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در شبکه   امیپ  افتیانتقال و در یبرا نیاز قوان یمجموعه ا CAN پروتکل
کابل  کیکند تا با  ی م  کمک است که ی ک یالکترون یاز دستگاه ها یا

 نیا .ر ارتباط باشندمتفاوت با هم د ی ک یالکترون ی مشترک ماژول ها
  ستمیکنترل س یدگیچیو متخصصان آمده تا پ نیپروتکل به کمک مهندس

 شیها را افزا ستم یس یی و کارا تیقابل امروزه را بکاهد و ی کیالکترون یها
مسائل و نکات مهم و قابل توجه  ی تا به بررس دیما همراه باش با .دهد

 .میپروتکل بپرداز نیدرباره ا

 

 ست؟ یچ CAN پروتکل 1#

 (Controller Area Network) شبکه کنترل کننده ای CAN پروتکل
شده در خودرو  هیتعب ی ک یالکترون یدستگاه ها  نیارتباط ب  یبرا ی روش

فعال، قفل   قیتعل ستمیموتور، س تیر یمد یها ستم یس مانند .است
 .ره ی هوا و غ سهیمطبوع، ک هی تهو  ،یمرکز 

بهبود  یبرا 1983در سال  Robert Bosch GmbH توسط دهیا نیا
 یخودرو و بهره ور  نانیاطم تیقابل شی خودروها، افزا ی من یو ا تیفیک

منجر به  یهاد  مهیو ن کی الکترون ع یدر صنا شرفتیپ .سوخت ارائه شد
 .مهندسان در صنعت خودرو شد یبرا  یی اما چالش ها دیجد یها یفناور 

را  یشتر یب یها  ی دگیچیها و پ یژگ یو  ی کیعنوان مثال، لوازم الکترون به
 .دستگاه ها نی"ارتباط" ب یی دهند، از جمله توانا ی ارائه م
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 گریکدیرا با  ییدستگاه ها نیدارند که چن فهیخودرو اغلب وظ مهندسان
 .کنند ی ل کنند که آن ها بدون خطا کار محاص نانیاطم کنند و بیترک

CAN ی ک یالکترون یماژول ها  بیترت  نی ا به .کند ی را ساده م  ندیفرآ  نیا 
ارتباط برقرار  گریکدیکابل مشترک با  کیتوانند با استفاده از  ی مختلف م 

 .کنند

 

 

 CAN الزام وجود 2#

)واحد کنترل   ECU/MCU یدارا ی کیدستگاه الکترون هر
و  یبه اشتراک گذار  یخاص خود برا نی( با قوانکروکنترلر یم/ ی ک یالکترون

چند دستگاه، تمام  ایتعامل دو  یحال، برا  نیا با .انتقال اطالعات است
  ی به درست بتوانند به سخت افزار و نرم افزار مجهز شوند تا دی دستگاه ها با

 لهیهر وس  ه،ینقل لیدر وسا CAN ده ازاز استفا قبل .ارتباط برقرار کنند
نقطه به نقطه( به  ی کش  می)به طور خاص س میس قیاز طر  ی ک یالکترون
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مورد استفاده فقط   یکه عملکردها ی هنگام .شد ی متصل م گریدستگاه د 
 اما کرد؛ ی موثر عمل م ی امر به اندازه کاف  نی ا بودند، یا هی پا یعملکردها

  ،یکیالکترون زات یتجه شرفتیاز مشکالت عمده مهندسان خودرو با پ ی کی
  ی اطالعات زمان واقع  بتوان مختلف بود تا یدستگاه ها یها ECU اتصال

 .شده است  ی مشکل طراح  نیحل ا یپروتکل برا نیا .را رد و بدل کرد

  یکند که بر اساس آن ها دستگاه ها ی م  نییرا تع ینیپروتکل قوان نیا
با  ی معمول  الیگذرگاه سر کی قی را از طر اطالعات  توانند، ی م  ی ک یالکترون

و   ی کش  م یموضوع باعث کاهش اتصاالت س نیا  .تبادل کنند گریکدی
 ی خودرو را م  کی در  ی ک یالکترون یها  دستگاه .شد ستمیس ی کل  ی دگیچیپ

را  یارتباط چند حوزه ا CAN و کرد  یمختلف طبقه بند یتوان در حوزه ها
 .به مهندسان خودرو است  ی امر کمک بزرگ نیکند که ا  ی م  لیتسه
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 شود؟ یچگونه اجرا م  CAN پروتکل 3#

  ی در شبکه ا امیپ افتیانتقال و در  یبرا نیاز قوان یپروتکل مجموعه ا نیا
 امیشده، پ نیی عت   نیقوان نیا تحت است که ی کیالکترون یاز دستگاه ها

جاست   نیا جالب .شوند ی منتقل م گرید ی دستگاه به دستگاه  کیها از 
 یمعمار  اما است؛ افتهیبر صنعت خودرو توسعه  ی با تمرکز خاص CAN که

)مانند راه آهن،   گریصنعت د  نی چند آن باعث شده است که یایو مزا 
 .پروتکل استفاده کنند نی از ا زی( نی پزشک یو بخش ها  مایهواپ

 کنند، ی ارتباط برقرار م CAN پروتکل قیکه از طر  ی کیالکترون یها لهیوس
شوند که امکان   ی متصل م  گریکدیبه  ی معمول  الیگذرگاه سر کی لهیوس به

تبادل داده، گره   نیوقوع ا یبرا .کند ی آن ها را فراهم م نیب امیانتقال پ
  ی شبکه معمول کی .دارند ازیها ابتدا به سخت افزار و نرم افزار الزم ن

CAN شده است لیگره تشک نی از چند. 

و کنترل کننده  CAN رندهیگ کنترل کننده، فرستنده، یدستگاه دارا هر
گره خاص را بر عهده   کیعملکرد  فهیوظ است که (ECU/MCU) زبانیم

معنا که هر  نیبد .کند ی نم یرویپ master-slave یاز معمار  CAN .دارد
  ی هنگام .دارد  ی دسترس  CAN گره به خواندن و نوشتن داده ها در گذرگاه

 ی م  ی ارسال داده آماده است، در دسترس بودن گذرگاه را بررس یکه گره برا
است که  یساختار  می فر .سدینو ی شبکه م یرا رو CAN می فر کی کند و

 .کند ی داده را در شبکه حمل م تیبا ای تیاز ب یدار  ی دنباله معن
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 CAN انواع پروتکل 4#

بر آدرس،  یپروتکل مبتن در .امیپ اینوع پروتکل وجود دارد: آدرس  دو
آن در نظر  یبرا ی ام یپ هستند که یآدرس دستگاه  یداده حاو  یبسته ها

آدرس  کی  یبه جا امیهر پ ام،یبر پ ی پروتکل مبتن  در .گرفته شده است
 CAN میفر .شود ی شده مشخص م نییتع شیشناسه از پ کی توسط 

بسته داده   کی امیپ .است امیبر پ ی پروتکل مبتن  کیمنتقل شده معموالً  
ه داد  تیبا 8تا  0از  CAN امیپ  کی .کند ی است که اطالعات را حمل م

شده   ی ( سازمانده میساختار خاص )به نام فر کیشده است که در  لیتشک
  .شده است فی تعر  CAN در پروتکل تیحمل شده در هر با یها داده .اند

  ی م  افتیدر میفر  کیکنند  ی استفاده م  CAN که از پروتکل یی گره ها  همه
 ای ردیکند که آن را بپذ ی م یر یگ میتصم  CANبه شناسه گره،   بسته کنند و

 تی اولو نیشتریرا همزمان ارسال کنند، گره با ب امیگره پ نیچند اگر .نه
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 دی با نییپا  تیبا اولو یها گره .کند ی م  افتیبه گذرگاه را در ی دسترس 
 .منتظر بمانند تا گذرگاه در دسترس باشد

 

 

 CAN پروتکل یمعمار  5#

  یگره ها نیانتقال داده ها ب یموجود برا OSI پروتکل از مدل مرجع  نیا
را   هیال 7از  یمجموعه ا OSI مرجع   مدل .کند ی متصل به شبکه استفاده م 

 :است ریعملکرد خاص خود را دارد که به شرح ز هیدهد و هر ال ی نشان م 

کاربران و   ی دسترس  یپنجره برا کیبه عنوان  هیال  نی : ایکاربرد هیال .1
 .برنامه به خدمات شبکه است یندهایفرآ

داده ها در قالب استفاده   یمترجم برا کی: به عنوان ی شی نما هیال .2
  ی عمل م ستگاهیکننده ا افتیدر یبرنامه در انتها هیشده توسط ال 

 .کند
ارتباط و خاتمه جلسات   یبرقرار  جاد،یامکان ا ه یال نیجلسه: ا هیال .3

  ی لف را فراهم مدو دستگاه مخت یرو اجرا شده بر یندهایفرآ نیب
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  ی را انجام م ستمینام و ورود به س یی شناسا ت،یامن یکند که برقرار 
 .دهد

ها بدون خطا، به  امیدهد که پ ی م نانیانتقال اطم هیانتقال: ال هیال .4
 .شوند ی ارسال م یتکرار   ایو بدون از دست دادن  بیترت 

را به انتها ارائه  ی منطق   ی آدرس ده ستمیس کی  هیال نیشبکه: ا هیال .5
شوند و  تی هدا هیال نی از داده ها در چند ی ا بسته دهد تا ی م

 .متصل و خاتمه دهند  جاد،یاتصاالت شبکه را ا
منتقل شده  یها میخام را به فر یداده ها هیال ن یداده: ا وندیپ هیال .6

ها از   میانتقال فر فهیوظ هیال  نیا .کند ی م یبسته بند ی ک یزیف هیاز ال
از  پس .بدون خطا را بر عهده دارد گریدستگاه به دستگاه د کی

 .کننده است افتیدستگاه در دییمنتظر تأ م،یارسال فر
 گریدستگاه به دستگاه د کیرا از  تیب ی ک یزی ف هی: الی ک یزیف هیال .7

 .کند ی م میرا تنظ تیب انیجر انتقال کند و ی منتقل م 

داده  وندیپ هیو ال ی ک یز یف هیال ی عنی OSI تر نیی پا هیاز دو ال CAN پروتکل
 یهستند برا ی ارتباط یها هی که ال ماندهیباق هیال 5 .کند ی استفاده م 
  ی خود سازگار م  یازهایتوجه به ن با شده و یساز  نهیبه ستمیطراحان س

 .شوند
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 CAN یای مزا 6#

)با   میاز دو س CAN الیگذرگاه سر کی: از آن جا که نییپا  نهیهز •
مناسب عملکرد  متیق با کند،  ی کم( استفاده م  نهیحجم باال و هز 

 .دهد ی را ارائه م ی خوب
و  صیتشخ یرا برا ی مناسب یها زمیمکان  CAN:اعتماد بودن قابل •

  میتوان  ی ها م زمیمکان نیکمک ا به دهد که ی خطا ارائه م تیر یمد
پروتکل تا   نیا نیهمچن .میرا داشته باش ی نانیانتقال داده قابل اطم

 .مصون است ی س یاز تداخل الکترومغناط یادیحد ز
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  ی توسط پروتکل محدود نم CAN یبودن: گره ها ری پذ انعطاف  •
 .قطع شوند ایمتصل  ی توانند به راحت  ی شوند و م

متر   40در طول   هیبر ثان تی مگاب 1سرعت داده    CAN:بودن ع یسر •
 .کند ی م  ی بانیگذرگاه را پشت

 .کنند ی ارتباط را مختل نم وبیعم یخطا: گره ها تیمحدود  •
چند/همه گره ها ارسال /کیتوان به  ی ها را م  امیپخش: پ تیقابل •

 .کرد
  ی)برا ISO-DIS 11898 قی را از طر CAN پروتکل  ISO:استاندارد •

  یبرنامه ها ی)برا ISO-DIS 11519-2 با سرعت باال( و یبرنامه ها
 .( استاندارد کرده استنیی با سرعت پا

استاندارد   SAEمانند    ی صنعت   یتوسط سازمان ها  نیهمچن  CAN  پروتکل
 شده است. 

 


