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Stanisław DUER, Jacek GRZYB 

WYKORZYSTANIE SERWISOWYCH BAZY WIEDZY  

W DIAGNOSTYCE SIECI CAN  

 

W pracy przedstawiono  problematykę wykorzystania bazy wiedzy serwisowej „AutoData” na potrzeby wspomagania pro-

cesu diagnozowanie usterek w sieci CAN B. W tym celu przedstawiono w postaci metodyki kroki postępowania specjalisty w 

tym zakresie. Nieznajomość informacji w bazie serwisowej zasadniczo uniemożliwia zlokalizowanie punktu diagnostycznego 

(pomiarowego), gdzie można efektywnie podłączyć urządzenie diagnostyczne. Sposób diagnostyki sieci CAN polega głównie 

na sprawdzeniu poprawności przebiegu sygnałów sieci CAN z ich sygnałami wzorcowymi.  
 

WSTĘP  

Diagnozowanie usterek sieci CAN B polega głównie na spraw-
dzeniu poprawności przebiegu sygnału przesyłanych danych. Na ich 
podstawie można domniemywać przyczyny usterki i podjąć próbę jej 
usunięcia. Głównym narzędziem diagnozowania jest oscyloskop 
cyfrowy i serwisowa bazy wiedzy. Serwisowa baza wiedzy jest 
źródłem informacji o zlokalizowania punków pomiarowych dla sieci 
CAN. Urządzenie diagnostyczne podłączone do złącza diagno-
stycznego tworzy podsystem sieci CAN B i daje możliwość diagno-
zowania tego odcinka sieć, gdyż przy jego braku ta część sieci jest 
nie aktywna. Pozwala on nam również na określenie przybliżonego 
miejsca usterki. Do pełnego opracowania takiego stanowiska ko-
nieczne jest opracowanie sposobów wykonywania pomiarów, ocena 
poprawności przebiegów sygnałów informacji, porównanie ich z 
przebiegami wzorcowymi, określenie usterek i przyczyn ich powsta-
nia. 

1. DIAGNOSTYKA SIECI CAN B W SYSTEMIE 
STEROWANIA SILNIKIEM BENZYNOWYM 

Magistrala informacyjna CAN została wprowadzona do samo-
chodów produkowanych seryjnie w roku 1991. Stała się ona stan-
dardem w branży samochodowej jak również w systemach ogólnej 
automatyki przemysłowej w systemach rozproszonych. Magistralę 
CAN wykorzystuje się w różnych układach samochodowych zróżni-
cowanych pod względem wymagań dotyczących sieci, z tegoż też 
powodu instaluje się magistrale o różnych szybkościach transmisji, 
które oferują optymalny stosunek kosztów do parametrów dla po-
szczególnych zespołów pojazdu [1-11]. 

Wyróżnia się magistrale CAN-B, CAN-C. Wolna magistrala 
(Low-Speed) CAN-B. Zdefiniowana w normie ISO 11898-3 działa z 
szybkością od 5 do 125 kbit/s. Do obsługi wielu urządzeń wyposa-
żenia dodatkowego lub wyposażenia zewnętrznego takie szybkości 
wystarczają do przesyłania informacji w systemie czasu rzeczywi-
stego. Przykładowymi zespołami obsługiwanymi przez magistralę 
CAN-B są: sterowanie klimatyzacją; ustawianie położenia siedzeń; 
elektryczne sterowanie szyb; sterowanie otwieranym dachem; 
ustawianie lusterek zewnętrznych i sterowanie nawigacją. 

Diagnozowanie usterek sieci CAN B (Rys. 1) polega głównie na 
sprawdzeniu poprawności przebiegu sygnału przesyłanych danych. 
Na ich podstawie można domniemywać przyczyny usterki i podjąć 

próbę jej usunięcia. Głównym narzędziem diagnozowania jest oscy-
loskop cyfrowy.  

 
Rys. 1. Schemat funkcjonalno-diagnostyczny sieci CAN B 

 
Urządzenie diagnostyczne typu KTS podłączone do złącza 

diagnostycznego tworzy podsystem sieci CAN B i daje nam możli-
wość diagnozowania tego odcinka sieć, gdyż przy jego braku ta 
część sieci jest nie aktywna. Pozwala on nam również na określenie 
przybliżonego miejsca usterki. Do pełnego opracowania takiego 
stanowiska konieczne jest opracowanie sposobów wykonywania 
pomiarów, ocena poprawności przebiegów sygnałów informacji, 
porównanie ich z przebiegami wzorcowymi, określenie usterek i 
przyczyn ich powstania. 

2. SPECJALISTYCZNE BAZY DANYCH 

Na ryku jest wiele specjalistycznych baz danych. W tej pracy 
wykorzystano specjalistyczną bazę danych „AUTODATA” (Rys. 2). 
Autodata zawiera dane dla pojazdów osobowych jak i dostawczych. 
Zawarte są w niej dane regulacyjne w polskiej wersji językowej 
niezbędne do napraw pojazdów. Zawiera w swojej bazie dane do 
ponad 18 000 modeli samochodów. Co pół roku pojawiają się aktua-
lizacje co poszerza zakres precyzyjnych informacji. Autadata zawie-
ra między innymi: 
1. Dane techniczne i wartości kontrolne (dane regulacyjne) 
2. Kasowanie inspekcji olejowych i serwisowych, 
3. Kodowanie kluczyków elektronicznych, 
4. Lokalizacja filtrów kabinowych, 
5. Momenty dokręcania śrub, 
6. Pojemności napełniania klimatyzacji, 
7. Geometria kół samochodowych wraz z ilustracjami punktów 

regulacyjnych, 
8. Paski rozrządu, łańcuchy rozrządu, paski wieloklinowe, 
9. Czasy napraw z możliwością sporządzania kosztorysów, 
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10. Kody błędów – kroki probiercze, 
11. Diagnoza modułów Sterowanie silnikiem Motronic, MED., EDC, 
12. Diagnoza układów ABS, ASR, EPC, Airbag, klimatyzacji, 
13. Tabele wyszukiwania usterek,  
14. Schematy instalacji elektrycznych w tym sieci CAN, 
15. Dane serwisowe układów klimatyzacji. 
 

 
Rys. 2. Okno główne programu „Autodata” po wybraniu pojazdu 

3. OBSŁUGA PROGRAMU AUTODATA ORAZ 
LOKALIZACJA PRZEWODÓW MAGISTRALI CAN 

Pierwszym etapem diagnostyki magistrali CAN za pomocą 
oscyloskopu, jest znalezienie przewodów tak zwanej „skrętki”, czyli 
CAN_HI oraz CAN_LO magistrali danych. W nowoczesnych pojaz-
dach wiązka przewodów jest bardzo rozbudowana. W pojazdach 
występuje kilka rodzajów magistrali CAN takich jak: CAN napęd, 
CAN komfort, CAN multimedia. Każdy producent pojazdów używa 
swoich oznaczeń kolorystycznych lub numeracyjnych (pojazdy 
francuskie) przewodów magistrali. Najlepszym sposobem w znale-
zieniu przewodów sieci jest skorzystanie z specjalistycznych baz 
serwisowych. W tej pracy wykorzystano specjalistyczną bazę da-
nych „AUTODATA”. Do badań wykorzystano samochód osobowy 
marki Mercedes-Benz C-klasa (W203) 2.1 CDI C200 o mocy 122 
koni mechanicznych. W pojeździe jest zastosowany sterownik EDC 
15C. 

Najlepszym miejscem znalezienia przewodów magistrali CAN 
jest złącze sterownika silnika. Znalezienie lokalizacji sterownika 
silnika może być kłopotliwe w nowoczesnym pojeździe, w tym przy-
padku możemy posłużyć się bazą serwisową Autodata) (Rys. 3). 

 
a) Wybór pojazdu 

 

Rys. 3. Okno wyboru rodzaju pojazdu programu Autodata 
 

Na rysunku 3 przedstawiono okno wyboru pojazdu. Kolejno 
wybieramy: rok produkcji pojazdu (2003), producenta pojazdu (Mer-
cedes-Benz), wersję modelu (C-Klasa W203), silnik (2.1 C200 CDI), 
kod silnika/moc silnika (646.962/90KW 122kM).  

 
b) Lokalizacja sterownika 

Po wybraniu pojazdu otwiera nam się menu główne (Rys.2). 
Wybieramy zakładkę „Podzespoły ogólne”. Otwiera nam się okno 
przedstawione na rysunku 4. 

 

 
Rys. 4. Okno programu AutoData - zakładka podzespoły ogólne 

 
Wyszukujemy sterownik silnika (Wielofunkcyjny komputer ste-

rujący). Zauważamy, ze jest on ulokowany pod podszybiem z lewej 
strony pojazdu (Rys. 5). 
 

 
Rys. 5. Złącza sterownika silnika wraz z przewodami doprowadzo-
nymi do sterownika 

 
c) Odszukanie przewodów sterownika silnika 

Jak już wcześniej wspomniano najlepszym sposobem znale-
zienia przewodów magistrali CAN jest odnalezienie sterownika 
silnika. Przy złączach sterownika jest wiele przewodów. Z wiązki 
przewodów musimy odnaleźć przewody magistrali CAN. Innym 
sposobem jest odszukanie magistrali CAN-Napęd w innych miej-
scach w pojeździe na przykład przy wtyczkach magistrali CAN lub 
przy innych sterownikach, które są także podłączone do magistrali 
CAN-Napęd. Podstawą diagnostyki sieci CAN są bazy danych. W 
oparciu o nie należy: 
a) W pierwszym kroku zlokalizować w nich schemat sterownika 

silnika wraz z oprzyrządowaniem (Rys. 6). Na podstawie sche-
matu sterownika należy rozpoznać budowę i zasadę pracy 
układu sterownika oraz zlokalizować strukturę sieci CAN. 

b) W kolejnym kroku po rozpoznaniu struktury magistrali CAN, 
należy określić sposób podłączenia przyrządu diagnostycznego. 
Rysunek 6 przedstawia schemat złącza sterownika silnika z 

wszystkimi elementami. 
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Rys. 6. Okno programu „AutoData” - złącze sterownika silnika z 
zaznaczonym przyłączem magistrali CAN 

 
Po prawej stronie na powiększeniu zauważamy przewody 

CAN-L oraz CAN-H oraz kolory otulin przewodów. Z legendy odczy-
tujemy: gn-zielony, gn sw-zielono-biały. Jak zauważamy kolorystyka 
przewodów w schemacie pokrywa się z kolorami przewodów uży-
tymi w pojeździe (Rys. 7). Możemy szukać przewodów magistrali 
CAN w całym pojeździe. Na rysunku 7 i 8 zostanie przedstawiony 
schemat całej sieci CAN zamontowanej w pojeździe Mercedes-
Benz W203 2.1 CDI. 
 

 
Rys. 7. Odnalezione przewody w pojeździe przy sterowniku silnika 

 
 

 
Rys.  8. Schemat elektryczny magistrali CAN Mercedes-Benz W203 

 
d)  podłączenie oscyloskopu do sieci CAN 

Po znalezieniu dwóch przewodów magistrali w wiązce wszyst-
kich przewodów pojazdu, musimy podłączyć do nich przewody 
oscyloskopu. Wiedząc, że magistrala CAN jest dwuprzewodowa, do 
pomiaru jej stanu musimy wykorzystać oscyloskop dwukanałowy. 
Jest kilka metod podłączenia sond oscyloskopu. Jedna z metod 

polega na zdjęciu izolacji przewodów i podłączenia sond oscylosko-
pu za pomocą zacisków (Rys. 9). 

 

 
Rys. 9. Sposób podłączenia kanałów oscyloskopu do magistrali 
CAN 

 
Innym sposobem podłączenia kanałów oscyloskopu do sterow-

nika, jest włożenie ostro zakończonych sond bezpośrednio do złą-
cza sterownika (Rys. 10). 

 
Rys.  10. Sposób podłączenia za pomocą wąskich końcówek sond 
oscyloskopu 

PODSUMOWANIE 

Diagnozowanie usterek sieci CAN B polega głównie na spraw-
dzeniu poprawności przebiegu sygnału przesyłanych danych. Na ich 
podstawie można domniemywać przyczyny usterki i podjąć próbę jej 
usunięcia. Głównym narzędziem diagnozowania jest oscyloskop 
cyfrowy i serwisowa bazy wiedzy. Serwisowa baza wiedzy jest 
źródłem informacji o zlokalizowania punków pomiarowych dla sieci 
CAN. Urządzenie diagnostyczne podłączone do złącza diagno-
stycznego tworzy podsystem sieci CAN B i daje możliwość diagno-
zowania tego odcinka sieć, gdyż przy jego braku ta część sieci jest 
nie aktywna. Pozwala on nam również na określenie przybliżonego 
miejsca usterki. Do pełnego opracowania takiego stanowiska ko-
nieczne jest opracowanie sposobów wykonywania pomiarów, ocena 
poprawności przebiegów sygnałów informacji, porównanie ich z 
przebiegami wzorcowymi, określenie usterek i przyczyn ich powsta-
nia. 
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Use of service knowledge in the diagnosis of network CAN 

The paper presents the problem of the use of the 

knowledge base service "Autodata" for the purpose of sup-

porting the process diagnozo-bleshooting CAN network B. 

For this purpose, the methodology presented in the form of 

steps to follow specialist in this field. Ignorance of the infor-

mation in the database service generally impossible to locate 

the point of diagnosis (measurement) where you can effec-

tively connect the diagnostic tool. Method for the diagnosis 

CAN network consists mainly of checking the correctness of 

the signals to CAN networks with their calibrating signals. 
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