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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je detailní popis komunikační sběrnice CANBUS. Způsoby a 

principy vyuţití sběrnice v automobilové elektronice. Dále je provedeno měření na modelu 

servořízení pomoci diagnostického programu PP2CAN a laboratorního osciloskopu LaCroy. 

Dále bylo úkolem práce seznámit se a naučit se pracovat s programem PP2CAN. Poté tato 

práce obsahuje dokumentaci k vytypované laboratorní úloze, která bude vyuţívaná při výuce 

Automobilové elektroniky.  
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Abstract 
The aim of this work is a detailed description of the communication bus called 

CANBUS. Methods and principles of bus application in automotive electronics. After that it is 

made measurment on the servo control model using the diagnostic program PP2CAN and 

laboratory oscilloscope LeCroy. Next task was to introduce and learn to work with the program 

PP2CAN. Thereafter, this work contains documentation of selected laboratary task, which will 

be used in teaching the subject Automotive electronics. 
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1. ÚVOD 

 
CAN je systém sériových sběrnic navrţený speciálně pro pouţití v autech. Aby bylo 

moţno plnit neustále se zvyšující poţadavky na bezpečnost jízdy, jízdní komfort, nízký obsah 

škodlivin ve výfukových plynech a malou spotřebu paliva, začalo se v automobilech pouţívat 

elektronických systémů.          

Kaţdému elektronickému systému v automobilu přísluší digitální řídicí jednotka; např. 

pro zapalování a vstřikování, pro ABS nebo pro automatickou převodovku. Kaţdé řídicí 

jednotce přísluší určité speciální snímače, čidla a akční členy, proto je výhodné vyuţívat 

snímače a čidla všech řídicích jednotek společně. 

Neustále se zvyšující výměna informací mezi řídicími jednotkami má pro celkový 

systém vozidla nesmírný význam. Aby elektrická a elektronická část vozidla zůstala i přesto 

přehledná a nezabírala v něm mnoho místa, je nutné najít a uplatnit jednoduchý systém. Jedním 

z nich je datová sběrnice CAN. Systém, který vyuţívá datové sběrnice, byl vyvinut speciálně 

pro pouţití v motorových vozidlech a je také pouţit u vozů ŠKODA. 

Celý systém přenosu dat si lze představit jako konferenci po telefonu. Zatímco jeden 

účastník (řídící) posílá do sítě data, ostatní tato data přijímají a vyhodnocují. Některý z 

účastníků shledá, ţe data jsou pro něj zajímavá, přijme je a vyuţije. Takto můţe být zapojeno 

velké mnoţství účastníků. Při této formě výměny informací se veškerá data přenášejí po dvou 

vedeních, na rozdíl od konvenčního vícevodičového vedení, kde byl jeden vodič určen k 

přenosu pouze jedné informace, coţ pro velký počet signálů přináší komplikace (velký počet 

vodičů, cena, větší hmotnost vozidla). 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Historie sběrnice CAN  

2.1.1. Historie před vznikem CAN BUS 

Od čtyřicátých let minulého století výrobci automobilů neustále zdokonalovali svoje 

vozidla. Mnoho mechanických systémů bylo nahrazeno elektronickými (např. karburátor 

vstřikováním) a vyvinulo se mnoho nových zařízení zvyšujících komfort, pohodlí a bezpečnost 

auta (ABS, airbagy, servořízení, centrální zamykání, elektrická okna, ESP, brzdový asistent, 

palubní počítač, klimatizace, tempomat a nespočet dalších). Dnešní automobily mají aţ 70 

různých elektronických zařízení vyţadujících vzájemnou komunikaci.    

 Pro vzájemné propojení všech těchto systémů bylo nutné enormní mnoţství kabelů 

a konektorů. To ovšem přinášelo mnoho nevýhod: zvyšování hmotnosti auta (a tím i jeho 

spotřeby), zvyšování výrobních nákladů, vzhledem k velkému počtu konektorů je vysoká 

pravděpodobnost výskytu špatného spojení (které se těţko hledá) a v neposlední řadě vysoké 

nároky na servisní a montáţní odborníky. Ti totiţ kromě toho, ţe musí rozumět tomu, jak mezi 

sebou jednotlivé systémy komunikují, se musí umět orientovat také v té velké spleti kabelů. 

Navíc, aby to nebylo tak jednoduché, zapojení a barvy kabelů se liší nejen u jednotlivých 

výrobců aut, ale také mezi modely a dokonce dochází ke změnám i při výrobě toho samého 

modelu auta. Proto je nutné rozlišovat i rok výroby automobilů. [1] 

  

 

2.1.2. Nástup CAN BUS 

Pro odstranění problému stále se zvětšující kabeláţe v autě, byl navrţen technický 

způsob, u kterého elektronické jednotky v autě komunikují navzájem po jediném páru kabelů 

(CAN high, CAN low).         

 CAN BUS je tedy datová sběrnice vyuţívaná pro vzájemnou komunikaci funkčních 

jednotek v automobilu. Můţeme si to představit podobně jako počítačovou síť. Maximální 

přenosová rychlost je v současnosti 1 Mbit/s.      

 Moţná někoho překvapí, ţe CAN BUS není novou záleţitostí. Byl vyvinut uţ v roce 

1983 firmou Robert Bosch GmbH. Prvním autem vybaveným sběrnicí CAN BUS, které se 

dostalo na trh, bylo BMW 850 coupe – v roce 1986. Při výrobě tohoto auta se tak ušetřily 2km 

kabelů, polovina konektorů a hmotnost auta se sníţila aţ o 50kg. A to tehdy ještě neměla auta 

tolik elektronických systémů jako dnes, po 20 letech.      

 Přestoţe byl CAN BUS navrţen pro pouţití v automobilech, velmi rychle si našel 

uplatnění i v průmyslové automatizaci. Výhodou tohoto řešení je kromě jiného také jednoduchá 

moţnost rozšiřování o nové funkční jednotky. Vyvine-li se v budoucnosti nové elektronické 
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zařízení do auta, pak se jednoduše připojí k existující síti CAN BUS. Změna nastane pouze na 

úrovni komunikační, tedy softwaru. Stejně významně se zjednodušila i servisní diagnostika 

automobilů. Mechanik se připojí počítačem nebo speciálním diagnostickým zařízením na tzv. 

servisní konektor a počítač mu ukáţe všechny závady auta související s jeho elektronickou 

částí.            

 CAN BUS se rychle stal všeobecně akceptovaným standardem. Všechna auta 

prodávaná v severní Americe od roku 2008, musí být povinně vybavena touto technologií. 

Podobně je to i v EU. Přesto lze říci, ţe jeho hlavní expanze je teprve před námi. Uţ dnes se 

pracuje na jeho vyuţití i v domácnostech (např. pro audiovizuální techniku). [1] 

 

 

2.1.3 Vývoj sběrnice CAN 

 
1983 Firma Bosch zahájila projekt vývoje komunikační sítě pro motorová vozidla. Firma 

Mercedes   

Benz začala zpracovávat specifikace nové sériové komunikační sběrnice.   

1986 Vydáno oficiální informace k CAN protokolu. 

1987 Firmy Philips Semiconductors a Intel uvedly první obvody pro CAN. 

1991 Firma Bosch vydala CAN specifikaci 2.0. 

1991 High-level protokol CAN Kingdom od firmy Kvaser. 

1992 Ustanoveno sdruţení výrobců a uţivatelů CANu CiA (CAN in Automation). 

1992 CiA zveřejňuje specifikaci protokolu CAL (CAN Application Layer). 

1992 Firma Mercedes-Benz uvádí první automobil se sběrnicí CAN. 

1994 První mezinárodní CAN konference (iCC) organizovaná sdruţením CiA. 

1993 Představení standartu ISO11898 

1995 Vydán dodatek ISO 11898: Extended Frame Format. 

1995 Sdruţení CiA publikuje specifikaci protokolu CANopen 

2000 Vývoj time-triggered (časově-spouštěného) komunikačního protokolu pro CAN 

(TTCAN). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pp2can.wz.cz/pages/Protokoly.htm#CAN%20Kingdom
http://www.pp2can.wz.cz/pages/Servostar.htm
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2.2. Základní vlastnosti 

 

CAN je sériový komunikační protokol umoţňující distribuované řízení systémů v 

reálném čase s vysokou mírou zabezpečení proti chybám. Jedná se o protokol typu multi-

master, kde kaţdý uzel sběrnice můţe být master a řídit tak chování jiných uzlů. Není tedy 

nutné řídit celou síť z jednoho nadřazeného uzlu, coţ přináší zjednodušení řízení a zvyšuje 

spolehlivost (při poruše jednoho uzlu můţe zbytek sítě pracovat dál). Pro řízení přístupu k 

médiu je pouţita sběrnice s náhodným přístupem, která řeší kolize na základě prioritního 

rozhodování. Po sběrnici probíhá komunikace mezi dvěma uzly pomocí zpráv (datová zpráva a 

ţádost o data), a management sítě (signalizace chyb, pozastavení komunikace) je zajištěn 

pomocí dvou speciálních zpráv (chybové zprávy a zprávy o přetíţení).    

 Zprávy vysílané po sběrnici protokolem CAN neobsahují ţádnou informaci o cílovém 

uzlu, kterému jsou určeny, a jsou přijímány všemi ostatními uzly připojenými ke sběrnici. 

Kaţdá zpráva je uvozena identifikátorem, který udává význam přenášené zprávy a její prioritu. 

Protokol CAN zajišťuje, aby zpráva s vyšší prioritou byla v případě kolize dvou zpráv doručena 

přednostně a dále je moţné na základě identifikátoru zajistit, aby uzel přijímal pouze ty zprávy, 

které se ho týkají. [2] 

Ukázka CAN sítě je na obrázku 1, kde jsou znázorněny i odpory, které se musí 

vyskytovat u sítě tohoto typu (s ohledem na délku vedení), aby byly eliminovány odrazy na 

vedení.  

 

 

 
Obrázek 1: bloková struktura CAN sběrnice 

  

 

Předností datové sběrnice CAN je tedy značné zjednodušení propojení, úspora místa, 

sníţení počtu poruch, větší přehlednost, přenosový protokol lze rozšířit o další informace, 

unifikace – lze provádět výměnu dat i mezi jednotkami různých výrobců.  
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Datová sběrnice CAN sestává ze dvou vedení datové sběrnice, dvou ukončení datové 

sběrnice a z jednotek připojených ke sběrnici, které musí obsahovat řadič a budič CAN 

sběrnice. Kromě vedení se všechny komponenty nachází v řídících jednotkách. Propojení je 

zobrazeno na Obr. 2.  

 
Obrázek 2: Datová sběrnice CAN 24 [3] 

 

 

Struktura řídící jednotky s podpůrnými obvody pro CAN je zobrazena na následujícím 

obrázku 3. 

 

 

 
Obrázek 3: Jednotka s podporou sběrnice CAN 
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Mikrokontrolér - je srdcem řídící jednotky. Obsluhuje události, dává povel k vysílání dat a 

zpracovává přijímaná data.  

 

Řadič CAN - obdrţí z mikrokontroléru data, která mají být odeslána. Řadič je připravuje a 

předává na vysílač CAN. Současně od vysílače dostává řadič přijímaná data sejmutá z vedení 

datové sběrnice, které připraví pro mikrokontrolér. Řadič CAN realizuje linkovou vrstvu 

protokolu CAN.  

 

Vysílač a přijímač - CAN tvoří budič CAN. Ten převádí data řadiče CAN na elektrické 

signály sběrnice a naopak přijímá signály, které mění na data řadiče. Realizuje tak fyzickou 

vrstvu protokolu CAN.  

 

Ukončení datové sběrnice - je provedeno pomocí rezistorů, které zabraňují odrazům 

elektrických signálů (aby se jednou poslaná data nevracela zpět z konců sběrnice a tím 

zkreslovala nová data).  

 

Vedení datové sběrnice - je provedeno kroucenou dvojlinkou, aby se zamezilo průniku rušení 

z okolí a tím k porušení přenášených dat. 

 

Princip funkce - Data vychází z mikrokontroléru do řadiče. Řadič je připraví a předá do 

vysílače, který je přemění na sériové elektrické signály a pošle je do datové sběrnice. Elektrické 

signály jsou přijímány a vyhodnocovány jinými přijímači (vysílači), které jsou napojeny na 

datové vedení (sběrnici). Jsou-li vyslána data i z jiného vysílače, budou na sběrnici vyslána data 

s vyšší prioritou. Řídící jednotky po přijetí dat zkontrolují jejich důleţitost. Jsou-li pro jejich 

činnost potřebná, zpracují je, v opačném případě na ně nereagují. [4] 

 

2.3. Parametry sběrnice CAN 

  

 Na sběrnici můţe být čistě teoreticky připojeno neomezené mnoţství uzlů, avšak s 

ohledem na zatíţení sběrnice a zajištění správných statických i dynamických parametrů 

sběrnice norma uvádí jako maximum 30 uzlů připojených na sběrnici. Maximální délka 

sběrnice je pro přenosovou rychlost 1Mbit/s udána normou 40m. Pro jiné přenosové rychlosti 

délku sběrnice norma neudává, avšak lze logickým úsudkem dojít k závěru, ţe pro niţší 

přenosové frekvence bude maximální délka sběrnice větší. Maximální délky sběrnice pro jinou 

přenosovou rychlost neţ 1Mbit/s uvedené v tabulce jsou pouze informativní a závisí na mnoha 

parametrech (např. typu pouţitého kabelu). [5] 
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Maximální počet uzlů                                                     30 

Maximální rychlost přenosu                                       1 Mbit/s 

Standardní impedance                                                   120 Ω 

Délka vedení 

1 Mbit/s 40 m 

500 kbit/s 112 m 

300 kbit/s 200 m 

100 kbit/s 640 m 

50 kbit/s 1240 m 

10 kbit/s 5200 m 

Tabulka 1 : Parametry CAN podle ISO 11898 

 

2.4. Vrstvy sběrnice CAN  
 

Specifikace CAN 2.0 z roku 1991 zavádí dvě základní vrstvy, které vycházejí z  

ISO/OSI modelu. Důvodem zavedení těchto vrstev je dosaţení transparentnosti (průhlednosti)  

a flexibility implementování návrhu s touto sítí. Na obrázku je zaznamenán ISO/OSI referenční 

model, přičemţ CAN specifikace 2.0 zavádí šedě vyznačené vrstvy. Tedy v této fázi kapitoly 

nás zajímá objektová vrstva, transportní a fyzická vrstva.  

1. Aplikační vrstva 

2. Prezentační vrstva 

3. Relační vrstva  

4. Transportní vrstva 

5. Síťová vrstva 

6.   Linková vrstva (CAN) 

            Objektová vrstva LLC (Logical Link Control)  

                - Filtrování přijatých zpráv 

                - Hlášení o přetíţení 

                - Manipulace se zprávami a stavy      

             Transportní vrstva MAC (Medium Acees Conrol)   

                - Detekce, kontrola a signalizace chyb 

                - Řízení rámců 

                - Potvrzování přijatých zpráv 

                - Přenosová rychlost a časování  

                - Řízení přístupu uzlů k přenosovému médiu  

      7.    Fyzická vrstva (CAN) 

                      - Definuje úrovně signálu a reprezentací jednotlivých bitů 

                      - Definuje přenosové médium  

Tabulka 2: Referenční model ISO/OSI [6] 
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2.5. Fyzická vrstva CAN sběrnice 

 

Základním poţadavkem na fyzické přenosové médium protokolu CAN je, aby 

realizovalo funkci logického součinu. Standard protokolu CAN definuje dvě vzájemně 

komplementární hodnoty bitů na sběrnici – dominant (aktivní stav) a recessive (pasivní stav). 

Jedná se v podstatě o jakýsi zobecnělý ekvivalent logických úrovní, jejichţ hodnoty nejsou 

určeny a skutečná reprezentace záleţí na konkrétní realizaci fyzické vrstvy. Pravidla pro stav na 

sběrnici jsou jednoduchá a jednoznačná. Vysílají-li všechny uzly sběrnice recessive bit, pak na 

sběrnici je úroveň recessive. Vysílá-li alespoň jeden uzel dominant bit, je na sběrnici úroveň 

dominant, jak je uvedeno v tabulce 3. Příkladem můţe být optické vlákno, kde stavu dominant 

bude odpovídat stav "svítí" a recessive stav "nesvítí". [7] 

 

Bit na druhém 

uzlu 

Bit na prvním uzlu 

Dominant Recessive 

Dominant Dominant Dominant 

Recessive Dominant Recessive 

Tabulka 3: Logický součet AND 

          

Dalším příkladem můţe být sběrnice buzená hradly s otevřeným kolektorem obrázek 4, 

kde stavu dominant bude odpovídat logická nula na sběrnici a stavu recessive logická jednička. 

Pak, je-li jeden tranzistor sepnut, je na sběrnici úroveň logické nuly (dominant) a nezáleţí jiţ na 

tom, zda je či není sepnutý i nějaký jiný tranzistor. Pokud není sepnut ţádný tranzistor, je na 

sběrnici úroveň logické jedničky (recessive). 

 
Obrázek 4: Příklad realizace fyzické vrstvy s hradly 

 

Pro realizaci fyzického přenosového média se nejčastěji pouţívá diferenciální sběrnice 

definovaná podle normy ISO 11898. Další normy sběrnic si popíšeme v další části práce.  
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2.5.1 Normy pro fyzickou vrstvu 

 
V této kapitole si popíšeme normy podle standardu ISO 11898-2, ISO 11898-3, SAE 

J2411, ISO 11992, ISO 11519. 

 

2.5.2 Norma ISO 11898-2 hight speed  

 

Tento standard je také nazýván CAN high-speed. Realizace fyzického média je 

nejčastěji definována podle normy ISO 11898-2. Norma definuje jednak elektrické vlastnosti 

vysílače a přijímače, tak i principy časování, synchronizaci a kódování jednotlivých bitů. 

Vedení sběrnice obsahuje dva vodiče s označením CAN-H (High) a CAN-L (Low).  

 
Obrázek 5: Toleranční pásmo napěťových úrovní logických stavů na sběrnici CAN podle normy 

ISO 11898-2  

 

Signal  recessive   dominant  

  min nominal max min nominal max 

CAN-High 2.0V 2.5V 3.0V 2.75V 3.5V 4.5V 

CAN-Low 2.0V 2.5V 3.0V 0.5V 1.5V 2.25V 

 Tabulka 4: napěťové úrovně podle ISO 11898-2 

  

Vedení sběrnice je na obou koncích zakončeno odpory o velikosti 120Ω, z důvodu 

omezení odrazu. Jednotlivá zařízení jsou na sběrnici připojena pomocí konektoru, nejčastěji 

konektor D-SUB, konektory si popíšeme podrobněji v pozdější kapitole. U vozidel je 

elektrotechnika realizována také jediným vodičem. Snahou je vyvinout řešení pro přenos CAN 

signálu po stejném vodiči jako napájení. 

Na sběrnice můţe být teoretický připojeno neomezené mnoţství uzlů avšak s ohledem 

na zatíţení sběrnice, zajištění korektních statických a dynamických parametrů, norma uvádí 

maximální počet připojených uzlů 30. Norma také specifikuje pro přenosovou rychlost 1Mbit/s 
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délku sběrnice 40m. Pro tyto hodnoty je specifikováno zpoţdění signálu 5 μs/m. Jiné přenosové 

rychlosti a délku sběrnice norma nespecifikuje.  [8] 

 
Obrázek 6:Propojení uzlů na sběrnici CAN podle normy ISO 11898-2 

 

2.5.3 Normal ISO 11898-3 fault-tolerant, low-speed 
 

Norma ISO 11898-3 nahrazuje starší standard ISO 11519. Tato varianta CAN sběrnice 

bývá nazývána CAN low-speed, nebo také fault-tolerant. Alternativní forma sběrnicového 

rozhraní specifikována dle ISO 11898-3, která je odolná vůči poruchám. Tento standard je 

vhodný pro elektroniku v automobilovém průmyslu. Byl vytvořen pro krátké sítě, problém 

odrazu v dlouhých sítí je zanedbán. To znamená, ţe tato sběrnice lze pouţít pro síť s velmi 

nízkým napětím a sběrnice není omezena na lineární topologii. Je schopen přenášet data 

asymetricky po jednom vedení. Norma definuje rychlost přenosu dat aţ do 125kbit/s s 

maximální délkou sběrnice v závislosti na zatíţení. Aţ 32 uzlů na síti. Tolerance k určitým 

chybám, je schopna přepnout na jednodrátový provoz.  [8] 

 
Obrázek 7: Toleranční pásmo napěťových úrovní logických stavů na sběrnici CAN podle normy  

ISO 11898-3 
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Signal  recessive  dominant  

  min nominal max min nominal max 

CAN-High 1.6V 1.75V 1.9V 3.85V 4.0V 5.0V 

CAN-Low 3.1V 3.25V 3.4V 0V 1.0V 1.15V 

Tabulka 5:Napěťové úrovně podle ISO 11898-3 

  

 

 
Obrázek 8: Propojení uzlů na sběrnici CAN podle normy ISO 11898-3 

 

 2.5.4 Norma SAE J2411 single wire 

 
Jednovodičový standard SAE J2411 je pro CAN síťové aplikace s nízkými poţadavky 

na přenosovou bitovou rychlost a na délku sběrnice. Komunikace je realizována pouze jedním 

vodičem. Rychlost v normálním módu je 33,3  kBit/s. V high-speed módu, který je vyuţívám 

pro diagnostiku je komunikační rychlost 83,3 kBit/s. Na sběrnici je moţno připojit aţ 32 

jednotek. Jeho hlavní aplikační oblast je v elektronice pro motorová vozidla. Pouţívá nestíněný 

jednovodič, lineární topologie není nezbytná. Napěťová úroveň se pohybuje od 0V do + 4,1V, 

není potřeba ukončovací odpor a maximální délka vedení je 40m.  
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Obrázek 9: Toleranční pásmo napěťových úrovní logických stavů na sběrnici CAN podle normy  

SAE J2411 

  

 

Signal  recessive  dominant  

  nominal nominal 

CAN_H 0 V 4.1 V 

Tabulka 6: Napěťové úrovně podle SAE J2411 

  

 

2.5.5 Norma ISO 11992 point-to-point 

 
 Pro nízko-rychlostní sítě s odolností vůči chybám je specifikován ve ISO 11992 

standardu. Definuje dvoubodové spojení pro pouţití taţných vozidel nebo přívěsů, pro jedno 

vozidlo s přívěsem. Přenosová rychlost je 125 kbit/s s maximální délkou sběrnice 40m. 

Standard obsahuje sběrnicové chybové vedení a napájecí napětí (12V nebo 24V). Fyzického 

médium je nestíněný kroucený pár vodičů. 

 

2.6 Rušení na sběrnici CAN 

 

Ve vozidle existují součásti, které se jeví jako rušivé zdroje například tím, ţe vydávají 

jiskry nebo otevírají či uzavírají elektrický obvod. Dalšími rušivými zdroji pak jsou třeba 

mobilní telefony, krátkovlnné vysílačky – zkrátka všechno, co vytváří elektromagnetické vlny. 

Rušivé zdroje mohou přenos dat ovlivnit a přenášená data dokonce pozměnit. Aby se zabránilo 

přenosu rušivých vlivů na přenášená data, jsou dvě nestíněná vedení datové sběrnice vzájemně 

spletená. 

Spletenými vedeními je přenášen diferenční (rozdílový) signál, tzn. na vedeních se 

nachází vţdy opačné napětí. Je-li na jednom vedení datové sběrnice napětí přibliţně 0 V, je na 

druhém přibliţně 5 V. Jinak je na obou vedeních přibliţně stejné napětí o velikosti asi 2,5 V. 

Tím je zajištěno, ţe součet napětí má v kaţdém okamţiku stejnou hodnotu - je konstantní a 
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elektromagnetické vlivy pole obou vedení datové sběrnice se vzájemně vyruší. Vedení datové 

sběrnice je tak chráněno proti rušivým vlivům z vnějšku a samo se vůči svému okolí chová 

neutrálně. [3]  Při takovém principu vedení je parazitní indukce, kapacita a impedance relativně 

malá: 
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Kde εef je efektivní relativní permitivita dielektrika, přibliţně εef  = 0,8ε, μ je relativní 

permeabilita. [6] 

 

 

 

 
Obrázek 10: Kroucený dvojtý vodič sběrnice CAN BUS 
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2.7 Linková vrstva CAN sběrnice 

Linková vrstva protokolu CAN je tvořena dvěma podvrstvami - MAC a LLC: 

První z nich má na starosti přístup k médiu MAC (Medium Access Control) a jejím 

úkolem je provádět kódování dat, vkládat doplňkové bity do komunikace (Stuffing/Destuffing), 

řídit přístup všech uzlů k médiu s rozlišením priorit zpráv, detekce chyb a jejich hlášení a 

potvrzování správně přijatých zpráv.  

Druhou podvrstvou linkové vrstvy je LLC (Logical Link Contol), která má za úkol 

provádět filtrování přijatých zpráv (Acceptance Filtering) a hlášení o přetíţení (Overload 

Notification). 

2.7.1. Řízení přístupu na sběrnici 

 
Je-li sběrnice volná, můţe libovolný uzel zahájit vysílání. Zahájí-li některý uzel 

vysílání dříve neţ ostatní, získává sběrnici pro sebe a ostatní uzly mohou zahájit vysílání aţ po 

odeslání kompletní zprávy. Jedinou výjimku zde tvoří chybové rámce, které můţe vyslat 

libovolný uzel, detekuje-li chybu v právě přenášené zprávě.  

Zahájí-li vysílání současně několik uzlů, pak přístup na sběrnici získá ten, který přenáší 

zprávu s vyšší prioritou (niţším identifikátorem). Identifikátor je uveden na začátku zprávy. 

Kaţdý vysílač porovnává hodnotu právě vysílaného bitu s hodnotou na sběrnici a zjistí-li, ţe na 

sběrnici je jiná hodnota neţ vysílá (jedinou moţností je, ţe vysílač vysílá recessive bit a na 

sběrnici je úroveň dominant), okamţitě přeruší další vysílání. Tím je zajištěno, ţe zpráva s 

vyšší prioritou bude odeslána přednostně a ţe nedojde k jejímu poškození, coţ by mělo za 

následek opakování zprávy a zbytečné prodlouţení doby potřebné k přenosu zprávy. Uzel, 

který nezískal při kolizi přístup na sběrnici musí vyčkat aţ bude sběrnice opět volná, a pak 

zprávu vyslat znovu. 

Na obrázku 11 je zobrazena situace současné komunikace několika řídících jednotek. 

Řídící jednotka automatické převodovky má hodnotu identifikátoru nejvyšší, tudíţ má nejniţší 

prioritu. Nejniţší hodnotu identifikátoru, tudíţ nejvyšší prioritu, má řídící jednotka ABS. 

Vyhodnocení priority funguje dle výše uvedeného principu. Řídící jednotka automatické 

převodovky přestává vysílat svojí zprávu po prvním bitu neboť zjistí, ţe na sběrnici je jiná 

hodnota (log. 0 – stav dominant), neţ kterou vysílá (log. 1 – recessive). Řídící jednotka motoru 

ukončuje vysílání po 2. bitu ze stejného důvodu. Na sběrnici tak zůstává jediná přenášená 

zpráva od řídící jednotky ABS, tedy od té s největší prioritou. [3] 
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Obrázek 11: Priorita zprávy při současném vysílání[3]                                                                                              

 

 

 

2.7.2 Zabezpečení přenosu zpráv  

 

Protokol CAN se vyznačuje silným mechanismem zabezpečení přenášených dat a 

velkou spolehlivostí. V následujících bodech jsou popsány mechanismy pro zabezpečení:  

 

Kontrola odesílaných dat (monitoring) – kaţdý vysílač porovnává bity, které vysílá na 

sběrnici a zpětným čtením porovnává hodnoty. Jsou-li obě hodnoty stejné, vysílač pokračuje ve 

vysílání. Jestliţe zjistí rozdíl, nastávají dvě moţné události: Za prvé nastal rozdíl v době 

vysílání Arbitration Fields (doba vysílání identifikátoru zprávy) řízení přístupu na sběrnici nebo 

ACK Slot (potvrzovací zpráva), přeruší se vysílání a přístup k médiu získá uzel vysílající 

zprávu s vyšší prioritou. Za druhé jestliţe se rozdíl bitů zjistí v jiné době, je vygenerován bit 

error.  
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Potvrzení přijetí zprávy (ACK - Acknowledge) – kaţdé zařízení, které se nachází na sběrnici 

musí potvrdit zprávu, která byla korektně přijata. Potvrzení se děje změnou jednoho bitu zprávy 

ACK z recessive (vysílaná hodnota) na dominant bit.  

 

Kontrolní CRC kód (Cyclic Redundancy Check) – je umístěn na konci kaţdé zprávy o délce 

15 bitů. Je generován ze všech předcházejících bitů příslušné zprávy podle polynomu: x15 + 

x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1 , které uţ byly odvysílány. Kód vytváří kontrolní součet 

přijatých zpráv a hodnoty porovnává. Jestliţe jsou rozdílné, jakýkoli uzel na sběrnici, který 

rozdíl detekoval, vygeneruje CRC chybu. 

 

Vkládání bitů (bit stuffing) – vysílá-li se na sběrnici pět bitů stejné úrovně, je do zprávy 

vloţen bit opačné úrovně. Opatření slouţí pro detekci chyb a také pro správnou časovou 

synchronizaci přijímačů jednotlivých uzlů. Pokud přijímací zařízení zjistí chybu je 

vygenerována chyba vkládání bitů.  

 

Kontrola zprávy (Message Frame Check) – přijatá zpráva se kontroluje podle dané 

specifikace. Pokud je na nějaké pozici bitu zprávy detekována nepovolená hodnota, je 

vygenerována chyba rámce (formátu rámce). [8] 

 

2.7.3 Časování a synchronizace bitů 

 
Je zcela jasné, ţe všechny uzly v síti musí mít shodnou nominální rychlost, ovšem 

skutečná rychlost se elementárně liší, coţ je způsobeno oscilátory. Dále je třeba vzít v potaz, ţe 

více uzlů můţe vysílat najednou a ţe šíření informace z jedné jednotky do druhé je zatíţeno 

zpoţděním, tzn. budič – vedení – přijímač. Z těchto důvodů je synchronizace nutností. 

 Děje se tomu tak, ţe programovatelná dělička generuje signál s délkou nazvanou 

časové kvantum. A dle obrázku 12 je pak vidět, ţe z uceleného počtu kvant je sloţen bitový 

interval. Tolerance oscilátoru lze vypočítat dle dvou poţadavků, první poţadavek odpovídá 

startovacímu bitu a druhý je počítán s ohledem na bitový tok): 
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Příklad výpočtu: Rychlost = 125 Kbps, časový interval = 16tq, synch_segment = 1tq, 

prop_segment = 3tq, fázový segment 1 = 6tq, fázový segment 2 = 4tq, šířka synchronizačního 

skoku (SJW) = tq 

První poţadavek  %48,1dF  

Druhý poţadavek %25,1dF  
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Obrázek 12: Princip časových kvant 

 

Z výše uvedeného je jasná dělba bitového intervalu a uţ víme, ţe na začátku kaţdé 

zprávy probíhá synchronizace přenosu, tzv. tvrdá synchronizace. Děje se tak pomoci sestupné 

hrany SOF bitu. Synchronizační proces probíhá rovněţ při kaţdé změně logické úrovně 

recessive na dominantní úroveň, pak je stávající časové kvantum bráno za synchronizační 

segment. Bitový interval se skládá z 8 aţ 25 časových kvant, které tvoří čtyři segmenty, situace 

je znázorněná na obrázku 13: 

 

Synchronization Segment – první synchronizační úsek pro synchronizaci na hranu signálu. Je 

dlouhý 1 časové kvantum. 

 

Propagation Time Segment – kompenzace signálových zpoţdění mezi uzly, zpoţdění vzniká 

vlivem samotného šíření signálu a zpoţděním převodníků u CAN uzlů. Je dlouhý 1 aţ 8 

časových kvant. 

 

Phase Segment 1 – kompenzace fázových poruch hran (segment se můţe prodlouţit). Je 

dlouhý 1 aţ 8 časových kvant. 

 

Sample point – doba během, které se sejme ze sběrnice úroveň. 

 

Phase Segment 2 – kompenzace fázových poruch hran (segment se můţe zkrátit). 

 

 

Phase
segment 1

Phase
segment 2

Sync.
segment

Propagation
segment

Bit interval
Sample point

 
Obrázek 13: Struktura bitu na CAN sběrnici  
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Pro lepší pochopení principu synchronizace, uveďme si příklad. Při kladné fázové 

chybě je fázový segment 1 (P1) prodlouţený tak, aby byl bod vzorkování správně zpoţděný za 

příchozí hranou signálu, resp. můţeme říct, ţe dojde k zpoţdění taktu. A při záporné fázové 

chybě je fázový segment 2 (P2) zkrácen tak, aby příslušná hrana signálu se nacházela v 

synchronizačním segmentu následujícího bitu. Toto slovní přiblíţeni je patrné i z obrázku 14. 

 

 

 

 

 
Obrázek 14: Znázornění řešení taktové chyby[6] 

 

 

 

2.7.4 Signalizace chyb 

Problémy jednoho uzlu s příjmem či vysíláním mohou zcela zablokovat komunikaci, 

proto je potřeba tyto chyby omezit. Ve sběrnicích CAN i v kaţdém uzlu jsou obsaţené chybové 

čítače, jeden je určen pro vysílání a jeden pro příjem. Na začátku jsou nulovaný. Je-li 

detekována chyba při vysílání je zvýšená hodnota vysílacího čítače, při detekování chyby 

příjmu je zvýšena hodnota příjmového čítače. Při bezchybném vysílání je hodnota sniţována aţ 

k nule. Podle obsahů počítadel můţe tedy uzel přecházet, co se týká hlášení chyb a jeho aktivity 

na sběrnici, mezi třemi stavy aktivní, pasivní, odpojený. 
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Aktivní (Error Active) - tyto uzly se mohou aktivně podílet na komunikaci po sběrnici a v 

případě, ţe detekují libovolnou chybu v právě přenášené zprávě (chyba bitu, chyba CRC, chyba 

vkládání bitů, chyba rámce), vysílají na sběrnici aktivní příznak chyby (Active Error Flag). 

Aktivní příznak chyby je tvořen šesti po sobě jdoucími bity dominant, čímţ dojde k poškození 

přenášené zprávy (poruší se pravidlo vkládání bitů). Pro zachování hodnotu větší nebo rovnou 

127. 

 

Pasivní (Error Passive) - tyto uzly se také podílejí na komunikaci po sběrnici, ale z hlediska 

hlášení chyb, vysílají pouze pasivní příznak chyby (Passive Error Flag). Ten je tvořen šesti po 

sobě jdoucími bity recessive, čímţ nedojde k destrukci právě vysílané zprávy. Tento stav 

nastane tehdy, kdyţ jeden z čítačů inkrementoval přes 127. Po sníţení hodnot pod 127 obou 

čítačů jednotky, se smí vrátit do Aktivního stavu. Pokud hodnota chybového čítače překročí 

inkrementační mez 255, přejde do stavu – odpojeno.  

 

Odpojené (Bus-off) - tyto uzly nemají ţádný vliv na sběrnici, jejich výstupní budiče jsou 

vypnuty. Pokud uzel generuje více neţ 255 chyb, je logicky odpojen a nemá přístup k médiu 

(nelze vysílat rámce, přijímat je teoreticky moţné). Tento stav je definitivní a vzniká, kdyţ 

nastanou „fatální chyby“ (např. zkrat obou linek na kostře), opustit ho lze jen programově – 

resetem řadiče. 

 

2.7.5 Filtrace správce na sběrnici CAN BUS  

 

Linková vrstva má za úkol také filtraci zpráv a ukládání přicházejících zpráv. Zprávy 

na sběrnici neobsahují ţádnou adresu příjemce a kaţdá řídící jednotka musí sama rozpoznat 

(provést filtraci) přicházející zprávy a na základě indetifikátoru rozhodnout zda je zpráva 

určena pro ni nebo ne. Fyzikálně se tento děj odehrává v řadičích uzlů. Existují dvě varianty 

filtrování zpráv BasicCAN a FullCAN. 

 

BasicCAN - Je hardwarově jednodušší a řadiče jsou tedy i levnější. Z hlediska dalších 

vlastností jde spíše o dvě různé metody, z nichţ není ţádná úplnější a vhodnější. BasicCan 

filtruje zprávy pomoci dvou registrů. Selektor identifikátoru přejímané zprávy, kde jsou 

nastaveny hodnoty odpovídající jednotlivým bitům identifikátoru. Aby však identifikátor nebyl 

zaměřen pouze jen na jeden identifikátor, lze nastavit masku, která vynechá určité bity 

identifikátoru, resp. je ignoruje a tak se uzel zpřístupni pro více zpráv. Řadiče BasikCAN mají 

standardně dva přijímací bufery a jeden vysílací. V případě zpracováni více zpráv, ukládají se 

do vyrovnávací paměti typu FIFO. Zprávy jsou zpracovávaný z jedné paměti FIFO, zatím co do 

druhé jiţ mohou být ukládány. V případě zaplnění obou vstupních pamětí jsou zachovány 

informace nejstarší, z toho plyne, ţe jestliţe procesor nestíhá informace zpracovávat s 

dostatečnou rychlosti, tak zprávy mohou být ztraceny. Této filtraci můţe vyhovět řada zpráv, 

protoţe je poměrně hrubá, proto software provede ještě jemnější filtraci.  
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FullCAN – Je variantou hardwarově draţší a je pouţívaný v rychlejších řadičích, resp. v 

rychlejších procesorech. Neobsahuje masku, pouze selektor, který definuje hodnotu 

akceptovaného identifikátoru a není potřeba jiţ ţádná softwarová filtrace. Řadič FullCAN 

obsahuje paměti, tzv. mailboxes. Kdyţ řadič přijímá informaci, musí ověřit ve svých 

mailboxech, jestli má takový mailbox se stejným identifikátorem, jako příchozí informace. 

Pokud je nalezen takový mailbox, tak informace zůstane zachována a je informován procesor. 

Kdyţ procesor vysílá zprávu, tak je zapsána délka dat a samotná data do vysílajícího mailboxu 

s odpovídajícím identifikátorem. Kaţdý řadič FullCAN má omezený počet mailboxes. Pokud je 

stávající mailbox zaplněn, tak starší informace je ztracena (u BasicCAN je starší informace 

zachována). Obě řešení má své výhody i nevýhody a proto se běţně vyrábějí také řadiče, které 

je kombinují. [9] 

 

2.8 Datové rámce – základní typy zpráv 
 

Protokol CAN bus definuje základní 4 typy zpráv: datová zpráva, ţádost o data, zpráva 

o chybě, zpráva o přetíţení. 

 

Datová zpráva - představuje základní prvek pro komunikaci na sběrnici, 

umoţňuje vysílat zprávu dlouhou aţ 8Byte.  

 

Ţádost o data - vysílá jí uzel, který ţádá ostatní účastníky o zaslání poţadovaných dat, je 

určena pro jednoduché příkazy (příkazy vypni/zapni). 

 

Zpráva o chybě - slouţí k signalizaci chyb a rozpoznání chybných zpráv, vysílá šest po sobě 

jdoucích stejných bitů (1 nebo 0). 

 

Zpráva o přetíţení – signalizuje stav přetíţení a zavádí prodlevu v komunikaci. 

 

 

2.8.1 Datová zpráva 

 
V systému CAN jsou data vysílána a přijímána pomocí zprávy (rámců). Rámce nesou 

informace od vysílacích uzlů k jednomu nebo více přijímajícím uzlům. CAN protokol 

podporuje dva rámcové formáty zpráv a to:  

 standardní formát (Standard Frame) je definován specifikací 2.0A  

 rozšířený formát (Extended Frame) je definován specifikací 2.0B  

 

Jediný podstatný rozdíl mezi oběma formáty je v délce identifikátoru zprávy, která je 

11 bitů pro standardní formát a 29 bitů pro rozšířený formát. Oba dva typy zpráv mohou být 

pouţívány na jedné sběrnici, pokud je pouţitým řadičem podporován protokol 2.0B. 
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2.8.2 Standardní formát (Standard Frame) 2.0A 

 
Rámec zprávy pro přenos na sběrnici se skládá ze sedmi hlavních polí, které jsou 

popsány pod obr. 15.  

 

 
Obrázek 15: Datový rámec podle CAN 2.0A 

 

SOF - (start of frame) počáteční pole zprávy, má jeden bit a je vţdy dominantní, log 1 

 

Stavové pole - (Arbitration Field) řízení přístupu na sběrnici, obsahuje 11 bitů identifikátoru a 

určuje prioritu zprávy, nejmenší hodná má největší prioritu, dále obsahuje jeden bit RTR 

(remote trensmission request) který určuje, zde jde o zprávu datovou (data frame) nebo ţádost o 

vysílání (remote frame). Bit typu dominant určuje zprávu datovou, recessive ţádost o data.  

 

Řídící pole - (control field) obsahuje rezervované bity R0, R1 a 4 bity, které určuje počet 

přenášených bajtů 0-8. 

 

Datové pole - (data frield) v datovém poli jsou přenášeny informace, které jsou důleţité pro 

ostatní řídicí jednotky. Obsahem informací 0 aţ 64 bit (0 aţ 8 byte) je polem s největším 

mnoţstvím informací. 

 

Kontrolní pole (CRC Field) (CRC = Cyclical Redundancy Check) obsahuje 15 bitový CRC 

kód a ERC recessive bit. Kontrolní pole slouţí ke zjišťování chyb v přenosu. Jedná se o metodu 

zaloţenou na cyklickém výpočtu kontrolního kódu dat před přenosem a po přenosu. 

 

Potvrzovací pole (ACK Field) (ACK = Acknowledgement) Potvrzení přijetí. Příjemce 

signalizuje    objektu, který zprávu vyslal, ţe datový protokol byl správně přijat. Byla-li zjištěna 

chyba, je to vysílacímu objektu ihned sděleno a ihned dochází k opětovnému poslání zprávy. 

 

Konec zprávy (End Of Frame) - 7 bitů recessive 

 

Mezera mezi zprávami (Interframe Space) - 3 bity recessive, odděluje dvě zprávy 
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2.8.3 Rozšířený formát (Extended Frame) 2.0B 

 

Standardní formát zprávy (Standard Frame) je převzat ze specifikace CAN 2.0A, má 

délku identifikátoru zprávy 11 bitů. Jediným rozdílem je vyuţití bitu R1 na indikaci 

standardního nebo rozšířeného rámce. Ve specifikaci CAN 2.0B je tento bit označován IDE 

(Identifier Expresion). Pro standardní formát je typu dominant a pro rozšířený je typu recessive. 

 

 
Obrázek 16: Rozšířený rámec podle CAN 2.0A  

 
Rozšířený rámec (Extended Frame) pouţívá 29 bitový identifikátor zprávy. Je rozdělen 

do dvou částí: 11 bitů (stejné jako u standardního formátu zprávy) a 18 bitů viz obr.17. RTR je 

zde nahrazen SRR (Substitute Remote Request). V rozšířeném formátu je jeho hodnota vţdy 

recessive. Toto zabezpečuje, aby při vzájemné kolizi standardního a rozšířeného formátu 

zprávy na sběrnici získal přednost standardní formát. Pro řízení přístupu k médiu jsou pouţity 

ID (11 bit), SRR, IDE, ID (18 bit), RTR. V tomto pořadí je určena priorita datové zprávy. 

Rozšířený formát má také některé úskalí. Potřebují větší šířku pásma, detekce chyb je omezena. 

Vybraný polynom pro 15 bitů je optimalizován na rámec délky do 112 bitů. [10] 

 

 

 
Obrázek 17: Rozšířený rámec podle CAN 2.0B 
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2.8.4 Ţádost o data (Remote Frame) 

 
Formát ţádosti o data je podobný jako formát datové zprávy. Pouze je zde RTR bit 

(pole řízení přístupu na sběrnici) nastaven do úrovně recessive a chybí datová oblast. Pokud 

nějaký uzel ţádá o zaslání dat, nastaví takový identifikátor zprávy, jako má datová zpráva, jejíţ 

zaslání poţaduje Tím je zajištěno, ţe pokud ve stejném okamţiku jeden uzel ţádá o zaslání dat 

a jiný data se stejným identifikátorem vysílá, přednost v přístupu na sběrnici získá uzel 

vysílající datovou zprávu, neboť úroveň RTR bitu datové zprávy je dominant a tudíţ má tato 

zpráva vyšší prioritu. [2] 

 

 
Obrázek 18: Rámec žádosti o data 

 

 

2.8.5 Zpráva o chybě ( Error Frame)  
 

Chybový blok je sloţen ze tří částí a slouţí k signalizaci chyb na sběrnici CAN. Můţe 

se jednat o chybu CRC kódu, chyba bitu, chyba vkládaní bitu nebo chybu rámce. Po detekování 

některé z uvedených chyb, patřičný uzel generuje chybový rámec s aktivním příznakem chyby 

(6 bitů dominant) nebo pasivním příznakem chyby (6 bitů recessive). Při generování aktivního 

příznaku chyby je přenášená zpráva poškozena (vzhledem k porušení pravidla na vkládání 

bitů), a tedy i ostatní uzly začnou vysílat chybové zprávy. Hlášení chyb je pak indikováno 

superpozicí všech chybových příznaků, které vysílají jednotlivé uzly. Délka tohoto úseku můţe 

být minimálně 6 a maximálně 12 bitů. Vše probíhá v reţii řadiče, nikoliv aplikačního softwaru. 
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Obrázek 19:Rámec o chybové zprávě 

 
Po vyslání chybového příznaku vysílá kaţdá stanice na sběrnici bity recessive. Zároveň 

detekuje stav sběrnice, a jakmile najde první bit na sběrnici ve stavu recessive, vysílá se dalších 

sedm bitů recessive, které plní funkci oddělovače chyb (ukončení chybové zprávy). 

 

2.8.6 Zpráva o přetíţení (Overload Frame) 
 

 
Obrázek 20: Rámec zprávy přetížení 

 

 
Zpráva o přetíţení slouţí k oddálení vyslání další datové zprávy nebo ţádosti o data. 

Zpravidla tento způsob vyuţívají zařízení, která nejsou schopna kvůli svému vytíţení přijímat a 

zpracovávat další zprávy. Struktura zprávy je podobná zprávě o chybě, ale její vysílání můţe 

být zahájeno po konci zprávy (End of Frame), oddělovače chyb nebo předcházejícího 

oddělovače zpráv přetíţení. Zpráva o přetíţení se skládá z příznaku o přetíţení (6 dominantních 

znaků) a případné superpozice všech příznaků přetíţení, za předpokladu generování přetíţení 

více uzly. Podobně, jak v chybové správě následuje sedm recessive bitů, které tvoří oddělovač 

zprávy o přetíţení. Zpráva o přetíţení se liší od chybové zprávy tím, ţe zpráva o přetíţení můţe 

být vyslána, aţ na konci předcházejícího rámce, nikoliv ihned. Dále neznamená chybný příjem 

rámce a nedochází k opakování předchozí zprávy. Dnešní řadiče jej nepouţívají z důvodu 

pozdrţení příjmu. 
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2.9 Výhody a nevýhody sběrnice CAN BUS  

Výhody 

 Selekce přijímaných zpráv na základě jejich identifikátoru 

 Menší rozměr řídících jednotek a svorkovnic, proto značná úspora místa 

 Přednostní doručení důleţitý zpráv 

 Komunikace i mezi jednotkami jiných výrobců 

 Velká bezpečnost přenášených dat 

 Provozní spolehlivost na vysoké úrovni  

 Stále se rozšiřující součástková základna  

 Nízká pořizovací cena 

 Značně vysoká přenosová rychlost dat aţ 1Mbit/s při délce do 40m (500kbit/s – 130m, 

125kbit/s – 560m)  

 Značně zjednodušené propojení 

 Rozšířenost sběrnice po celém světě 

 Sníţení počtu poruch v důsledku soustavné kontroly dopravovaných dat řídicími 

jednotkami 

 Úpravou softwaru lze rozšířit přenosový protokol o další informace 

Nevýhody 

 Malý počet přenášených dat v jedné zprávě (0 - 8 Byte) 

 Počáteční nastavení registrů sběrnice CAN je náročné 

 

2.9.1 Přehled aplikací se sběrnicí CAN 

 Řízení vzdálených zařízení (zadání poţadavků řízení, konfigurace parametrů, 

diagnostika)  

 Předávání informací v technologii (vzdálená čidla, akční členy, operátorské panely)  

 Průmyslové informační systémy (rychlá komunikace mezi mnoţstvím jednotek 

informačního systému)  

 Systémy inteligentních budov (zabezpečovací systémy, řídicí systémy)  
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2.10 Vyuţití sběrnice CAN v automobilech 

Pro pouţití CAN v motorových vozidlech existují tři základní oblasti. Ve dvou z nich je 

systému CAN pouţito ve voze ŠKODA OCTAVIA: 

 datová sběrnice hnacího ústrojí 

 datová sběrnice komfortní elektriky 

 

Datová sběrnice hnacího ústrojí zahrnuje propojení následujících řídicích jednotek 

 řídicí jednotku motoru 

 řídicí jednotku ABS 

 řídicí jednotku automatické převodovky 

 

Datová sběrnice komfortní elektriky zahrnuje 

 centrální řídicí jednotku komfortní elektriky 

 řídicí jednotky komfortní elektriky dveří 

 

Vyuţití ve třetí oblasti je mobilní komunikační systém (např. autorádio, telefon, navigační 

systém a ukazatelé) ten zatím je ve stádiu přípravy.  [3]    

 

 

 
Obrázek 21: Propojení sběrnice CAN s řídícími jednotkami 
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2.10.1 Datová sběrnice CAN hnacího ústrojí 

 

 

 

 
Obrázek 22:Řídicí jednotky v systému datové sběrnice hnacího ústrojí 

 

 

Datová sběrnice propojuje tři řídicí jednotky: 

 

 řídicí jednotku Motronic (A) 

 řídicí jednotku ABS/ABS s EDS (B) 

 řídicí jednotku automatické převodovky (C) 

 

Mezi řídicími jednotkami jsou v současné době přenášeny čtyři datové protokoly: 

2 od řídicí jednotky Motronic, 1 od řídicí jednotky ABS/ABS s EDS, 1 od řídicí jednotky 

automatické převodovky. Vedení CAN jsou propojena v hvězdicovité svorkovnici, která je 

chráněna izolačním pouzdrem proti poškození. Propojovací svorkovnice datové sběrnice je 

umístěna mimo řídicí jednotky. Přednost datové sběrnice CAN v oblasti hnacího ústrojí spočívá 

především v jejích velkých přenosových rychlostech.      

 Datová sběrnice hnacího ústrojí pracuje s rychlostí od 500 kb/s. Tím se řadí do 

rychlostního rozpětí velkých rychlostí 125 aţ 1000 kb/s. Přenesení datového protokolu zde trvá 

asi 0,25 milisekund. Datová sběrnice komfortní elektriky pracuje s přenosovou rychlostí 62,5 

kb/s. Z toho vyplývá, ţe datovou sběrnici hnacího ústrojí a datovou sběrnici komfortní elektriky 

není moţno vzájemně propojit. Aby bylo moţno posílaná data v rámci hnacího ústrojí skutečně 
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optimálně vyuţívat, je potřeba je přenášet velkými rychlostmi. Proto se pouţívá vysílač s 

vysokým výkonem. 

 

Přenášené informace v oblasti hnacího ústrojí 

Přenášejí se informace, které jsou pro činnost příslušných řídicích jednotek velmi 

důleţité. Základem pro informace jsou u řídicí jednotky ABS/ABS s EDS bezpečnostní 

důvody, u řídicí jednotky motorů řízení zapalování a vstřikování a u řídicí jednotky 

automatické převodovky poţadavky na jízdní komfort. [3] 

 

 

Pořadí 

priority 

Datový protokol Informace 

1 Z řídící jednotky  

ABS/ABS s EDS 

-poţadavky na regulaci točivého momentu 

motoru (MSR) 

-poţadavky na regulaci prokluzu (ASR) 

2 Z řídící jednotky 

motoru,  

datový protokol 1 

-otáčky motoru 

-poloha škrtící klapky 

-spínač pohybu pedálu akcelerace 

3 Zřídící jednotky 

motoru, 

datový protokol 2 

-teplota chladící kapaliny 

-rychlost vozidla 

4 Z řídící jednotky 

motoru,  

automatické 

převodovky 

-změna rychlostního stupně 

-převodovka v nouzovém chodu 

-poloha volící páky 

Tabulka 7: příkladu části datového pole 
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2.10.2 Datová sběrnice CAN komfortní elektriky 

 

 

K systému datové sběrnice komfortní elektriky náleţí centrální řídicí jednotka a čtyři 

dveřní řídicí jednotky. Kaţdá z dveřních jednotek pracuje sama za sebe (decentrálně). Centrální 

řídicí jednotka nemá ţádnou master-funkci. Dveřní řídicí jednotky a centrální řídicí jednotka 

jsou vzájemně propojeny dvěma datovými vedeními CAN (CAN-H a CAN-L). 

 

 

 
Obrázek 23:Řídicí jednotky v systému datové sběrnice 

 

 

Řídící jednotky na obrázku 23 :  

 

A - centrální řídicí jednotka komfortní elektriky  

B - řídicí jednotka komfortní elektriky dveří spolujezdce  

C - řídicí jednotka komfortní elektriky pravých zadních dveří  

D - řídicí jednotka komfortní elektriky levých zadních dveří  

E - řídicí jednotka komfortní elektriky dveří řidiče  
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Systém datové sběrnice komfortní elektriky pracuje s přenosovými rychlostmi od 62,5 

kb/s. Patří tedy do rychlostního rozsahu malých rychlostí 0 - 125 kb/s. Přenesení datového 

protokolu trvá asi 1 milisekundu. Kaţdá řídicí jednotka se pokouří kaţdých 20 milisekund 

poslat svá data. 

  

Pořadí priorit: 

1. centrální řídicí jednotka 

2. řídicí jednotka dveří řidiče 

3. řídicí jednotka dveří spolujezdce 

4. řídicí jednotka zadních levých dveří 

5. řídicí jednotka zadních pravých dveří 

 

Vzhledem k tomu, ţe v systému komfortní elektriky se k přenosu dat pouţívá poměrně 

malých rychlostí, je moţno pouţít vysílač s menším výkonem. Má to tu výhodu, ţe v případě 

výpadku jednoho z vedení datové sběrnice, dojde k přepnutí na přenos pouze jedním vodičem a 

data je moţno přenášet dál. [3] 

 

 

 

2.11 Seznam konektorů vyuţívaných sběrnici CAN 

 

 

2.11.1 9-ti pinový konektor D-SUB  

 
Obrázek 24: 9 pinový D-SUB konektor 
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Pin Signál Popis 

1 - Rezervováno 

2 CAN L CAN bus signál (dominant low) 

3 CAN GND CAN GND 

4 - Rezervováno 

5 CAN SHLD Volitelně stínění CANu 

6 GND Volitelně zem napájení 

7 CAN H CAN BUS signál (dominant high) 

8 - Rezervováno 

9 CAN V+ Volitelně externí napájení 

Tabulka 8: Piny konektoru D-SUB 

 

 

 

2.11.2  5-ti pinový mini style konektor 

 

 

 
 

Obrázek 25: 5 pinový mini konektor 

 

Pin Signál  Popis 

1 CAN SHLD  Volitelně stínění CANu 

2 CAN V+  Volitelně externí napájení 

3 CAN GND  CAN GND / zem napájení 

4 CAN H  CAN BUS signál (dominant high) 

5 CAN L  CAN BUS signál (dominant low) 

Tabulka 9: Piny konektoru mini style 
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2.11.3 5-ti pinový micro style konektor 

 

 

Obrázek 26: 5 pinový micro style konektor 

 

Pin Signál  Popis 

1 CAN SHLD  Volitelně stínění CANu 

2 CAN V+  Volitelně externí napájení 

3 CAN GND  CAN GND / zem napájení 

4 CAN H  CAN BUS signál (dominant high) 

5 CAN L  CAN BUS signál (dominant low) 

Tabulka 10: Piny konektoru micro style 

2.11.4 Open style konektor 

 

Obrázek 27: Open styl konektor 
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Pin Signál  Popis 

1 CAN GND  CAN GND / zem napájení 

2 CAN L  CAN BUS signál (dominant low) 

3 CAN SHLD  Volitelně stínění CANu 

4 CAN H  CAN BUS signál (dominant high) 

5 CAN V+  Volitelně externí napájení 

Tabulka 11: Piny konektoru Open style 

2.11.5  RJ45 

 

Obrázek 29: konektor RJ45 

 

 

Pin Signál  Popis 

1 CAN H  CAN BUS signál (dominant high) 

2 CAN L  CAN bus signál (dominant low) 

3 CAN GND  CAN GND/0V/ V- 

4 -  Rezervováno 

5 -  Rezervováno 

6 CAN SHLD  Volitelně zem napájení 

7 CAN GND  CAN GND/0V/ V- 

8 CAN V+ 
 Volitelně externí napájení 

(napájení galvanického oddělení) 

Tabulka 12: Piny konektoru RJ45 
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2.11.6 RJ10 

 

Obrázek 30: konektor RJ10 

 

 

Pin Signál Popis 

1 CAN V+ 
Volitelně externí napájení 

(napájení   galvanického oddělení) 

2 CAN H CAN BUS signál (dominant high) 

3 CAN L CAN BUS signál (dominant low) 

4 CAN GND CAN GND/0V/ V- 

Tabulka 13: Piny konektoru RJ10 

2.11.7 Multi pole / Dual header row 

 

Obrázek 31: 10 pinový multi pole konektor 
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Pin Signál Popis 

1 - Rezervováno 

2 GND Volitelně zem 

3 CAN L CAN BUS signál (dominant low) 

4 CAN H CAN BUS signál (dominant high) 

5 CAN GND CAN zem 

6 - Rezervováno 

7 - Rezervováno 

8 CAN V+ 
Volitelně externí napájení 

(napájení galvanického oddělení) 

9 - Rezervováno 

10 - Rezervováno 

Tabulka 14: Piny konektoru Multi pole / Dual header row 

V případě sítě DeviceNet je předepsána i doporučená barva vodičů takto:  

Signál  Popis Barva 

V+  Externí napájení červená 

V -  GND černá 

CAN H 
 CAN BUS signál 

(dominant high) 
bílá 

CAN L 
 CAN BUS signál 

(dominant low) 
modrá 

Tabulka 15: Barva vodičů sítě DeviceNet [11] 
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3. Praktická část 

3.1. Komunikační program 

3.1.1 Hlavní okno  

Diagnostický software PP2CAN, který nám bude slouţit jako nástroj pro komunikaci 

na sběrnici CAN, muţe být taky, ale vyuţit pro vývoj aplikací a programu komunikujících na 

sběrnici CAN. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří sledovaní a analýza dat na sběrnici, ukládání 

logů, ale také vysílaní zpráv na sběrnici, které si můţeme vytvořit. K propojení mezi sběrnici a 

PC slouţí hardware USB2CAN, který si detailněji popíšeme v pozdější kapitole.  Na obrázku 

32 je zobrazeno hlavní okno, které se nám otevře po spuštění programu. V menu programu se 

nachází jednotlivá okna s nástroji pro práci se sběrnici, ve vrchní liště se nachází menu 

programu s nástroji pro analýzu komunikaci, na levém okraji je lišta s nástroji, kde si můţeme 

vybrat jednotlivé nástroje, hlavní okno programu je umístěno v horní části a snímá přijaté logy 

na sběrnici, které si můţeme poté uloţit, pod tímto oknem je okno odeslaných logu na sběrnici, 

dále následuje okno pro hlášení programu a poslední je blok pro předem předdefinované 

zprávy. Důleţité nástroje, které budeme potřebovat pro práci na sběrnici si popíšeme v dalších 

kapitolách. 

Obrázek 32: Okno diagnostického softwarů PP2CAN 
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3.1.2 Nástroje Data sender, File sender 

 

Nástroj Data sender slouţí k vytváření datových zpráv, které můţeme poté vysílat 

na sběrnici CAN. V políčku Standart ID volíme identifikátor zprávy, pole Extended ID 

vyplňujeme pouze, jedná-li se o rozšířenou zprávu. Pole Length nám určuje počet bajtu ve 

zprávě. Dalších 8 polí nám určuje jednotlivé číselné hodnoty datových bajtů. Ty nám 

přenášejí důleţité informace pro řídící jednotky. Dále si můţeme nastavit periodu od 10ms 

aţ do 1s. V automatickém reţimu se data generuji podle námi vybraných kroků. 

                                           Obrázek 33: Okno nástroje Data sender 

Nástroj File sender je určen pro načtení uloţených logu komunikace sběrnice CAN a 

opětovně je odeslat zpět na sběrnici. Můţeme si zvolit mezi dvěma reţimy vysílaní a to Real 

Time a Fixed time. V druhém případě volíme četnost odesílaných zpráv od 2ms do 10s.  

Pomoci tlačítka Repeat se nám zpráva po dokončení automaticky začne vysílat znova. 

Funkce Filter nám umoţňuje vybrat a vysílat pouze námi zvolené identifikátory. Tato funkce 

je výhodná, kdyţ načítáme logy uloţené z reálné komunikace a chce vysílat pouze námi 

ţádané identifikátory. Nastavení filtru je moţné si uloţit. 

Obrázek 34: Okno nástroje File sender s načteným logem 
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3.1.3 Nástroj Fabia Monitor 
 

Fabia Monitor slouţí k monitorování aţ několika desítek parametru, které jsou na 

sběrnici vysílány, můţeme také sledovat námi generována data, nebo data uloţené z reálného 

automobilu a sledovat odezvy na monitoru. Vyhneme se tak sloţitému měření na automobilu, 

které se můţe komplikovat, kdyţ chceme, aby automobil byl v pohybu. Sledovat můţeme 

komfortní i motorovou komunikaci na sběrnici CAN. Pro monitorování je pouţit adaptér 

USB2CAN. Při práci s komfortním okruhem CAN je třeba pouţít verze low-speed, pro 

motorový okruh pak verze high-speed. Pro správné zobrazení si musíme zvolit v dolní liště 

Fabia motor CAN bus.  

 

 
Obrázek 35: Okno Fabia Monitor s načteným logem 

3.1.4 Nástroj CAN Log Analyzer 

CAN Log Analyzer je nástroj určený k analýze uloţených logu, které jsme uloţili 

z reálné komunikace nebo jsme si je vytvořili sami. Program je vhodný, kdyţ hledáme neznámé 

veličinu a chceme ji analyzovat. Pomoci okna grafu se nám zobrazují jednotlivé průběhy na 

bajtech. Analyzer nám umoţňuje velice rychle projít data logu a zjistit poţadované průběhy dat 

v CAN zprávách. V levé části okna je seznam načtených identifikátorů, které můţeme zobrazit 

v dekadickém nebo hexadecimálním tvaru. Také můţeme přepínat mezi zobrazením 11+18 a 

29 pro rozšířené identifikátory. V právě části okna je seznam hodnot vybrané zprávy. Jsou 

řazeny do skupin, první, poslední, minimální, maximální, průměrná, minimální a maximální 

diference hodnoty.  
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Obrázek 36: Okno nástroje CAN Log Analyzer s načteným logem 

 

 3.2. Převodník USB2CAN 

Interface USB2CAN je převodník, který nám slouţí pro komunikaci mezi sběrnici 

CAN a diagnostickým softwarem PP2CAN. USB2CAN je vybaven 3 signalizačními LED. 

Zelená LED signalizuje přítomnost napájecího napětí z USB. Červená LED signalizuje stav 

Bus-off. Ţlutá LED pak signalizuje příchod/odesílání dat z/na sběrnici CAN.   

Obrázek 37: Interface USB2CAN 
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3.3 Měření na laboratorním modulu servořízení 

  

Měření probíhalo za pomoci laboratorního osciloskopu LeCroy a modulu servořízení. 

Cílem měření bylo ověřit funkčnost sběrnice CAN a změřit rozdílový signál. Na obrázku 38 je 

stanoviště na kterém bylo prováděno měření. Pomoci dvou sond a diferenciální sondy jsem na 

kroucené dvojlince měřil (CAN_H a CAN_L) diferenciální signál, který je zobrazený na dalším 

obrázku 39. Je patrné, ţe na sběrnici probíhá komunikace v diferenciálním signále.  

 
Obrázek 38: Laboratorní stanoviště 

1 – laboratorní osciloskop LeCroy                            4 – interface USB2CAN jako vysílač 

2 – notebook s programem PP2CAN                        5 – diferenciální sonda 

3 – interface USB2CAN jako přijímač                      6 – sběrnice CAN-BUS 

 

 
Obrázek 39: rozdílový diferenciální signál na sběrnici CAN 
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3.4 Komunikace v programu PP2CAN 

 
 Pro sledování komunikace byl zvolen program PP2CAN. Z reálné komunikace sběrnice 

CAN na vozidle byl uloţen log datových zpráv. Z toho logu byly vybrány pouze identifikátory, 

které jsem potřeboval, pro práci v programu. Tyto identifikátory jsem poznal pomoci dvou 

nástrojů a to Data sender, kde jsem postupně vysílal zprávy a sledoval odezvu na druhém 

nástroji Fabia Monitor. Důleţité identifikátory pro mě byly 640 identifikátor otáček a 800 

identifikátor rychlosti oba dva v decimálním tvaru. Funkci Filter jsem si po té vytřídil pouze 

tyto dvě zprávě.          

 Pomoci nástroje Data sender si můţeme libovolně upravovat zprávy a zjišťovat reakce 

námi zvolené zprávy na Fabia Monitoru. Testem jsem zjistil, ţe u identifikátoru 800 (ID. 

rychlosti) jsou obsaţeny informace i to kontrolce benzínu, která se nachází v prvním datovém 

bajtu. V dalším datovém datovém bajtu jsou obsaţeny informace o stavu ruční brzdy. 

Následující bajt obsahuje informace o stavu paliva v nádrţi. Teprve 4 a 5 datový bajt obsahuje 

informace o rychlosti vozidla. Na obrázku 40 je zobrazen Data sender s uměle vytvořenou 

zprávou o rychlosti vozidla a zobrazenou na Fabia monitoru. 

 

 
Obrázek 40:Okno nástroje Fabia Monitor a Data sender  
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 Stejný postup zjišťování informací o datových bajtech jsem udělal i u identifikátoru 

640 (ID otáček motoru). Po zkoušení odesílání jsem zjistil, ţe informace o otáčkách nesou 3 a 4 

datový bajt.  

Po zjištění těchto dvou identifikátoru, jsem si pomoci programu Microsoft Exel vytvořil 

vlastní log, který je zobrazený v příloze č.2. Tento log simuluje rozjezd vozidla a řazení mezi 

první a druhou rychlosti. Log jsem načetl pomoci nástroje File sende, zvolil periodu 50ms a 

pokračoval tlačítkem Run. Na Fabia Monitoru se nám jasně začaly zobrazovat stoupající 

otáčky a rychlost. Při 3000ot/min klesly na 1800ot/min a zase začaly stoupat. To bylo 

způsobené virtuálním zařazením druhé rychlosti. U rychlosti nebyl tak zásadní skok rychlosti 

dolu při řazení, ale byl menší pokles asi o 2Km/h. Na obrázku 41 je zobrazena rychlost 

cca.35km/h při 3000ot/min. Průběhy rychlosti a otáček jsou zobrazeny v další kapitole. 

 

 
Obrázek 41:Rychlost a otáčky zobrazeny pomoci Fabia Monitoru 
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3.5 Analýza Logu 

 
 Analýzu jsem prováděl pomoci samostatné aplikace CAN Log Analyzer. Pomoci toho 

programu jsem si vykreslil průběhy jednotlivých datových bajtu. Po načtení vytvořeného logu 

mi na levé straně okna vyjel seznam dvou identifikátoru 800 a 640 v decimálním tvaru, 

můţeme si zvolit i tvar hexadecimální. Jak jsem jiţ zjistil v dřívějších kapitolách údaje o 

rychlosti jsou obsaţeny ve 4. a 5. datovém bajtu. 4. datový bajt nám jen upravuje jemnou 

rychlost, proto pro vykreslení grafu pouţijeme 5. datový bajt. Na obrázku 42 je zobrazen 

průběh rychlosti v mnou uloţeném logu. Menší pokles signálu rychlosti je způsoben virtuálním 

zařazením 2. rychlosti. Poté následuje opětovné zrychlení a ustálení rychlosti na konstantní 

hodnotě.   

 
Obrázek 42:CAN Log Analyzer s vykresleným grafem rychlosti 
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Stejný postup byl udělán i pro identifikátor 640. V tomto obsahuje informaci o rychlosti 

4. datový bajt.  Na obrázku 43 je zobrazen průběh otáček motoru. Pokles průběhu grafu je opět 

způsoben virtuálním zařazením 2. rychlosti. Poté vozidlo dostává opět otáčky, aţ se dostane na 

konstantní hodnotu a v té setrvá.  

 

 
Obrázek 43:CAN Log Analyzer s vykresleným grafem otáček 
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4. ZÁVĚR 

 

 Cílem této bakalářské práce byl detailní rozbor komunikační sběrnice CAN BUS. 

Detailní poznání sběrnice, popis základních vlastností, způsob komunikace sběrnice a vyuţití 

v automobilovém průmyslu. Z poznatku vyplývá, ţe sběrnice je velmi dobře navrţena a pro své 

vlastnosti je jednou z nejpouţívanějších sběrnic, nejen v automobilovém průmyslu pro, který 

byla původně vyvinuta.     

 

 V další části práce je prováděno měření na sběrnice pomoci laboratorního osciloskopu 

LeCroy. Měření probíhalo na komunikační sběrnici CAN modelu servořízení a bylo prováděno 

ověření správnosti signálu na kroucené dvojlince, kde byl měřen diferenciální rozdílový signál. 

Pomocí dvou sond, kde jedna měřila CAN_H a druhá CAN_L, byl změřen rozdílový signál, 

který odpovídal teoretickému základu.  

 

 V poslední částí bakalářské práce byla provedena analýza pomoci diagnostického 

softwaru PP2CAN. Ta kladla na řešitele poţadavky na detailní seznámení a naučení se pracovat 

s programem, provádět rozbory a analýzy jednotlivých datových zpráv a bajtů. Na základě 

těchto poznatků a práce s programem byla vytvořena vzorová laboratorní úloha, která bude 

slouţit pro výuku Automobilové elektroniky. Úloha je obsaţena v příloze.    
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