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ABSTRACT 
The aim of this article is to acquaint the reader with an easy configurable diagnostic tool development 

process for CAN (Controller Area Network) network analyses. This article presents the main aspects of selec-
tion of hardware elements and the implementation phases of the software architecture. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 
A cikk célkitűzése az autóiparban és az ipari automatizálásban egyre jobban elterjedt CAN (Controller 

Area Network) hálózatok diagnosztikáját segítő, könnyen újrakonfigurálható eszköz fejlesztési folyamatának a 
bemutatása. A cikk tartalmazza egy ilyen jellegű eszközzel szemben támasztott követelmények bemutatását, a 
hardver elemek kiválasztásának szempontjait, a működtető szoftver architektúráját és implementációs fázisait. 

 
Kulcsszavak: Controller Area Network, software development, CAN signal diagnosis, embedded sys-

tems, industrial automation 
 

1. BEVEZETÉS 
A mai autóipari alkalmazások és ipari folyamatirányító rendszerek nagyszámú elektronikus vezérlő-

rendszert tartalmaznak. A bonyolultabb vezérlési funkciókat csak a vezérlőegységek összehangolt működésé-
vel lehet megvalósítani. Ezen rendszerek funkcióinak bonyolultsága elkerülhetetlenné teszi a rendszerek ele-
mei közötti folyamatos adatcserét. A hagyományos rendszerekben az adatcsere dedikált adatvonalakon keresz-
tül történik, de ezt a vezérlési funkciók bonyolultabbá válásával egyre nehezebb és drágább megvalósítani. 
Ezért szükségessé vált a hagyományos pont-pont összekötésének lecserélése, amit úgy oldottak meg, hogy a 
rendszer elemeit egy soros buszrendszerre kötötték rá, így minden eszköz megkapja azt az információt, amit 
valamelyik eszköz elküld. Az addig használt soros buszrendszereknek viszont túl kicsi volt az átviteli sebes-
sége, vagy a kommunikációs hibákat nem kezelték megfelelően. Mivel az autóipar számára nem volt megfele-
lő buszrendszer, ezért fejlesztette ki a Bosch a „Controller Area Network”-ot, amit szabványosítottak 1991-
ben ISO 11898 lajstromszámon.  

Az ipari eszközökbe és a gépkocsikba kerülő új eszközök kifejlesztése és javítása egyaránt bonyolult fel-
adat, mivel a berendezések egymással logikai kapcsolatban vannak, és felhasználják egymás adatait, amelyeket a 
CAN buszon keresztül küldenek el egymásnak. A CAN busz segítségével a modern gépkocsikhoz hasonló diag-
nosztika áll a mérnökök rendelkezésére, ha azt a felhasznált eszközök támogatják. Az adatátvitel megbízhatósá-
gán túl az állomásokra eső alacsony kapcsolati költség is jelentős érv a CAN használata mellett. Mi a diagnoszti-
kai és vezérlési feladatok ellátásához készítettünk egy saját fejlesztésű mikrokontrolleres eszközt. 
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2. A DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZZEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 
Egy kiterjedt piackutatás eredményei alapján meghatároztuk a hardver tervezésekor fontos szemponto-

kat, melyek a következők lettek: 
– Az eszköz legyen alkalmas CAN buszon érkező adatok fogadására és feldolgozására 
– Az eszköz önmagában számítógéppel történő összekapcsolás nélkül is legyen alkalmas egyszerűbb 

analizátor és teszt-feladatok ellátására 
– Robosztusság (tápfeszültség ingadozására; kimenetek-bemenetek rövidre zárására, földpotenciálra 

kötése, tápfeszültségre kötésére) 
– Lehetőség legyen valamilyen gyors kommunikációs csatorna segítségével összekapcsolni az esz-

közt egy személyi számítógéppel és/vagy valamilyen ipari busz alkalmazására is legyen lehetőség. 
– Nyomógombok és kijelző alkalmazására legyen lehetőség 
– Ha számítógéppel van az eszköz összekötve, akkor ne legyen szükséges külső tápegységet alkal-

mazni 
– Opcionálisan lehessen valós idejű órát csatlakoztatni az áramkörhöz 
– Alacsony költség 

 

3. A CAN INTERFACE 
A CAN vezérlő lehet a mikrokontrollerbe ágyazott illetve attól különálló. A CAN protokollvezérlő 

(CAN protocol controller) és a busz között a kapcsolatot az ún. CAN adó-vevő terminál (CAN transciever) 
teremti meg. A RxD és TxD jelek sorosan továbbítódnak, a CAN kontroller ezeket használva továbbítja az 
információit. Az adó-vevő a TxD jeleket alakítja át a busz differenciális jeleivé, illetve a busz-jeleket „fordítja 
le” a vezérlő számára értelmezhető soros jelfolyammá (RxD). Bizonyos vezérlőkben ezeket a jeleket nem a 
földpotenciálhoz, hanem egy adott referencia-feszültséghez hasonlítják. Ez esetben 4 vonalra van szükség, 
Tx0, Rx0 (az adó-vevő illetve a kontroller oldali referencia-feszültségre kötve), valamint Tx1 és Rx1 (jelveze-
tékek). 
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1. ábra 

A CAN csomópont felépítése 

 
Az ilyen közvetlen elektromos csatolás helyett lehetőség van optikai csatolás használatára is, így a ve-

zérlő elektromosan elszigetelhető a kommunikációs hálózattól, ezáltal megóvható a buszon esetlegesen kelet-
kező túlfeszültségektől és kialakuló potenciálkülönbségektől. 
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2. ábra 
 Optikai csatolóval megvalósított összeköttetés 

 

4. AZ ELKÉSZÍTETT RENDSZER ISMERTETÉSE 
Az eszköz „magja” egy mikrokontroller, amely az érkező frame-ek adatmezőit feldolgozza. Ehhez a 

„maghoz” csatlakoznak a különböző illesztő áramkörök. Mindenképpen valamilyen nagyobb teljesítménnyel 
rendelkező mikrokontrollert kellett választani, mert egy kisebb számítási teljesítménnyel rendelkező mikro-
kontroller nem tudná a beérkező adatokat folyamatosan feldolgozni.  

A külső CAN vezérlő alkalmazása mellett döntöttünk, mert ennek a megoldásnak van egy olyan előnye 
is, hogy ha valamilyen tranziens jelenséget vagy tartós túlfeszültséget nem tud elviselni a CAN transiver IC 
áramkör, és tönkretenné a hozzá csatlakozó alkatrészt, akkor maga a mikrokontroller sértetlen marad „csak” a 
CAN vezérlő hibásodik meg, megóvva a mikrokontrollert, amely a további funkcióit továbbra is megfelelően 
el tudja látni. 

 

 
3. ábra 

A rendszer elvi felépítése 
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A mikrokontrollerhez a CAN vezérlőáramkör SPI buszon van csatlakoztatva. A CAN vezérlőt annak 
regiszterein keresztül lehet felprogramozni és a megfelelő üzemmódba állítani. A vezérlőnek van egy engedé-
lyező lába (Chip Select), amelyen ki kell választani a buszon lévő eszközök közül, hogy melyikkel szeretne a 
mikrokontroller kommunikálni, így akár több CAN csatornásra is kibővíthető a jövőben az eszköz. A buszon 
kommunikálva képes a mikrokontroller beállítani a CAN vezérlő regisztereit és az érkezett frame-eket olvasni. 
A vezérlő a frame-azonosítójuk alapján képes a frame-eket megszűrni, így a mikrokontroller számára infor-
máció-tartalommal nem rendelkező frame-ek kiszűrhetők a CAN vezérlővel, nem szükséges azokat továbbíta-
ni a mikrokontroller felé. Az SPI buszon keresztül lehet különböző periféria áramköröket csatlakoztatni a 
mikrokontrollerhez. 

A vezérlő IC-t a regiszterein keresztül lehet használni. Minden regiszternek megvan a címe, az IC do-
kumentációjából az is megtudható, hogy a regiszter olvasható vagy írható, esetleg mindkettő. Ahhoz, hogy a 
regiszterekre ne csak egy számmal kelljen hivatkozni, mindegyik regiszterhez egy-egy konstanst rendelünk 
hozzá, amivel „beszédessé” és átláthatóvá tehető a kód. Hasonlóan, a hibakódokhoz is konstansok tartoznak. 
A gyorsaság növelése érdekében a CAN vezérlőt kezelő függvények közvetlenül a mikrokontroller SPI keze-
léséért felelős regisztereit használják. A függvény az időtúllépést is képes kezelni. Ha a vezérlő valamilyen 
okból nem válaszolna időben, akkor a függvény az SPIERROR változót igaz értékre állítja. A küldendő ada-
tok egy tömbben szerepelnek, a tömb egy globális változó a mikrokontroller programjában. A következő ábra 
egy CAN frame vezérlőnek való elküldése mutatja. (Frame id: 0x5151; adatbyte-ok száma: 8; adatok értékei: 
1,2,3,4,5,6,7,8. ) 

 
 

 
4. ábra 

Az SPI buszon elküldött adatbytok figyelhetőek meg a DigiView logikai jelanalizátor program ablakában, 
miközben beállítja az MCP2515 IC CAN frame regisztereit 

 
Az USB port elérése szempontjából vizsgálva az alkalmazni kívánt mikrokontroller családot, megálla-

pítható, hogy azok a kontrollerek, amelyek képesek USB porton kommunikálni, azok nem képesek soros 
porton. Ez azért jelent problémát, mert az iparban az egyik leggyakrabban elterjed kommunikációs buszt – az 
RS-485-öt – a mikrokontroller soros portjának a segítségével lehet a leghatékonyabban megvalósítani. Ha a 
számítógéppel történő gyors kommunikációra USB támogatással rendelkező mikrokontroller helyett egy olyat 
választunk, amely nem támogatja az USB-t, hanem helyette a soros kommunikációt, akkor az USB port eléré-
sét valamilyen külső eszközzel kell megoldani. Az USB interface áramkörök között található olyan, amely a 
soros porti kommunikációt képes átalakítani USB porti kommunikációvá. Egy ilyen áramkör alkalmazásával 
képes lesz az eszköz az USB porton kommunikálni a számítógéppel. Ebben az esetben a számítógépen az 
USB/soros port áramkör gyártójának a driver-ét kell telepíteni, nem a mikrokontroller gyártójának a driver-ét. 
Néhány USB/soros IC driver-ét a Windows operációs rendszerek is tartalmazzák, ellentétben a mikrokontrol-
ler USB-s elérését lehetővé tevő driver-rel.  
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5. ábra 

Az FT232RL IC Windows-ból állítható tulajdonságai  

Az IC tulajdonságait vizsgálva láthatjuk, hogy milyen maximális sebességgel tud kommunikálni, ez 
921600 Bit/sec, ami 900 Kbyte/sec. Ez kellő gyorsaságot biztosít a mikrokontroller és a számítógép között. A 
mikrokontroller esetében a soros kommunikáció sebességét annak SPBRG és TXSTA regisztereinek a segít-
ségével tudjuk állítani. A kiszámításhoz tudni kell továbbá, hogy milyen kvartz-ot használ az áramkörünk, és 
azután egy egyszerű számítással meghatározható a regiszter értéke. 

 

  )1( +⋅
=

SPBRGx
F

BaudRate osc

  (1) 
A képletben x értéke 4, 16, 64 lehet. Azt, hogy a képletben melyik számot kell alkalmazni, a TXSTA re-

giszter SYNC és BRGH bitjei határozzák meg. A regiszterekkel mikrokontrollernél elvileg akár 5Mbit/sec 
sebességet is beállíthatnánk, természetesen ezen a sebességen már nem tudna megfelelően működni. 

Ha a képletet átalakítjuk úgy, hogy SPBRG regiszter értékét akarjuk meghatározni, akkor a következőt 
kapjuk: 
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 (2) 
Ha meg akarjuk határozni SPBRG regiszter értékét, akkor a legtöbb esetben SPBRG-re nem egész szám 

jön ki. Ha egész MHz-es kvartz-okat választunk, akkor a nevezetes sebességekre nem egész számot kapunk 
SPBRG regiszterre, ha a szabványos soros porti sebességeket szeretnénk használni, akkor speciális a soros 
kommunikációhoz méretezett kvartz-ot kell választani. Ha kiszámoltuk SPBRG értékét, és azt behelyettesítjük 
az első egyenletünkbe, akkor megkapjuk a valós sebességet. Mivel a mi esetünkben a számítógépen is be kell 
állítanunk egy sebességet, és a mikrokontrollernél is, ezért ha eltérés van a kettő között, akkor abból hibák 
keletkezhetnek a kommunikációnál. A hibát a következő módon számolhatjuk ki: 

  audRateTervezettB
audRateTervezettBdRateSzámoltBauHiba −=

 (3) 
A mikrokontrollerek programját a bonyolultsága és az áttekinthetősége miatt nem érdemes assembly-

ben fejleszteni, hanem valamilyen magasabb szintű programozási nyelvet érdemes használni. A mikrokontrol-
ler programja két, egymástól elkülönülő részből áll. Az egyik a mikrokontroller főprogramja, a másik pedig a 
megszakítás-kezelő függvény. A mikrokontroller fontosabb funkcióit – melyeknél fontos az, hogy a mikro-
kontroller meghatározott időn belül reagáljon – a megszakítás-vezérlő függvény kezeli, a kevésbé fontos fel-
adatokat pedig a főprogram látja el. 
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A két „programrész” globális változókon keresztül tud egymással kommunikálni. A változók használa-
tánál figyelni kell arra, hogy egyszerre ne használja a főprogram és a megszakítás-kezelő függvény. Akkor 
keletkezne hiba, ha a változót egyszerre módosítja és olvassa a főprogram és a megszakítás-kezelő függvény. 
Ezt szemaforok segítségével lehet kiküszöbölni. A szemafor biztosítja, hogy csak az egyik programrész férjen 
hozzá a változókhoz.  

LCD kijelzőnek mi az Emerging Display Technologies Corporation gyártó EW20400YLY típusú kijelző-
jét választottuk. A kijelző párhuzamos elérésű, mivel a mi kívánalmainknak megfelelő SPI-os kijelzőt nem 
találtunk. Mivel a mikrokontroller nem rendelkezett elegendő I/O-val a perifériáinak és a kijelző kezeléséhez, 
ezért volt szükséges számunkra I/O portbővítőt alkalmazni. Mivel a rendszerünkben volt már SPI buszra fű-
zött eszköz, ezért kézenfekvő volt a NYÁK tervezésénél egy SPI-os bővítő alkalmazása. Mi erre a célra a 
Microchip MCP23S17-es IC-jét választottuk, amely 16 ki vagy bemenet kezelésére alkalmas. A bővítő IC-t a 
regiszterein keresztül lehet vezérelni, ki- és beállítani annak lábait. A bővítő az LCD kijelző számára küldendő 
adatokat sorosan kapja az SPI buszon, majd azokat párhuzamosan a kivezetésein elküldi az LCD kijelzőnek.  

 
 

 
6. ábra 

A mikrokontroller programjának a blokkvázlata 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 
A kifejlesztett eszköz segítségével a járművek buszrendszereinek és az ipari terepbusz rendszereknek a 

diagnosztikája könnyen megoldható. Az eszköz megfelel az előírásoknak és a felmerülő fejlesztési és diag-
nosztikai alkalmazásokhoz könnyen adaptálható, megkönnyítve ezáltal a fejlesztőmérnökök és tesztmérnökök 
munkáját. 
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