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STANOWISKO LABORATORYJNE Z MODUŁEM DO BADANIA 
STABILNOŚCI MAGISTRALI CAN 

Streszczenie. Artykuł przybliża autorskie stanowisko laboratoryjne, ze szczególnym 
uwzględnieniem modułu magistrali CAN. Zawarto również najciekawsze przypadki 
uzyskane podczas badania stabilności magistrali CAN.  
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LABORATORY KIT WITH CAN BUS MODULE DESIGNED 
STABILITY TESTS 

Summary. Article presents own position laboratory with special emphasis on the 
CAN bus module. It also contains the most interesting cases obtained during the stability 
study CAN bus. 

Keywords: CAN bus, stability studies of the CAN bus signal 

1. WSTĘP TEORETYCZNY 
CAN (Controller Area Network) został zdefiniowany w latach 80 XX w. przez firmę 

Robert Bosch GmbH. [5] Wymiana ramek wiadomości w protokole CANOpen odbywa się 
szeregowo na pojedynczej terminowanej parze skrętki. Ramka komunikatu CAN nie zawiera 
pola adresu odbiorcy wiadomości. Każde urządzenie może więc śledzić cały ruch na 
magistrali i decydować, czy dana wiadomość jest dla niego przeznaczona. Priorytet oraz 
zawartość wiadomości jest określana przez identyfikator obecny w ramce arbitrażu. 
Najważniejszą cechą magistrali CAN jest odporność na błędy. Urządzenia charakteryzują się 
[1, 3, 5]: 
 brakiem wprowadzania przez urządzenia zakłóceń w przypadku podłączenia 

do działającej sieci, niezależnie od tego, czy są zasilane czy nie; 
 odpowiednio dużym tłumieniem sygnału współbieżnego (CMR); 



84  T. Makowski 
 zmniejszoną podatnością elektromagnetyczną (EMS) dzięki zastosowaniu różnicowej 

techniki transmisji bitów; 
 zwiększoną odpornością na wyładowania elektrostatyczne. 
W celu likwidacji zakłóceń zewnętrznych stosuje się trzeci przewód w postaci ekranu. 

Ponadto ramki CAN cechują się: 
 posiadaniem sumy kontrolnej CRC-15. Według matematycznych obliczeń jeden 

przekłamany bit może zostać niewykryty raz na 1000 lat ciągłej pracy magistrali; 
 na magistrali pojawiają się sygnały tylko z jednego węzła sieci (po arbitrażu); on sam 

powinien „słyszeć” swoje sygnały, niezgodność świadczy o błędnej transmisji; 
 brak nadpisania bitu ACK jest traktowany przez nadajnik jako brak odbioru 

komunikatu przez inne węzły magistrali; 
 każdych 5 kolejnych bitów o jednakowej wartości jest poprzedzonych bitem 

komplementarnym (oprócz pola EOF); jeżeli sterownik odbiera więcej niż 5 bitów 
o jednakowej wartości, jest to traktowane jako błąd; 

 kontrolą stanu niektórych pól w ramce, mających określoną wartość (ogranicznik 
CRC, ogranicznik ACK, pole EOF – bity recesywne). 

2. KONCEPCJA STANOWISKA LABORATORYJNEGO  
Głównym celem pracy są badania magistrali CAN, lecz najpierw zaprojektowano oraz 

wykonano stanowisko laboratoryjne, zawierające dwa moduły sterowników magistrali CAN. 
Zaprojektowane moduły to mikrokontrolery ośmiobitowe wraz z wymaganym osprzętem, 
umożliwiającym komunikację z zastosowaniem magistrali CAN, które następnie oprogramo-
wano. Wykonane stanowisko zapewnia dużą uniwersalności, ponieważ zaprojektowano je  
w taki sposób, aby umożliwić naukę programowania mikrokontrolerów, z uwzględnieniem 
różnych systemów komunikacyjnych. W efekcie, oprócz możliwości badania magistrali CAN, 
stanowisko umożliwia zapoznanie się z zasadą programowania następujących protokołów: 
USART(UART), USB, TWI(I2C), OneWire, SPI, RC5. Istotnym elementem umożliwiającym 
wygodne oraz szybsze przeprowadzenie szerokiego wachlarza badań było zastosowanie w 
magistrali CAN złączy śrubowych zamiast gniazd DB9. Wprowadzono również złącza 
stykowe i diody LED informujące o stanie magistrali CAN. Dla zapewnienia kontabilnosci ze 
standardowymi urządzeniami obsługującymi magistralę CAN czy też umożliwić połączenie 
urządzenia z działającą już magistralą wykonano przejściówkę ze złącza śrubowego na 
standardowe gniazdo DB9. 
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Rys. 1. Stanowisko laboratoryjne, strona górna 
Fig. 1. The laboratory stand, the top side 

Wykonane stanowisko laboratoryjne przedstawione na rysunku 1 zawiera: 
1. Magistrale CAN (dwie niezależne linie magistrali CAN). 
2. Zworkę rezystancji terminującej. 
3. Zworkę zwierającą linię CAN_L z masą. 
4. Zworkę zwierającą linię CAN_H z zasilaniem. 
5. Diody stanu pracy magistrali CAN. 
6. Diody stanu buforu odbiorczego magistrali CAN. 
7. Diodę odbiorczą IR – interfejs RC5. 
8. Termometr z termostatem – interfejs TWI (I2C). 
9. Termometr – interfejs OneWire. 
10. Wyświetlacz LCD. 
11. Złącze modułu LAN – interfejs SPI. 
12. Złącze USART. 
13. Złącze programatora uC – interfejs ISP. 
14. Złącze USB. 
15. Przyciski. 
16. Przełączniki. 
17. Diody LED. 
18. Diodę RGB. 
19. Potencjometr do regulacji ostrości wyświetlacza LCD  

oraz rezonatory kwarcowe i stabilizator napięcia 3V.  
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W dolnej stronie stanowiska znajduje się złącze kard SD oraz układy scalone wraz z 

niezbędnymi elementami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zastosowano 
bezpieczniki polimerowe i bezpieczne zasilanie (5V), ponadto płytkę od strony ścieżek 
elektrycznych pokryto warstwą ochronną. 

3. MODUŁ MAGISTRALI CAN 
Podczas projektowania schematu skupiono się w głównej mierze na modułach magistra-

li CAN. Wprowadzono innowacyjne rozwiązania przedstawione na rysunkach 2 oraz 3, 
umożliwiające łatwiejsze przeprowadzanie badań. Nietypowe rozwiązania w główniej mierze 
składają się z prostych elementów, takich jak złącza śrubowe czy stykowe umożliwiające 
szybszą i łatwiejszą (nie ma potrzeby projektowania elementu zakończonego odpowiednim 
gniazdem połączeniowym) obsługę urządzenia. Zastosowano również diody LED sygna-
lizujące o aktualnym stanie pracy magistrali, dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby 
analizowania danych, żeby stwierdzić działanie magistrali CAN. W celu umożliwienia 
sprawdzenia jakości sygnału, gdy bazowe elementy pochodzą od różnych producentów, 
postanowiono wykonać moduły CAN oparte na różnych podzespołach bazowych. 

Pierwszy moduł – mikrokontroler z wbudowanym kontrolerem CAN jest połączony 
 z transceiverem CAN pokazanym na rysunku 2. Pomiędzy kontrolerem CAN a transceiverem 
CAN do linii sygnałowych TXCAN oraz RXCAN zostały podłączone diody LED, 
informujące o aktywności przesyłanych danych. Linie CAN_L oraz CAN_H zostały 
wyprowadzone na złącza kołkowe, umożliwiając zwarcie magistrali do masy i zasilania 
poprzez zworki. Dołączenie rezystora terminującego wiąże się tylko z założeniem dodatkowej 
zworki.  

 
Rys. 2. Moduł transceivera CAN sprzężonego z mikrokontrolerem AT90CAN32 
Fig. 2. CAN transceiver connected to the microcontroller AT90CAN32 
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Drugi moduł – kontroler CAN wraz z transceiverem CAN przedstawiony na rysunku 3 
jest połączony z mikrokontrolerem. Za pośrednictwem protokołu SPI mikrokontroler przesyła 
dane do kontrolera CAN. Zapełnienie bufora odbiorczego magistrali CAN sygnalizowane jest 
przez zaświecenie diod LED, informujących jednocześnie o tym, że dostępna jest nowa 
wiadomość. Również w tym układzie wprowadzono możliwość szybkiego zamontowania 
rezystora terminującego przez zworkę. 

 
Rys. 3. Moduł transceivera CAN i kontrolera CAN sprzężonego z mikrokontrolerem AT90USB162 
Fig. 3. CAN transceiver and CAN controller connected to the microcontroller AT90USB162 

Przedstawione moduły są osobnymi układami. Oznacza to, że mogą pracować nieza-
leżnie. W obu przypadkach zdecydowano się na wyprowadzenie magistrali CAN na złącza 
śrubowe, ułatwiając podłączenie niezalecanych przewodów czy wprowadzanie dodatkowych  
sygnałów zakłóceniowych.  

4. BADANIA STABILNOŚCI MAGISTRALI CAN  
Podczas pracy badawczej przeprowadzano sprawdzenie zachowania magistrali CAN  

w stanach normalnej pracy i w stanach zaburzeniowych. Założono wiele możliwych zaburzeń, 
mogących wystąpić na magistrali CAN, a następnie tak opracowano program badań, aby 
przeanalizować wpływ możliwie dużej liczby zakłóceń na jakość transmisji wewnątrz 
magistrali. Prędkość magistrali CAN podczas testowania wynosiła 125Kbps. Najciekawsze 
przypadki zostały przedstawione w poniższych podrozdziałach.  

4.1. Badanie przy stanach zwarciowych magistrali CAN 
Podczas przeprowadzania prób zwarciowych magistrali CAN zostały zbadane wszystkie 

możliwe przypadki zwarcia magistrali CAN (wybrane przebiegi zostały przedstawione  
na poniższych rysunkach): 
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 Zwarcie linii CAN_L z masą 
 Zwarcie linii CAN_H z zasilaniem (rysunek 4) 
 Zwarcie linii CAN_L z zasilaniem 
 Zwarcie linii CAN_H z masą 
 Zwarcie linii CAN_H z zasilaniem oraz CAN_L z masą 
 Zwarcie linii CAN_L z CAN_H (rysunek 5) 
Komunikacja przebiegała prawidłowo w przypadku zwarcia linii CAN_H z zasilaniem 

lub zwarcia linii CAN_L z masą. Natomiast w pozostałych przypadkach transmisja danych 
była niemożliwa. Uzyskane pomiarowo wyniki podczas prób zwarciowych odzwierciedlają 
stan zamieszczony w powszechnej literaturze [4]. 

 
Rys. 4. Ramka danych przy zwarciu linii CAN_H z zasilaniem 
Fig. 4. Data frame when CAN_H is shorting with circuit power 

 
Rys. 5. Ramka danych przy zwarciu CAN_H z CAN_L 
Fig. 5. Data frame when is shorting CAN_H with CAN_L 
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4.2. Badania z zastosowaniem różnych wartości rezystorów terminujących 
Wykonane stanowisko umożliwia w prosty sposób przeprowadzenie badań wpływu 

rezystancji terminującej na zachowanie się sygnału magistrali CAN. 
 Sygnał przedstawiony na rysunku 6 wystąpił w sytuacji, w której jedna strona jest 

zakończona dwukrotnie większą rezystancją terminującą niżeli zalecana, natomiast druga 
strona nie posiada zakończenia rezystancją terminującą. Przedstawiono tutaj również 
przypadek, gdy magistrala nie posiada rezystancji terminujących, sytuację taką ilustruje 
rysunek 7. 

 

 
Rys. 6. Ramka danych, gdy magistrala zakończona jest jednym rezystorem 210Ω 
Fig. 6. Data frame when the bus is terminated with a one resistor 210Ω 
 

 
Rys. 7. Ramka danych, gdy magistrala nie posiada rezystancji terminujących 
Fig. 7. Data frame when the bus does not have a terminating resistance 

Zakłócenia sygnału są widoczne dla obu przypadków, pomimo nich komunikacja 
przebiegała prawidłowo. 
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4.3. Badania z zastosowaniem różnych przewodów 

Dzięki zastosowaniu złącza śrubowego dla celów podłączenia medium transmisyjnego 
magistrali CAN w łatwy sposób możliwe jest wykonanie badań przewodów o różnych 
parametrach technicznych. W ramach pracy badawczej sprawdzono kilka najpopularniejszych 
przewodów o długości do 100 cm. Przebieg o najkorzystniejszym wyglądzie sygnału został 
uzyskany podczas badania przewodu stosowanego przy sprzęcie USB (AWG 28, skręcony, 
izolowany), natomiast przewód głośnikowy 2x0.5 (AWG 20) charakteryzował się największą  
ilością szumów.  

5. WNIOSKI  
Podczas projektowania stanowiska laboratoryjnego zdecydowano się na nietypowe 

innowacyjne rozwiązania dotyczące modułów magistrali CAN. Aktualny stan pracy 
magistrali jest sygnalizowany przez diody LED oraz inne systemy wymiany danych.  Sygnał 
magistrali CAN został wyprowadzony na złącza śrubowe w celu ułatwienia 
przeprowadzanych badań. Postanowiono zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, dlatego 
zastosowano bezpieczniki polimerowe i bezpieczne zasilanie (5V), płytkę od strony ścieżek 
elektrycznych pokryto warstwą ochronną. 

W pracy badawczej sprawdzono wpływ zastosowanego przewodu transmisyjnego.  
Nie stwierdzono znaczących różnic w jakości sygnału. Zapewne brak znaczących zakłóceń 
wynika z przeprowadzenia badań w miejscu o niewielkich oddziaływaniach elektromagne-
tycznych oraz sprawdzeniu krótkich odcinków przewodów. 

Pomimo zwarcia linii CAN_L z masą lub CAN_H z zasilaniem transmisja danych była  
w dalszym ciągu realizowana, lecz odporność magistrali na zakłócenia przy wykorzystywaniu 
tylko jednego przewodu jest mniejsza. Przy innych typach zwarć magistrali CAN transmisja 
danych nie jest możliwa. 

Z uzyskanych wyników badań wynika, iż największy wpływ na jakość sygnału ma re-
zystor terminujący. Zmiana wielkości rezystancji terminującej wpływa również na zmianę 
amplitudy sygnału. Wprowadzając element pojemnościowy i indukcyjny, przebieg stawał się 
zdeformowany. Można więc wywnioskować, iż znaczącymi parametrami wpływającymi na 
jakość sygnału są pojemność oraz indukcyjność zastosowanego przewodu magistrali CAN. 

Zapewnienie możliwości badania różnych magistral komunikacyjnych oraz umożliwienie 
nauki programowania mikrokontrolera powoduje, że wykonane stanowisko daje duże 
możliwości dydaktyczne. Znajdzie ono zastosowanie na zajęciach laboratoryjnych 
przedmiotów związanych z systemami komunikacji.  
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