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CAN шина
• Є послідовною шиною, що 

підтримує одночасну роботу 
багатьох ведучих пристроїв. 

• Найбільш поширена та присутня у 
всіх сучасних автомобілях 

• Містить (майже) всю інформацію 
про стан автомобіля
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🤨🧐

Містить майже всю інформацію 
про стан автомобіля
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Що містить CAN шина
На прикладі Toyota

• Швидкість руху 

• Кут повороту керма 

• Поточна передача 
• Данні з системи клімат-контролю 

• Оберти двигуна 

• Рівень палива 
• Тиск у шинах 

• Можливість не тільки отримувати а 
й відправляти усі ці данні
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Як це може бути використано
Шукаємо натхнення у магазинах

Охоронні комплекси OBD прилади Модуль автозапуску
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Але він нам не допоможе 😔 

OBD (On-Board Diagnostics) -  у нашому (дуже спрощеному) 
контексті це стандарт діагностики що дозволяє отримати безліч 

даних про стану автомобілю та агрегатів у реальному часі. 
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Чому він нам не допоможе?

• При підключенні до діагностичного порту OBD ми підключаємося не до CAN шини 
напряму. 

• Gateway - спеціальний блок що проводить авторизацію 
OBD пристроїв. 

• Авторизація проходить як на програмному рівні так і на 
апаратному.  
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СAN шин багато?

• Так, автомобіль може мати декілька CAN шин. Наприклад: шина комфорту, шина 
двигуна, шина безпеки. 

• При підключенні до шини комофрту ми не будемо мати доступ до шини двигуна. 

• Це зроблено для підвищення безпеки та відмовостійкості.
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CAN шина дозволяє 
під’єднуватись у будь-якому 

місці
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Що для цього потрібно?

• Мікроконтрллер (AVR/STM) 

• Конвертер CAN <-> SPI (якщо МК не 
має) 

• Блютуз модуль до МК 

• Пристрій на Android
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Підключаємося

• Знайти місце для підключення в авто вам 
допоможуть ремонтні діаграмми. 
Наприклад, місце знаходяження СAN 
шини біля блоку клімата Toyota Camry 

• СAN L та CAN HI від конвертора до 
блоку авто 

• SPI від конвертора до Arduino 

• UART від Arduino до Bluetooth 

• Bluetooth до телефона
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А що далі?

• Пілся підключення на телефоні ми 
зможемо побачити ті CAN команди 
що наявні у шині. 

• Розшифрувати ці команди можемо за 
допомогою спеціальних таблиць із 
розшифруванням для кожного бренду

https://github.com/iDoka/awesome-automotive-can-id
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Але як?

Це все можна дуже сильно 
спростити
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CAN Bus decoder
Наш помічник

• CAN Bus decoder - спеціальний 
пристрій, що вже містить таблиці для 
декодингу CAN команд під більшість 
виробників та моделей авто.
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CAN Bus decoder
Наш помічник

• Він підключається до CAN шини та 
мікроконтроллера та дозволяє 
отримувати та оперувати CAN 
командами у розшифрованому 
вигляді.
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І що ми можемо з цим зробити?

• Маючи доступ до CAN шини автомобіля ми можемо зробити майже все що завгодно. 
Ось декілька прикладів: 

• https://github.com/commaai/openpilot - автопілот для Toyota\Lexus. 

• https://github.com/daniilkrant/CarMusicAutoPause - атоматично ставити музику на 
паузу якщо водій зменшує гучність до 0 та включати знову якщо гучність збільшується. 

• https://github.com/Shourov1/Speed-gauge-with-virtual-CAN-bus - перевірка 
спідометра та тахометри шляхом емуляції показників із справжніх приборів.

https://github.com/commaai/openpilot
https://github.com/daniilkrant/CarMusicAutoPause
https://github.com/Shourov1/Speed-gauge-with-virtual-CAN-bus


https://www.linkedin.com/in/daniilkrant/

Feel free to contact in case of any questions 😇


