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na jej jakoúÊ, moøliwe by³o
t akøe prze sy ³ an i e danych
z†szybkoúci¹ do kilku Mb/s.
Microchip - jeden z†niewielu

úwiatowych producentÛw - op-
racowa³ scalony interfejs CAN-
Bus, ktÛry od strony uøytkow-
nika dostÍpny jest poprzez sze-
regowy port synchroniczny SPI.
Uk³ady MCP2510 zapewniaj¹
kompletn¹ obs³ugÍ wszystkich
elementarnych trybÛw ujÍtych
w†s tandardz ie CAN2.0A/B .
SzybkoúÊ transmisji jest progra-
mowana, a†maksymalna prze-
p³ywnoúÊ wynosi 1Mb/s.
Pomimo niewielkich wymia-

rÛw zewnÍtrznych (DIP/SOP18,
TSSOP20), struktura tego uk³adu
jest bardzo rozbudowana, ponie-
waø integruje on w†sobie kom-
pletny interfejs z†systemem de-
tekcji kolizji i†obs³ug¹ procedur
arbitraøowych, wymagaj¹c jedy-
nie zastosowania zewnÍtrznego
drivera pr¹dowego CANBus.
Chc¹c u³atwiÊ inøynierom

wg³Íbienie siÍ w†tajniki inter-
fejsu CANBus, Microchip opra-
cowa³ zestaw uruchomieniowy
MCP2501DK, w†sk³ad ktÛrego
wchodzi p³ytka laboratoryjna
z†dwoma interfejsami CAN (je-
den sterowany przez mikrokon-
troler, drugi poprzez Centro-
nics z†poziomu PC), zasilacz,
kable po³¹czeniowe, doskona³a
dokumentacja oraz oprogramo-
wanie CANKing.
System modelowy znajduj¹cy

siÍ na p³ytce, wraz z†oprogra-
mowaniem steruj¹cym, pozwala
na analizÍ dzia³ania szyny

Interfejs sieciowy
CANBus powsta³ zbyt
wczeúnie, aby wiele

lat temu zrobiÊ
karierÍ, jak¹ robi

obecnie. Tak
zaawansowana

elektronika, jak¹
stosuje siÍ we
wspÛ³czesnych

samochodach, w†latach
80. powodowa³a, øe

cena samochodu
zbliøa³a siÍ do ceny

ma³ego promu
kosmicznego, co

oczywiúcie odbiera³o
sens jej stosowaniu.
Obecnie kaøde drzwi
samochodu nadzoruje

specjalizowany
mikrokontroler...

Zestaw startowy CAN Bus
W†warunkach, w†jakich eks-

ploatowane s¹ samochody, wy-
stÍpuje szereg istotnych zagro-
øeÒ dla wbudowanej w†nie
elektroniki. Niebezpieczna jest
dynamicznie zmieniaj¹ca siÍ
temperatura otoczenia, wilgoÊ
i†rozpuszczone w†niej chemika-
lia, udary mechaniczne, a†tak-
øe zak³Ûcenia elektromagnetycz-
ne emitowane przez systemy
zap³onowe. CANBus powsta³
w³aúnie w†celu zminimalizowa-
nia wp³ywu tych ostatnich na
jakoúÊ dzia³ania elektronicz-
nych systemÛw sterowania
w†samochodach. Drugim, rÛw-
nie waønym, celem jego wpro-
wadzenia by³o uproszczenie
systemu okablowania.
Ide¹ przyúwiecaj¹c¹ twÛrcom

systemu CANBus (firma Bosch)
by³o umoøliwienie transmisji
danych pomiÍdzy rÛønorodnymi
urz¹dzeniami do³¹czonymi do
pary przewodÛw elektrycznych.
Transmisja danych odbywa siÍ
rÛønicowo, dziÍki czemu zmi-
nimalizowano wp³yw zak³ÛceÒ

CANBus pomiÍdzy dwoma
portami zainstalowanymi na
p³ytce. Moøliwe jest ponadto
do³¹czenie dowolnego systemu
z†zewn¹trz. Poniewaø twÛrcy
zestawu za³oøyli, øe bÍdzie on
umoøliwia³ realizacjÍ w³asnych,
prostych projektÛw, na p³ytce
znajduje siÍ fragment p³ytki
uniwersa lne j , a †doda tkowo
moøna wymieniÊ mikrokontro-
ler steruj¹cy jednym z†interfej-
sÛw na inny z†rodziny Micro-
chip. Wymiana danych pomiÍ-
dzy mikrokontrolerem a†PC
(lub innym urz¹dzeniem) moø-
liwa jest dziÍki wbudowanemu
interfejsowi RS232.
Po kilkugodzinnym testowa-

niu zestawu okaza³o siÍ, øe je-
go najs³absz¹ stron¹ jest doku-
mentacja, ktÛrej jakoúÊ jest -
jak to zwykle u†Microchipa -
doskona³a, ale niestety doúÊ
s³aba merytorycznie. Bez zarzu-
tu jest nota katalogowa uk³adu
MCP2510 oraz skrÛcona pre-
zentacja systemu CANBus, na-
tomiast opis oprogramowania
CANKing oraz kompletny brak
opisu zadaÒ realizowanych
przez lokalny mikrokontroler
zmuszaj¹ uøytkownika do nie-
potrzebnej straty czasu. Pew-
nym usprawiedliwieniem tej
sytuacji moøe byÊ fakt, øe jest
to pierwsza wersja tego zesta-
wu, dostarczona do Polski kil-
ka dni po pojawieniu siÍ na
rynku.
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