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 مزایای اتصال شبکه ای
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 مفهوم بیت و بایت و سیستم باینری

 استاندارد های شبکه مولتی پلکس
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کیلو بیت بر ثانیه می باشد. 055با سرعت   CAN    شبکه ی  مگانشبکه مورد استفاده در خودروی  

 CANشبکه ی 

 CAN  ویژگی های شبکه 
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 کنترل اطالعات فرمان شناسایی آغاز فریم
اعالم 

 دریافت
 پایان فریم

 CANساختار یک پیام یا یک فریم  در شبکه 

 قسمت می باشد که هر کدام وظیفه ی مشخص و مجزایی دارند. 7اطالعاتی شامل هر فریم 

 در همه ی فریم ها یکسان است.آغاز فریم : 

دو پیام  الویتکه پیام را فرستاده است و همچنین  بیت است که یونیتی 21این قسمت شامل شناسایی : 
 .همزمان را مشخص می کند

 بیت است . 6این قسمت شامل فرمان : 

 بایت می باشد. 8تا  0ل می شود و از  اطالعات به صورت بایت ارسااطالعات : 

 بیت است . 21بررسی صحت سالمت پیام ، این قسمت شامل کنترل : 

 1پیام را اعالم می کند و شامل  ین قسمت مثل گزارش ارسال تلفن همراه است که دریافااعالم دریافت : 
 بیت است.

 در همه ی فریم ها یکسان است و خاتمه ی پیام را مشخص می کند.پایان فریم : 

 CAN سیم های شبکه ی  بررسی سالمت وتعمیر

 مقاومت بین دو سیم شبکه را اندازه گیری می کنیم. CANبرای بررسی سالمت شبکه 
 اهم خواهد بود. 60اگر شبکه سالم باشد            مقاومت برابر 

 اهم خواهد بود. 60اگر خط قطع شده باشد             مقاومت بیشتر از 
 اهم خواهد بود. 60مقاومت کمتر از  اگرخط ها اتصال کوتاه شده باشند 
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تعمیر سیم های شبکه
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