uvést nastavování servisních intervalů, konfiguraci vlastností a 

funkcí jednotlivých řídicích jednotek.  

 Po připojení k řídicí jednotce, kterou chceme konfigurovat, klikneme na tlačítko 

přizpůsobit. Vyskočí nám okno, kde zadáme příslušný kanál, který chceme přizpůsobovat. 

Každá vlastnost má svůj kanál pro komunikaci. 

.  

Obr. 17 - Přizpůsobování řídicích jednotek (výřez okna) 
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 Čísla kanálů pro změnu určitých vlastností kombi přístroje a centrální řídicí jednotky jsou 

obsaženy v Tab. 5 a Tab. 6.  

Tab. 5 - Popis jednotlivých kanálu (kombi přístroj) 

Kanál Popis funkce 

5 Základní hodnota - olej za x 000 km 

6 Základní hodnota - inspekce za x 000 km 

7 Základní hodnota - inspekce za x měsíců 

9 Stav km v x*10 km 

10 skutečná hodnota olej za x 00 km 

11 Inspekce 300 000 km 

12 330 dní od výměny oleje 

21 staré klíčky počet 

 

Tab. 6 - Popis jednotlivých kanálu (Centrální řídicí jednotka) 

Kanál Popis funkce 

1 klíč 1 

3 automatické zamýkání 

4 automatické odemykání 

6 odemknuto bzučák 

7 zamknuto bzučák 

8 odemknuto směrovky 

9 zamknuto směrovky 

10 nastavení poplašný klakson 
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Poznámky:  
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