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Streszczenie 
W artykule zaprezentowano opis diagnostycznego sposobu badania 
sieci informacyjnej CAN B pojazdu samochodowego z wykorzystaniem 
specjalistycznego diagnoskopu Wurth WOW. Przesyłanie wszystkich 
informacji w pojeździe, a więc sygnałów informacyjnych, czy też 
sygnałów sterujących (nastawczych) jest realizowane z 
wykorzystaniem wewnętrznej sieci informacyjnej. Stan techniczny tej 
sieci a w szczególności jej sprawność bezpośrednio wpływają na 
właściwą pracę wszystkich systemów w pojeździe, informacyjnych 
(diagnostycznych), czy tez systemów sterujących pracą silnika pojazdu 
oraz jego systemów bezpieczeństwa.  
 
Wstęp  

Magistrala informacyjna CAN została wprowadzona  
do samochodów produkowanych seryjnie w roku 1991. Stała  
się ona standardem w branży samochodowej jak również  
w systemach ogólnej automatyki przemysłowej w systemach 
rozproszonych. Magistralę CAN wykorzystuje się w różnych 
układach samochodowych zróżnicowanych pod względem 
wymagań dotyczących sieci, z tegoż też powodu instaluje  
się magistrale o różnych szybkościach transmisji, które oferują 
optymalny stosunek kosztów do parametrów dla poszczególnych 
zespołów pojazdu. 

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 wyposażenia dodatkowego lub wyposażenia 
zewnętrznego takie szybkości wystarczają do przesyłania 
informacji w systemie czasu rzeczywistego. 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. 

 
1. Struktura sieci CAN  

Magistrale CAN-B coraz częściej stosuje się do diagnostyki 
pojazdu. Szybka magistrala High-Speed CAN-C, zdefiniowana 
w normie ISO 11898-2 działa z szybkością od 125 do 1 Mbit/s. 
Spełnia ona wymagania systemy czasu rzeczywistego dla 
układu napędowego samochodu [1]. Wykorzystywana jest do: 

• sterowania silnikiem (np. Motronic oraz EDC); 
• sterowanie układem jezdnym; 
• stabilizacji toru jazdy ESP; 
• zestaw wskaźników. 

Do kodowania podczas transmisji stosuję się metodę NRZ 
(Non-Return to Zero), według której między dwoma 
równowartościowymi stanami na magistrali w czasie transmisji 
nie ma przymusowego powrotu do stanu zerowego (rys. 1). 
Przez stosowanie transmisji różnicowej możliwe jest 
odfiltrowanie zakłóceń na magistrali.  

 

 
Rys. 1 Poziom napięć dla CAN-Low Speed i CAN-High Speed [1] 

 
Niektóre transceivery dodatkowo przetwarzają poziom 

napięcia na CAN_H oraz CAN_L, dzięki czemu jest możliwy 
także jednoprzewodowy tryb pracy, kiedy jeden z dwóch 
przewodów magistrali zostanie wyeliminowany w skutek zwarcia 
lub przerwania kabla. Warunkiem wstępnym do takiego trybu 
pracy jest jednak wspólna masa stacji dołączonych  
do magistrali, która przejmuje w tedy funkcję uszkodzonego 
przewodu. Poziom napięcia dla standardu Low-Speed 
pokazano na rys. 1. 

Dla stanu recesywnego High-Speed wykorzystuje napięcie 
2,5V na obu przewodach. Dla stanu dominującego na linii 
CAN_H jest napięcie 3,5V, a na linii CAN_L napięcie 1,5V. Dla 
magistrali Low-Speed w stanie recesywnym jest napięcie 0V na 
linii CAN_H oraz 5V na linii CAN_L. W stanie dominującym na 
linii CAN_H jest napięcie 3,6V, a na linii CAN_L napięcie 1,4V [1]. 
 
2. Diagnostyka sieci CAN-B z wykorzystaniem 

diagnoskopu Wurth WOW 
Diagnozowanie usterek sieci CAN B (Rys. 2) polega głównie 

na sprawdzeniu poprawności przebiegu sygnału przesyłanych 
danych. Na ich podstawie można domniemywać przyczyny 
usterki i podjąć próbę jej usunięcia. Głównym narzędziem 
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diagnozowania jest oscyloskop cyfrowy. Urządzenie 
diagnostyczne podłączone do złącza diagnostycznego tworzy 
podsystem sieci CAN B i daje nam możliwość 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. Diagnoskop ten jest to prosty  
w obsłudze, ale w pełni profesjonalny system. Wybór pojazdu 
odbywa sie poprzez wskazanie rocznika, marki oraz modelu 
pojazdu. Istnieje także możliwość wyszukiwania według kodu 
silnika. System WOW umożliwia nam diagnostykę takich 
podzespołów pojazdu jak: (silnik, ABS/ESP, poduszki 
powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa, klimatyzacja, 
automatyczna skrzynia biegów, kasowanie inspekcji olejowych  
i serwisowych, komputer pokładowy, immobiliser oraz 
kodowanie kluczyków, elektronika związana z komfortem, lampy 
ksenonowe, elektryczny hamulec postojowy. System WOW 
wykorzystuje protokoły magistrali CAN.  

Przed przystąpieniem do podłączenia interfejsu 
diagnostycznego do pojazdu, musimy się upewnić, że ten 
interfejs ma w swojej bazie nasz samochód. Do badań 
wykorzystaliśmy interfejs Würth WOW. Pojazd to Mercedes-
Benz W203 2.1 CDI 122kM. Włączmy oprogramowanie 
interfejsu i wybieramy pojazd. Następnie wybieramy który 
podzespół chcemy diagnozować (Rys. 2). W tym przypadku 
diagnozujemy silnik. W kolejnym kroku wybieramy system jakim 
chcemy diagnozować. 

 

 
 

Rys. 2.  Widok diagnoskopu WOW 
 
Pokazano to na poglądowym rysunku z umiejscowieniem 

złącza diagnostycznego w wybranym pojeździe (rys. 3 i 4). 
Podłączamy interfejs i podejmujemy próbę połączenia się ze 
sterownikiem silnika. Jeżeli wszystko jest dobrze, magistrala 
CAN nie ma awarii, możemy odczytać kody błędów. Gdy jest 
awaria sieci CAN interfejs diagnostyczny nie połączy się ze 
sterownikiem lub połączy się, lecz pokaże błąd magistrali.  
W takim przypadku należy podłączyć oscyloskop do sieci CAN  
i przeprowadzić diagnostykę samej sieci CAN. 

Rysunek 4 przedstawia okno programu WOW. Interfejs 
diagnostyczny nie może połączyć się ze sterownikiem silnika. 
Sprawdzamy podłączenie oraz zasilanie interfejsu. Jeżeli jest 
zasilanie to należy sprawdzić sieć CAN. Należy wyszukać  
w pojeździe przewody magistrali w tym przypadku magistrali 
CAN Napęd, która jest odpowiedzialna za przesyłanie informacji 
w systemie napędu oraz umożliwia diagnozowanie podzespołów 
do niej podłączonych.  

 
 
Rys. 3. Okno programu diagnoskopu WOW dla wyboru systemu 
oraz rysunek umiejscowienia złącza diagnostycznego 
 

 
 
Rys. 4. Okno programu diagnoskopu WOW dla błędu 
komunikacji ze sterownikiem 
  
3. Badanie zwarcie przewodu CAN_H z masą 

W magistrali CAN w obu przewodach  napięcie spada do 
poziomu 0 V. Zauważono na przewodach sygnały o niewielkiej 
amplitudzie, nie można rozpoznać bitów dominujących 
i recesywnych (rys. 5 i 6.). Ten przypadek awarii sieci CAN 
uniemożliwia pracę sieci. Podczas wystąpienia tej awarii nie 
można uruchomić silnika.  

 

 
 
Rys. 5. Okno programu WOW dla błędów zapisanych w sterowniku 
silnika podczas zwarcia przewodu CAN_H z masą pojazdu 
Magistrala CAN nie pracuje. Kluczyk zostaje rozpoznany przez 
elektroniczną stacyjkę, lecz nie ma możliwości odpalenia silnika 
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samochodu. W sytuacji, gdy awarię zasymulowano  
na pracującym silniku zauważono inną pracę silnika, co objawiło 
się spadkiem prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym oraz 
włączeniem się wentylatora chłodnicy. Wyświetlacz 
wielofunkcyjny wyświetlał błędy podobne jak w przypadku 
zwarcia przewodu CAN_H z masą pojazdu.  
 

 
 
Rys. 6. Okno diagnoskopu FSA 720 dla zwarcia linii L z masą 
pojazdu [3] 
 
4. Badanie zwarcia przewodu CAN_L z masą 

Zwarty przewód CAN_L umożliwił uruchomienie pojazdu. 
Gdy silnik samochodu pracował na wyświetlaczu wielofunkcyjnym 
pojawiły się komunikaty o błędach w układach takich jak: 
sterownik systemu ABS, sterownik systemu ESP, systemu 
wspomagania hamowania BAS (Brake Assist System). W tym 
przypadku zauważono, że nie wszystkie awarie magistrali 
uniemożliwiają jej prace. Magistrala przechodzi w tryb pracy 
jednoprzewodowej. Rysunek 7 przedstawia błędy, które zostały 
wyświetlone podczas tej awarii magistrali CAN. W praktyce 
rzadko spotykamy zwarcia, w których przewody bezpośrednio 
stykają się z masą bądź z plusem (rys. 7 i 8). Zazwyczaj zwarcia 
mają charakter oporowy, które wynikają z przetarcia izolacji 
przewodu magistrali lub wilgoci. W tych przypadkach 
zachowanie magistrali CAN jest podobne, lecz poziomy napięć 
w przewodach przyjmują różne wartości, zależne od wartości 
oporu. 

 

 
Rys. 7. Okno programu WOW dla błędów zapisanych  
w sterowniku przy zwarciu przewodu CAN_L z masą 

 
 
Rys. 8. Okno diagnoskopu FSA 720 dla zwarcia linii L z masą 
pojazdu [3] 
 

 
 
Rys. 9. Okno programu WOW dla błędów zapisanych  
w sterowniku silnika podczas zwarcia obu przewodów 
 
5. Badanie zwarcia obu przewodów sieci CAN 

Magistrala CAN nie pracuje. Kluczyk zostaje rozpoznany 
przez elektroniczną stacyjkę, lecz nie ma możliwości odpalenia 
silnika samochodu. W sytuacji, gdy awarię zasymulowano  
na pracującym silniku zauważono inną pracę silnika, co objawiło 
się spadkiem prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym oraz 
włączeniem się wentylatora chłodnicy. Wyświetlacz 
wielofunkcyjny wyświetlał błędy podobne jak w przypadku 
zwarcia przewodu CAN_H z masą pojazdu. Po podłączeniu 
interfejsu diagnostycznego w sterowniku silnika były zapisane 
następujące błędy (Rys. 9 i 10). 
 
Wnioski dotyczące badania stanu sieci CAN 
Typowe usterki sieci CAN to:  

1.  Przerwanie linii H lub L. Jest to przerwanie połączenia 
linii H lub L z dalszą częścią linii. Aby zlokalizować taką usterkę 
należy sprawdzić rezystancję pomiędzy przewodami H i L. 
Powinna ona wynosić około 60 ohm. W przypadku stwierdzenia 
rezystancji około 120 ohm oznacza to, iż przerwana jest linia 
pomiędzy odbiornikiem początkowym linii a końcowym. 
Korzystając ze schematu połączeń sieci mierzymy „przejście” 
pomiędzy kolejnymi połączeniami sieci. 
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Rys. 10. Okno programu FSA 720 dla  zwarcia obu przewodów 
magistrali ze sobą [3] 
 

2.  Przerwanie linii jednego sterownika. Jest to przerwanie 
połączenia linii H lub L z jej jednym odbiornikiem. Aby 
zlokalizować usterkę należy z korzystać z urządzenia 
diagnostycznego, które wskaże nam problem z danym 
sterownikiem. Korzystając ze schematy połączeń w sieci CAN 
należy sprawdzić za pomocą omomierza połączenie danego 
odbiornika z siecią. 
 
Podsumowanie  

W artykule zaprezentowano opis diagnostycznego sposobu 
badania sieci informacyjnej CAN B pojazdu samochodowego. 
Przesyłanie wszystkich informacji w pojeździe, a więc sygnałów 
informacyjnych, czy też sygnałów sterujących (nastawczych) 
jest realizowane z wykorzystaniem wewnętrznej sieci 
informacyjnej. Stan techniczny tej sieci jej sprawność 
bezpośrednio wpływają na właściwą pracę wszystkich 
systemów w pojeździe, informacyjnych (diagnostycznych),  
czy tez systemów sterujących pracą silnika pojazdu oraz 
systemów bezpieczeństwa. Diagności samochodowi często 
pomijają problem wpływu sprawności sieci informacyjnej na całą 
problematykę lokalizacji niesprawności na przykład przy 
wykorzystaniu urządzeń diagnostycznych i diagnoskopów.  
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Diagnoscops testing CAN network 
The article presents a description of the method of diagnostic 
information network CAN-B vehicle with the use of specialized 
diagnoscope Wurth WOW. Transferring all the information on 
the vehicle, and hence information signals or control signals 
(setting) is performed using an internal network. The technical 
condition of the network and in particular its efficiency directly 
affect the proper operation of all systems in the vehicle, 
information (diagnostic), or are systems, engine control of the 
vehicle and its safety systems. 
 
 
Key words: motor controller, "working maps", states the engine, the 
algorithm of the engine.  
 
 
 
 
 
 


