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RESUMO 
 
 Com o avanço da tecnologia embarcada e avanços provindos cada vez mais 
de sistemas e componentes eletrônicos nos veículos automotores a quantidade 
de módulos eletrônicos existentes nos veículos tem tido um crescimento 
bastante significativo, com isso o protocolo CAN obteve um grande destaque e 
é praticamente tido como protocolo padrão de comunicação na área 
automotiva. 
 Devido ao grande destaque desse protocolo foi desenvolvida uma ferramenta 
didática e de fácil visualização das mensagens e dados das mesmas, onde se 
utilizou o Kit didático CAN que tem como principais componentes um 
microcontrolador 16F877A, comunicador CAN MCP2515 e comunicador serial 
RS232, componentes dos quais foram primordiais na aquisição de dados da 
CAN de um veículo em específico o VW Polo e envio dos dados via serial para 
Notebook. Todos os dados da rede CAN foram tratados com a ferramenta 
computacional de linguagem de gráfica de programação, LabVIEW 
proporcionando que os dados possam ser visualizados por qualquer Notebook  
ou computadores que tenham esta mesma ferramenta.  
 
 
 
 
 
 
Palavras chaves: CANalyser, analise da rede CAN, eletrônica embarcada, 
rede de comunicação. 
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Abstract 

 With the technology embedded progress and advances coming ever 
more of systems and electronics components in automotive cars the 
amount of electronic modules existing, have a important growth, with this 
the CAN protocol get a large contrast and practically it is used as model 
protocol about communication in automotive field.Because of the large 
contrast tis protocol, was developed a didactic tool and messages with 
easy preview, where used the didactic Kit CAN whose has with principal 
components one microcontroller 16F877A, communicator CAN 
MCP2515 and serial communicator RS232, components whose was 
essential in acquisition of information about CAN a specific car, VW Polo 
and send information by serial for notebook. All the information of net 
CAN was processed with computational tool about graphic language of 
programming, LabView enable a information can be viewed for any 
notebook or computer having the similar tool. 
 
 
 

 

 

 
 
 
Keywords: CANalyzer, analysis of CAN, network embracada electronics, 
communication network. 
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1 - Introdução 
 1.1 - Motivação 

 Com o avanço da tecnologia e o aumento significativo do mercado de trabalho 
automotivo, o surgimento de inovações na área ocorre a todo o momento, e a 
todo custo montadoras buscam sempre sair na frente uma das outras. O 
grande propulsor de inovações tem sido aqueles que se destacam nas áreas 
relacionadas à eletrônica embarcada nos veículos, como por exemplo, 
protocolos de comunicação com enfoque em velocidade e interação entre as 
unidades de controle relacionados a motor, itens de segurança ou até mesmo 
entretenimento. Sendo assim, o tráfego de dados nos automóveis tem uma 
grande importância e necessitam de ferramentas específicas para verificação, 
varredura e validação dessas mensagens que são aspectos importantes a 
serem analisados. Sobre tudo, outra motivação, são os custos relacionados a 
equipamentos para aquisição e análise da rede CAN, que tem valores 
altíssimos e são ferramentas indispensáveis no desenvolvimento de um novo 
projeto na área de desenvolvimento automobilístico, a figura 1.1 apresenta 
grande parte dos fabricantes de veículos que utilizam a tecnologia de 
comunicação CAN. 

 
Figura 1.1 - Fabricantes de Veículos 
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1.2 - Ferramentas Relacionadas à Análise do CAN 
 
 No mercado automotivo existem aparelhos capazes de fazer aquisição e 
tratamento de dados via CAN e demonstrá-los em uma plataforma gráfica, 
como por exemplo, o NI 9862 da National Instruments (Figura 1.2) [1], porém 
possuem custos elevados. 

 
Figura 1.2 - Aparelho da NI 9862 [1] 

 Existem outros modelos de equipamentos como VN1600, VN1630, VN1650, 
etc. São equipamentos da empresa Vector de aquisição, envio e validação de 
mensagens, estes trabalham em conjunto com o software CANalyzer para 
garantir a visualização dos dados em plataforma PC. A figura 1.3 ilustra alguns 
instrumentos de aquisição e softwares.  

 
Figura 1.3 - Ferramentas de aquisição de dados [2] 
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1.3 - Objetivos 
 O desafio deste trabalho de conclusão de curso é desenvolver uma ferramenta 
de aquisição de dados da rede CAN a fim de visualizar os endereços e 
mensagens que trafegam na mesma, com a finalidade de mostrar bit a bit de 
uma forma simples de obter uma melhor análise desses dados, além de 
apresentar os conceitos e estrutura do protocolo CAN. 
1.4 - Metodologia 
 A análise desses dados é feita através de um conector ligado diretamente a 
rede CAN de um veículo em específico, o VW Polo 2004 da FATEC Santo 
André, utilizado como ferramenta didática da instituição. Toda a aquisição de 
dados é feita a través do kit didático de desenvolvimento do CAN, que é 
composto por um micro controlador 16F877A, com comunicador CAN MCP 
2515 e comunicação serial RS232.  Todos esses componentes comunicaram-
se entre si, e os dados que trafegam no veículo, em conjunto com essas 
ferramentas puderam ser analisados via software LabVIEW, ferramenta 
computacional de linguagem gráfica de programação.  
 1.5 – Conteúdo e Organização  
 No capítulo dois apresenta uma breve história do CAN, e seus principais 
conceitos referentes à arquitetura CAN, interação entre módulos, sincronismo, 
codificação, validação e estruturação das mensagens no CAN. 
 O capítulo três cita uma ferramenta de aquisição de dados via CAN 
profissional, que servira como base de dados para desenvolvimento do 
Analisador do Protocolo CAN. 
 O capítulo quatro mostra o desenvolvimento do projeto explicando as 
ferramentas, software e hardware utilizados no desenvolvimento do Analisador 
do Protocolo CAN. 
 O capítulo cinco demonstra o Analisado do CAN, suas principais funções, 
estruturação e designer.  
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2 - Rede CAN (Controller Area Network) 
2.1 - História  
 Em 1980, surgiu por meio dos engenheiros da empresa Bosch da Alemanha, a 
idéia de desenvolver um protocolo de comunicação para veículos de passeio, 
porque não existia nenhum protocolo que atendesse completamente aos 
requerimentos da engenharia automotiva. Portanto, em 1983, o Uwe Kiencke 
(Bosch) iniciou o desenvolvimento de um novo protocolo de comunicação serial 
[3]. 
 A principal ideia desse novo protocolo de comunicação da Bosch era adicionar 
novas funções. Os engenheiros da Mercedes-Benz na Alemanha envolveram-
se desde o início na fase de especificações desse sistema. A Intel, como o 
principal fabricante de semicondutores, contratou o professor Dr.Wolfhard 
Lawrenz da Universidade de Ciências Aplicadas em Braunschweig Wolfnbüttel 
na Alemanha, que chamou o protocolo de “Controller Area Network”. O 
professor Dr.Horst Wettstein da Universidade de Karlsrushe também forneceu 
assistência acadêmica a esse desenvolvimento [4]. 
 O CAN foi apresentado pela primeira vez para o mundo automobilístico em 
fevereiro de 1986, no congresso de engenharia automotiva (SAE) em Detroit 
(EUA). Esse novo sistema de comunicação foi exibido como “Automotive Serial 
Controller Area Network” [4]. Apresentado por Uwe Kiencke, Siegfried Dais e 
Martin Litschel, que mostraram um protocolo tipo multi-mestre baseado no 
conceito de arbitrário não destrutivo, no qual o barramento é gerenciado por 
prioridade.  
2.2 Arquiteturas Eletrônicas 
 Com o conceito do CAN novas arquiteturas eletrônicas surgiram. O conjunto 
de diversos sistemas eletrônicos implementados e conectados em uma dada 
aplicação embarcada é chamado de Arquitetura Eletroeletrônica ou 
simplesmente Arquitetura Elétrica [5] [6]. Essa nomenclatura é bastante 
utilizada pelo setor automotivo [7]. 
 Considerando os diversos tipos de arquiteturas existentes, destacam-se as 
que utilizam o conceito de Sistemas Individuais, Centralizados e Distribuídos. 
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2.3 Arquitetura de sistemas individuais                                                     
 
 Pode-se dizer que a arquitetura de sistemas individuais é uma das mais 
antigas e data dos primórdios da introdução de sistemas eletrônicos nos 
veículos, chamada de arquitetura analógica. Nesse tipo de arquitetura não 
existe uma interação entre os aplicativos, os sistemas trabalham 
individualmente e não existe dependência entre eles conforme mostra a figura 
2.1 [7]. 
 

 
Figura 2.1 – Arquitetura Eletrônica de sistemas individuais [7] 

Vantagens: 
- Independência para desenvolvimento de sistemas; 
- Simplicidade do hardware, da qual cada sistema é constituído basicamente 
pelos seus sensores e atuadores. 
Desvantagens:  
- Cada sistema tem o seu sistema particular de diagnóstico com diferentes 
tipos de ferramentas, o que dificulta a manutenção do sistema; 
- Duplicidade sensores, pois não são compartilhadas as informações entre os 
sistemas; 
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- Grande quantidade de cabeamento requerido para conectar os sensores e 
atuadores para cada sistema, de modo que existe dificulta a instalação e a 
manutenção dos sistemas [7]. 
2.4 Arquitetura Centralizada: 
 
 Uma única ECU (Unidade Eletrônica de Controle ou Módulo Eletrônico de 
Controle) é responsável por receber todos os sinais de entrada, por exemplo, 
sinais de sensores e chaves de comando. A ECU irá processar e comandar as 
respectivas saídas de controle do sistema, como válvulas e relés. O diagrama 
esquemático que representa esse conceito de arquitetura está representado 
pela figura 2.2 [7]. 

 
Figura 2.2 – Arquitetura Eletrônica centralizada [7] 

Vantagens: 
- Um único sistema de diagnóstico para toda a arquitetura [7] [8]; 
- Simplicidade do hardware utilizado, sendo constituída basicamente pelos 
sensores e atuadores, uma ECU para gerenciamento do sistema e do 
cabeamento que os conecta [7] [9]; 
- Todos os dados estão disponíveis à ECU durante toda a operação do sistema 
e não é crítica à lógica de varredura e coleta dos dados de cada sensor [7] [10]. 
Desvantagens [7] [10]:  
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- Grande quantidade de cabeamento requerido para conectar os sensores à 
ECU o que dificulta a instalação e a manutenção da rede; 
- Limitação das possibilidades de expansão do sistema. 
 
2.5 Arquitetura Distribuída: 
 
 A arquitetura distribuída possibilita a utilização de várias ECUs, dividindo entre 
elas as diversas responsabilidades relacionadas ao sistema. O diagrama 
esquemático que representa esse conceito de arquitetura está representado 
pela Figura 2.3 [7]. 

 
Figura 2.3 – Arquitetura Eletrônica distribuída [7] 

Vantagens: 
- Quantidade reduzida de cabeamento da rede sendo que as ECUs são 
instaladas bem próximas aos sensores, atuadores e pelo número limitado de 
fios conectados nas ECUs [7] [10]; 
- Menor tempo de instalação do sistema, devido à menor quantidade de 
cabeamento necessário [7] [11]; 
- Um único sistema de diagnóstico para toda a arquitetura [7] [8]. 
Desvantagens: 
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- Necessita de um software de controle da rede, cuja dificuldade de 
desenvolvimento depende diretamente da escolha do protocolo de 
comunicação entre as ECUs [7] [12]; 
- Dificuldade na determinação da taxa de transmissão ideal para uma dada 
aplicação, o que impacta diretamente nos tempos internos do software de 
controle e na escolha dos componentes eletrônicos a serem utilizados no 
projeto das ECUs [7] [13]. 
2.6 Conceitos Básicos 

2.6.1 Conceitos de Comunicação 
 O CAN é um protocolo de comunicação serial síncrono. O sincronismo entre 
os módulos conectados à rede é feito em relação ao início de cada mensagem 
lançada ao barramento, evento que ocorre em intervalos de tempo conhecidos 
e regulares. Utiliza-se como modelo de comunicação mestre escravo ou 
multimestre, no qual todos os módulos podem se tornar mestres em 
determinado momento e escravos em outro, além de suas mensagens serem 
enviadas em regime multicast, é caracterizado pelo envio de toda e qualquer 
mensagem para todos os módulos existentes na rede [14]. A figura 2.3 
demonstra a quantidade de módulos encontrado em um único veículo e a 
forma da qual estão integrados. 

 
Figura 2.4 - Interação entre módulos [2] 
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 Outro ponto forte desse protocolo é o fato de ser fundamentado no conceito 
Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection with Non-Destructive 
Arbitration (CSMA/CD with NDA), onde todos os módulos verificam o estado do 
barramento, analisando se outro módulo está ou não enviando mensagens com 
maior prioridade. Caso isso seja percebido, o módulo cuja mensagem tem 
menor prioridade cessa sua transmissão e o de maior prioridade continua 
enviando sua mensagem desse ponto, sem ter que reiniciá-la [14]. A figura 2.4 
representa dois módulos disputando o barramento, e o ganho do mesmo 
através do bit dominante em disputa com recessivo. 

 

 Figura 2.5 - Perda de prioridade por comparação Binária [7] 
 
 Dessa forma o CAN trabalha semelhantemente a ethernet comum, mas ao 
invés de corrigir colisões de transmissão, a rede CAN usa um arbítrio de 
comparação binária (figura 2.4) para definir a prioridade das mensagens e 
decide qual será enviada, contudo quanto menor o valor associado maior a 
prioridade. Os bits que trafegam na rede recebem uma denominação de 
dominante e recessivo, um bit dominante representa o valor lógico 0 e o 
recessivo, o valor lógico 1 [7]. 
 As mensagens transmitidas no barramento não contêm endereços de 
transmissor ou receptor, mas possuem um identificador único de acordo com o 
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conteúdo e assim o receptor faz a seleção das mensagens que o interessa 
[7].A figura 2.5 é um fluxograma esquemático do protocolo CAN. 

 
 Figura 2.6 - Diagrama do processo de arbitragem [15] 

 
 O SOF marca o inicio do frame de dados. Todos os nodos (receptores e 
transmissores ) utilizam esse bit para sincronização do clock [16]. 

2.6.2 Camadas de Rede 
 A especificação de CAN para as camadas de rede, de acordo com a referência 
ISO/OSI se classifica da seguinte forma [7] [17]: 
Camada de Enlace: 
- LLC: responsável pela filtragem de mensagens, notificação de sobrecarga e 
controle de recuperação; 
- MAC: encapsula/ desencapsula dados, realiza codificação dos quadros (Bit 
Stuffing (Figura 2.6) caso cinco bits consecutivos apresentam o mesmo nível 
lógico, insere-se um bit com valor inverso, controle de acesso ao meio, 
detecção e sinalização de erros) [7]. 
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 Figura 2.7 - Bits de Stuffing Codificados 

 Estas duas subcamadas são responsáveis ainda pelo confinamento de falhas, 
ou seja, um nó que estiver com muitos erros de transmissão ou recepção será 
automaticamente desligado da rede. O controlador CAN é responsável por lidar 
automaticamente com estes serviços de forma transparente ao software [7]. 
Camada Física: 
- Realiza codificação e decodificação dos bits utilizando NRZ (Non Return to 
Zero) para que o valor médio de ocorrência de bits recessivos e dominantes 
seja equilibrado, ocorrendo a temporização e sincronização do sinal. As 
características desta camada não são definidas pela especificação da BOSCH, 
porém a norma ISO define as características padrões para um transceiver [7] 
[17] e é também responsável pelo confinamento de falhas (juntamente com a 
camada de enlace) e tratamento de falhas provenientes do barramento 
[7]

 
 Figura 2.8 Formato de Onda NRZ 

Camada de Aplicação: 
- É definida em nível de usuário e não consta na especificação. Hoje, existem 
algumas camadas especificadas: NMEA2000, CANopen [18], CANaerospace, 
DeviceNet, CAN Kingdom, entre outras [7]. 
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2.6.3 Estrutura das Mensagens 
 
 O CAN utiliza variados tipos de quadros para envio de dados, requisição de 
dados, propagação de erros e mensagens de notificação de sobrecarga [5]. 
O esquema de quadro de dados (como pode ser visto nas figuras 2.6 e 2.7) é 
apresentado em dois formatos, um para o CAN 2.0A e outro o CAN 2.0B. 
Podemos definir os campos da seguinte maneira [5] [19]: 
- O Início da transmissão com o Start of Frame (SOF) consiste de um bit 
dominante, neste bit é realizada a primeira sincronização entre os nós [5]. 
Nos próximos campos do quadro temos os seguintes bits [5]: 
- RTR (remote transmission request, requisição de transmissão remota): 
requisição de transmissão remota indica se o quadro é de dados ou de 
requisição remota, dominante para dados; 
- IDE (identifier extension, identificador de extensão): indica se o quadro é 
padrão ou estendido, com valor recessivo para estendido; 
- SRR (substitute remote request, substituto da requisição remota): para manter 
a compatibilidade entre o quadro estendido e o padrão, no caso do formato 
estendido é um bit recessivo; 
- R0 e R1: bits reservados; 
 A figura 2.8 representa o formato das mensagens no CAN 1.0 e 2.0A formado 
por um identificador de 11 bits. 

 
Figura 2.9 - Frame completo CAN 2A [15] 
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 A figura 2.9 representa o formato das mensagens no CAN 2.0B formado por 
identificador de 29 bits. 

 
Figura 2.10 - Frame completo CAN 2B [15] 

  O campo de identificação também é chamado de campo árbitro [20], sendo 
que este campo é utilizado para decidir quem continuará no barramento, 
agrupa os bits de identificação (onze bits) e o RTR no formato de quadro 
padrão. Os bits SRR, IDE e RTR fazem parte deste campo no formato 
estendido, sendo que a identificação possui onze bits na primeira parte e 
dezoito bits na segunda, totalizando vinte e nove bits para identificação [7]. 
O campo de controle agrupa os bits IDE, r0 e mais quatro bits do DLC (data 
length code), este último informa tamanho do campo de dados. Utilizando o 
quadro estendido, o campo de controle passa a agrupar os bits R1, R0 e DLC 
[7]. 
 O campo de dados é um segmento de 0 a 8 bytes de dados [7]. 
 O campo de CRC, composto pela sequencia numérica gerada, é utilizado para 
verificação de erros no quadro, e um bit delimitador, sempre recessivo [7].  
 Seguindo o campo de CRC tem-se o campo ACK, que possui dois bits. 
Verificando os bits enviados pelo nó transmissor, nota-se o envio de 2 bits 
recessivos, assim este campo delimita um tempo para que o receptor responda 
enviando um bit dominante caso receba o quadro com sucesso. Como no 
campo de CRC, o campo ACK é finalizado com um bit recessivo [7]. 
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 Para o fim do quadro tem-se o campo Final de quadro composto por sete bits 
recessivos. Esse campo terá a funcionalidade mais detalhada na parte de 
detecção de erros [7]. 

2.6.4 Sincronização das Mensagens 
 Sincronização e tempo de bit [7]:  
 Não existe um sinal de clock para sincronização dos nós em uma rede CAN. 
Ainda assim, este é um protocolo que trabalha de forma síncrona [7]. 
 O tempo de transmissão de cada bit é controlado internamente em cada nodo.  
Cada nodo em uma rede CAN deve possuir um oscilador e uma taxa chamada 
Baud Rate Prescaler (BRP) que é programada no momento da instalação do 
nodo. A taxa do oscilador e o BRP multiplicados resultam numa unidade 
chamada time quanta [7]. 
O tempo de bit no CAN é dividido em quatro segmentos de tempo, cada qual 
com seus valores em time quanta [7]: 
- Segmento de sincronismo: possui tamanho fixo de um tq, é utilizado para o 
sincronismo entre a entrada do barramento e o relógio do sistema. 
- Segmento de propagação: compensa os atrasos causados pelo meio físico, 
incluindo tempo de transmissão, propagação do sinal no barramento e tempo 
para recepção do dado. Possui tamanho de um até oito tq. 
- Segmento de fase 1: indicará onde será feita a aquisição do valor do sinal, ao 
qual está sendo lido no momento. Também pode ter tamanho de um até oito tq, 
este tamanho pode ser variável durante o funcionamento para sincronização 
dos relógios. 
- Segmento de fase 2: transmissões ocorrerão após este segmento. Pode ser 
configurado com um até oito tq. 
 Tem-se ainda um fator de correção para a sincronização: que pode terá de um 
até quatro tq, e é limitado também por não poder ser maior que qualquer um 
dos segmentos de fase. Esta variável indica o quanto o ponto de aquisição 
pode ser movido para efetuar uma ressincronização [7]. 
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 A sincronia dos sinais ocorre durante a transmissão de cada bit, quando é 
verificado o tempo onde houve a mudança de sinal em Sync-seg. Dependendo 
do atraso que ocorre, Phase-seg1 e Phase-seg2 são alterados pelos nos para 
a sincronia dos sinais [21]. 

 
Figura 2.11 - Sincronismo do CAN [7] 
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3 - Base de Dados 
3.1 - Base de dados VW Polo  

Todas as informações que trafegam no veículo estão disponibilizadas na linha 
CAN, sejam elas, informações como velocidade do veículo, rotação do motor, 
temperatura do ar, temperatura do liquido de arrefecimento ou ate mesmo uma 
falha de um sensor, todas essas informações trafegam bit a bit em frações de 
segundos identificadas com IDs identificadores, enviadas em ate 8 bytes ou até 
mesmo em um fragmento de um byte de dados, um ou dois bits. Dados dos 
quais nenhuma montadora disponibiliza as bases de dados e estratégias da 
rede CAN. A figura 3.1 exemplifica a interligação dos módulos eletrônicos e 
distribuição conforme estratégia da montadora. 

 
Figura 3.1 - Arquitetura de uma rede CAN [22] 

 Sendo assim como base de dados das mensagens que trafegam pelo CAN, no 
veículo VW Polo, verificadas através do hardware VN1630 em conjunto com o 
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software CANOE, ambos da empresa Vector analisados no trabalho de 
conclusão de curso Customização de Painéis de Instrumentos Automotivos.  

 
Figura 3.2 – Aquisição de dados com o aparelho VN1630 [23] 

 
 Ao conectar o hardware VN1630 em conjunto com o software para aquisição 
de dados como o CANOE na rede CAN é possível observarmos as mensagens 
da seguinte forma [23]: 
- ID – identificador da mensagem 
- DLC – quantidade de numero de byte de dados 
- Data – as informação correspondente a cada um dos seus IDs, ou seja, cada 
uma das mensagens. 
 Outro dado importante para o desenvolvimento do Analisador do CAN é a 
velocidade do VW Polo que é de 500kbps, informação da qual servira para 
sincronização entre a rede do veiculo e o kit de desenvolvimento didático do 
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CAN. A figura 3.3 demonstra a aquisição dos dados através de uma ferramenta 
profissional o VN 1630 em conjunto com o software CANOE.  

 
Figura 3.3 - Software CANOE da Vector [23] 

 
Com base nesses dados será possível comparar e analisar os dados 
apresentados e recebidos através do Analisador do CAN.  
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4 – Desenvolvimentos do Projeto 
4.1 - Ferramenta Computacional      
 Com base em todas as informações do CAN e dados coletados do veículo foi 
desenvolvido um programa de aquisição de dados da rede CAN, sua base para 
desenvolvimento do projeto será o programa LabView Laboratory Virtual 
Instruments Engineering Workbench desenvolvida pela empresa National 
Instruments que utiliza uma linguagem gráfica de programação (linguagem G), 
com ícones de funções ao invés de linhas de texto para criar as aplicações. Em 
contraste com as linguagens de programação baseadas em texto, o LabVIEW 
usa fluxo de dados (dataflow) para determinar a forma de execução [24]. 
 Sua forma de programação é altamente produtiva e contribui na construção de 
sistemas voltados para aquisição, análise e apresentação de dados, conforme 
o fluxo ilustrado na Figura 4.1. 
 

 
Figura 4.1 - LabVIEW: Aquisição, análise e apresentação de dados [1] 

 
Aquisite 
-Ler grandezas físicas através de sensores ou sinais vindos de outros 
equipamentos. 
Analise 
- Analisar, filtrar, processar as informações que serão recebidas e converter a 
informação no domínio de interesse. 
Apresente 
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- Apresentar ao usuário um resultado gráfico, numérico ou animado da 
informação que foi recebida, processada e analisada. 
 A figura 4.2 apresenta algumas das interfaces das quais são possíveis com o 
uso desta programação. 

 
Figura 4.2 - Compatibilidade do Software e Plataformas [1] 

 A escolha desta ferramenta computacional além da facilidade para aquisição 
análise e visualização dos dados se tornou viável por termos uma matéria em 
específico de ferramentas computacionais que utiliza tal ferramenta como 
matéria complementar do curso, a fim de proporcionar o desenvolvimento de 
trabalhos cada vez mais complexos. 
4.2 - Placa Didática De Desenvolvimento Kit CAN 
 Para a comunicação e aquisição dos dados da rede CAN do veículo VW Polo 
a primeira etapa foi possível devido à utilização do kit didático de 
desenvolvimento CAN, que tem como principais componentes o 
microcontrolador 16F877A que nos proporciona gravar e configurar todas as 
portas e tratamento de dados da rede CAN através do comunicador CAN MCP 
2515 em conjunto com o comunicador RS232 serial este hardware é utilizado 
pela nossa instituição na matéria em específico de redes de comunicação. 



  35 

 
 Figura 4.3 - Kit Didático de Desenvolvimento CAN 
  A configuração do MCP 2515 além da facilidade de armazenamento dos 
dados e tratamento das mensagens do CAN é capaz de armazenar os dados 
em buffers que armazenam os dados de forma fragmentada de oito em oito bits 
formando assim buffers de um byte, desta forma podemos selecionar a parcela 
da mensagem da qual será recebida. No Analisador do CAN o enfoque foi na 
aquisição dos buffers de ID, DLC e os dados de cada mensagem presentes na 
CAN. 
 Com o MCP 2515 é possível selecionar a mensagem que será recebida 
através da configuração de filtros e máscaras. No caso da configuração do 
MCP 2515 os filtros e máscaras foram configurados com valor binário igual à 
zero desta forma todas as mensagens, IDs que trafegam na rede CAN do VW 
Polo serão recebidos, quando a máscara é configurada com valor binário igual 
a um a mensagem somente será recebida se o ID recebido pelo MCP 2515 
tiver o mesmo valor binário do filtro. A tabela 1 representa a forma de seleção 
das mensagens através da configuração dos filtros e máscaras.  
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Tabela 1 Configuração de Filtro e Máscara MCP 2515 

 A tabela 2 representa os buffers configurados para serem recebidos e enviados 
através do Kit didático de desenvolvimento do CAN são os bits indicados em 
azul, as linhas acima dos bits representam o nome dos dados recebidos. 

ID High 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

ID Low 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

DLC 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

Byte Dado 1 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

Byte Dado 2 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

Byte Dado 3 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

Byte Dado 4 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

Byte Dado 5 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

Byte Dado 6 
bit - 7 bit - 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

Byte Dado 7 
bit - 7 bit – 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

Byte Dado 8 
bit - 7 bit – 6 bit  - 5 bit  - 4 bit  - 3 bit – 2 bit - 1 bit – 0 

 
Tabela 2 - Buffers e Diagrama em Blocos Do Protocolo 

 Para tornar possível a aquisição dos dados do VW Polo via CAN, a linguagem 
C em conjunto com a programação em linguagem G se interage. Enquanto a 
linguagem C, programada no kit de desenvolvimento CAN, garante a aquisição 
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dos dados que trafegam no veículo, e os enviam via serial para computador, a 
linguagem G de programação organiza estas mensagens e possibilita a 
visualização das mesmas sem que haja nenhuma dificuldade de interpretação 
dos dados, a figura 4.5 indica o fluxograma de funcionamento da linguagem C 
programada no kit didático de desenvolvimento CAN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.4 Fluxograma Programação Kit de Desenvolvimento CAN 
 Após a inicialização do hardware o MCP 2515, carrega variáveis citadas na 
tabela 2, as configurações e programação do kit de desenvolvimento CAN é 
necessário que haja uma interação entre o kit de desenvolvimento CAN e a 
plataforma PC, alem da configuração da comunicação da serial no kit o 
computador e cabo serial também devem estar configurados da mesma forma, 
com velocidade de 9600 baud, velocidade de transferência de bits por segundo 
e leitura de sequência de bits de 8 em 8, a figura 4.6 apresenta o fluxograma 

Fluxograma Linguagem C 

Inicio 

Inicializa Hardware 

Carrega Variáveis 

Limpa Serial 

Lê Buffers MCP 2515 

Atribui Valores as 
Variáveis 

Envia Variáveis Via 
Serial 
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de funcionamento da ferramenta LabVIEW, programação desenvolvida em 
linguagem G. 

Fluxograma Linguagem G 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5 Fluxograma Linguagem G (LabView) 
 4.3 - Aquisição dos Dados Via LabView 

 Após conectar a rede CAN do veículo VW polo, programar o kit de 
desenvolvimento CAN com o software em anexo, conectar o cabo serial no Kit 
e PC e atualizar a porta serial no LabVIEW, foi possível receber os dados no 
LabVIEW. Os dados recebidos são apresentados em linguagem ASCII. Esta 
comunicação serial foi desenvolvida para comunicação e interface entre 
máquinas e instrumentos como terminais, computadores, impressoras, 

Sim 

Sim 

Inicio 

Porta 
Serial 

Conectada 

Atualiza Porta Serial 

Não 

Recebe Dados Via Serial 

Verifica ID 
Recebido é 
Conhecido?  

Não 

Preenche Tabela Do ID 
Em Especifico 

Preenche Tabela Do ID 
Defaul 

Indica Erro! 
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telégrafos, etc. Sua linguagem base de escrita é universal ASCII, representada 
por número, letras e símbolos. As figuras 4.7 e 4.8 representa a tabela de 
caracteres em linguagem ASCII, uma em tabela de 0 a 127 e a posterior de 
128 a 255.  

 
Figura 4.6 - Tabela ASCII 0 a 127 [24] 

 
Figura 4.7 - Tabela ASCII 128 a 255 [24] 
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 Para apresentar de forma correta os dados, tal leitura da serial tem de ser 
convertida de linguagem ASCII para linguagem hexadecimal para assim 
podermos visualizar de forma mais fácil de serem interpretadas as mensagens 
recebidas. Outro ponto importante é que o VW Polo é um veículo que tem 
como versão do CAN 2.0A que contém seu identificador de IDs de 11 bits 
sendo assim o MCP 2515 recebe seus 11 bits de identificador em 2 bytes de 
mensagens sendo o primeiro byte de identificador de alta ou seja mais 
significativo, contendo os 3 primeiros bits da primeira parcela do valor em 
hexadecimal os outros 4 bits da segunda parcela do valor em hexadecimal e 
mais 1 bit contendo a terceira parcela do hexadecimal que será 
complementada pelo segundo byte do identificador de baixa que é 
correspondido pelos 3 primeiros bits mais significativos. Sendo assim 
recebemos o identificador ID, conforme tabela 3. 
 

Byte 1 Do Identificador ID Mais Significativo 
1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 3º 

Bits 7-5 Bits 4-1 Bit-0 
Byte 2 Do Identificador ID Menos Significativo 

3º 3º 3º - - - - - 
Bits 7-5 Bits 4-0 

Tabela 3 - Representação Identificador ID de 11 bits MCP2515 
A figura 4.9 indica a representação das camadas dos valores em hexadecimal 
mostrado na tabela 3. 

 
  1º 2º 3º 

 
 

0 5 0 
Figura 4.8 Valores Em Hexadecimal Representação 

 Sendo assim ao ler os dados no LabVIEW através da comunicação serial não 
é possível identificar os bits desta forma e por isso teve de ser criada uma 
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tabela para analise e conversão dos valores de uma forma correta, tornando 
possível a visualização dos dados com valores coerentes.  

ID Dados ID High CAN Byte 1 Dados ID Low CAN Byte 2  Dado Recebido em Hex.  Dado Recebido  Serial
50 0b00001010 0b00000000 0A-00 \1A - Null
280 0b01010000 0b00000000 50-00 P - Null
288 0b01010001 0b00000000 51-00 Q - Null
320 0b01100100 0b00000000 64-00 d - Null
380 0b01110000 0b00000000 70-00 p - Null
388 0b01110001 0b00000000 71-00 q - Null
38A 0b01110001 0b01000000 71-40 q - @
3D0 0b01111010 0b00000000 7A-00 Z - Null
420 0b10000100 0b00000000 84-00 ä - Null
470 0b10001110 0b00000000 8E-00. Ä - Null
480 0b10010000 0b00000000 90-00 É - Null
488 0b10010001 0b00000000 91-00
520 0b10100100 0b00000000 A4-00 ñ - Null
570 0b10101110 0b00000000 AE-00. « - Null
580 0b10110000 0b00000000 B0-00 ° - Null
588 0b10110001 0b00000000 B1-00 ± - Null
5D0 0b10111010 0b00000000 BA-00 º - Null
5D8 0b10111011 0b00000000 BB-00 » - Null
5E0. 0b10111100 0b00000000 BC-00

 Tabela 4 - Dados ID do Veiculo Valores Obtidos Via LabVIEW 
 Ao apresentar a tabela anterior é possível verificar as diferenças entre o valor 
do identificador ID em específico recebido via rede CAN e os valores recebidos 
via serial no LabVIEW. 
Após saber interpretar todas as mensagens que seriam recebidas, foi 
implementado o case no LabVIEW a fim de separar mensagens por 
mensagens e apresentá-las. 

 
Figura 4.9 - Implementação do Case No LabVIEW 
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 Tal implementação facilitou a visualização das mensagens, e uma melhor 
organização dos dados, pelo fato de conhecer os IDs do VW Polo, as linhas já 
estão implementadas. A apresentação dos dados é apresentada na figura 4.10. 

Figura 4.10 – Formato de Dados do Analisador do CAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID DLC Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 Byte8 
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5 - ANÁLISES DOS RESULTADOS 

  Após toda implementação de software e validação do recebimento das 
mensagens via CAN do VW Polo, obtivemos êxito no Trabalho de Conclusão 
de Curso. As mensagens podem ser observadas de uma forma fácil alem de 
possibilitar um possível upgrade no trabalho já que ao ampliar a tabela ASCII 
no Case seria possível visualizar outros IDs de outros veículos e tratamento 
das mensagens recebidas. 

 
Figura 5.1 - Visualização Das Mensagens 

Após integrado e programado todos os módulos devidamente e ligar a ignição 
foi possível verificar a interação dos cases a medida em que uma nova 
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mensagem era recebida, é possível verificar que a linha do dado recebido 
implementado no case era preenchida.  

 
Figura 5.2 - Ferramentas em Conjunto para Verificação dos Dados 

 
Figura 5.3 Programação Linguagem G 
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6 - CONCLUSÃO 
 
 Após o desenvolvimento de software em conjunto com as ferramentas 
disponibilizadas pela instituição FATEC Santo Andre, foi possível a criação de 
uma ferramenta para aquisição de dados o Analisador do Protocolo CAN, que 
poderá ser utilizado como ferramenta didática, garantindo a interpretação e 
visualização das mensagens de uma forma mais fácil de serem interpretadas. 
Além de incentivar os estudos e desenvolvimento dessas ferramentas, a 
mesma poderá também ser utilizada em outros veículos a fim de localizar IDs 
desconhecidos. Porém implementações deverão ser feitas, como ampliação da 
tabela ASCII em LabVIEW, ou implementação programação do Kit didático de 
desenvolvimento CAN, para especificar qual ID está sendo recebido. 
Devido a aquisição dos dados ser feita através da comunicação serial e pelo 
fato de ser desenvolvida em plataforma Windows  não se obtém uma alta 
velocidade de visualização dos dados em tempo real. 
As sugestões para melhorias futuras são: 
-Desenvolver um hardware para aquisição e tratamento das mensagens do 
CAN que possibilite outras formas de comunicação (Ex. USB, Wifi,Bluetooth). 
-Programar o analisador fundamental do protocolo CAN a fim de receber IDs de 
outros veículos e outros dados das mensagens. 
-Desenvolver um hardware que possibilite um ganho na velocidade de 
aquisição das mensagens. 
-Desenvolver um analisador fundamental do protocolo CAN que possibilite 
integração com outras plataformas (Ex. Android, MAC). 
-Desenvolver um analisador do protocolo CAN que possibilite aquisição dos 
dados do CAN FD. 
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8 – ANEXOS 
 
8.1 Esquema elétrico da placa didática Kit CAN 
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 8.2  - Programação do kit didático de desenvolvimento CAN 
//**********************************************************************************************************// 
//                                            Definições Iniciais do Programa                                                    // 
//*********************************************************************************************************// 
#INCLUDE "16F877A.h"           //Microcontrolador utilizado PIC 16F877A 
#INCLUDE "stdio.h"                //Biblioteca 
#INCLUDE "stdlib.h"             //Biblioteca 
#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer 
#FUSES HS                        //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD) 
#FUSES PUT                    //Power Up Timer 
#FUSES NOPROTECT         //Code not protected from reading 
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD 
#FUSES NOBROWNOUT        //No brownout reset 
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 
#FUSES NOCPD                     //No EE protection 
#FUSES NOWRT                     //Program memory not write protected 
#use delay(clock=20000000)      //Frequencia do Cristal 
#include <InicializaHardware.h> //Definições do Hardware 
#include <Comandos_CAN.h>    //Definições do Controlador CAN MCP2515 

 
//**********************************************************************************************************// 
 //                                              Declarações de Variáveis                                                            // 
//**********************************************************************************************************// 
unsigned int Leitura_Dado_CAN; 
unsigned int Tempo_Leitura_Dado;  //Tempo de Leitura do Dado Recebido pelo MCP2515 
unsigned int Tempo_Serial;       //Tempo da Porta Serial 
unsigned int Dado_CAN65;          //Guarda valor lido do Registrador 65 do MCP2515 
unsigned int Dado_CAN66;          //Guarda valor lido do Registrador 66 do MCP2515 
unsigned int Dado_CAN67;          //Guarda valor lido do Registrador 67 do MCP2515 
unsigned int Dado_CAN68;          //Guarda valor lido do Registrador 68 do MCP2515 
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unsigned int Dado_CAN69;         //Guarda valor lido do Registrador 69 do MCP2515 
unsigned int Dado_CAN6A;         //Guarda valor lido do Registrador 6A do MCP2515 
unsigned int Dado_CAN6B;         //Guarda valor lido do Registrador 6B do MCP2515 
unsigned int Dado_CAN6C;         //Guarda valor lido do Registrador 6C do MCP2515 
unsigned int Dado_CAN6D;         //Guarda valor lido do Registrador 6D do MCP2515 
unsigned int teste;                 //Verifica se está desocupada a serial do MCP2515 
 
//**********************************************************************************************************// 
//                                                    Interrupções - Timer                                                                // 
//**********************************************************************************************************// 
#int_timer0 
void Timer_0(void)                                //Base de tempo 1ms 
{ 
   set_timer0 (100+get_timer0());                  //Carrega o Timer0 com 632ms 
   if (Leitura_Dado_CAN)  Tempo_Leitura_Dado--; 
   if (Tempo_Serial)       Tempo_Serial--;        //Decrementa o Tempo Serial 
} 
//**********************************************************************************************************// 
//                                                         Carregar Variáveis                                                              // 
//**********************************************************************************************************// 
void Carrega_Variaveis (void) 
{ 
   can_reset ();             //Reseta o Controlador CAN MCP2515 
   configuracao ();        //Configura o Controlador CAN MCP2515  
}  
//**********************************************************************************************************// 
//                          Leitura Dos Dados Do CAN                                                             // 
//**********************************************************************************************************// 
void Leitura_Dado_CAN(void) 
{ 
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   read(0x2C);                //Só envia mensagem caso linha esteja desocupada 
   teste = spi_read(0);    //Ler a Serial do MCP2515 e move para teste 
   output_high (CS);       //Comando para o MCP2515 
   delay_us (10);            //Tempo de Estabilização do MCP2515 
 
 if (teste)  //Verifica se tem dado na serial e se o Tempo Leitura Dado igual a 0 
   { 
      Tempo_Leitura_Dado=150; //Carrega o Tempo Leitura Dado com 150ms      
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x61);                           //Registradores de leitura do Buffer 61h 
      Dado_ID_H = spi_read(0);   //Valor lido no Registrador 61h é passado para Dado_ ID_H  
      output_high (CS);        //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);  //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x62);                           //Registradores de leitura do Buffer 62h 
      Dado_ID_L = spi_read(0);   //Valor lido no Registrador 62h é passado para Dado_ ID_L  
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);  //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);  //Comando para o MCP2515 
      read(0x65);                       //Registradores de leitura do Buffer 62h                                                       
      Dado_CAN65 = spi_read(0);  //Valor lido no Registrador 65h é passado para Dado_CAN65 
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);  //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x66);                 //Registradores de leitura do Buffer 66h 
      Dado_CAN66 = spi_read(0);  //Valor lido no Registrador 66h é passado para Dado_CAN66 
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);              //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x67);                 //Registradores de leitura do Buffer 67h 
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      Dado_CAN67 = spi_read(0);  //Valor lido no Registrador 67h é passado para Dado_CAN67 
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);              //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x68);                 //Registradores de leitura do Buffer 68h 
      Dado_CAN68= spi_read(0); //Valor lido no Registrador 68h é passado para Dado_CAN68 
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);              //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x69);                 //Registradores de leitura do Buffer 69h 
      Dado_CAN69= spi_read(0); //Valor lido no Registrador 69h é passado para Dado_CAN69 
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);              //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x6A);                 //Registradores de leitura do Buffer 6Ah 
      Dado_CAN6A= spi_read(0); //Valor lido no Registrador 6Ah é passado para Dado_CAN6A 
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);   //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x6B);                 //Registradores de leitura do Buffer 6Bh 
      Dado_CAN6B= spi_read(0);   //Valor lido no Registrador 6Bh é passado para Dado_CAN6B 
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);   //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x6C);                 //Registradores de leitura do Buffer 6Ch 
      Dado_CAN6C= spi_read(0);   //Valor lido no Registrador 6Ch é passado para Dado_CAN6C  
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);   //Tempo de Estabilização do MCP2515 
      write (0x0C, 0x00);         //Comando para o MCP2515 
      read(0x6D);                 //Registradores de leitura do Buffer 6Dh 



  54 

      Dado_CAN6D= spi_read(0);   //Valor lido no Registrador 6Dh é passado para Dado_CAN6D 
      output_high (CS);           //Comando para o MCP2515 
      delay_us (10);   //Tempo de Estabilização do MCP2515 
   } 
} 
//**********************************************************************************************************// 
//                                             Enviar Dados Lidos Via Serial                    // 
//**********************************************************************************************************// 
void Envia_Serial (void) 
{ 
   if (!Tempo_Serial)       //Se o Tempo Serial for igual a 0 
   {  
      Tempo_Serial=200 ;  //Carrega a variável Tempo_Serial com 300ms 
      putc (Dado_ID_H);  //Envia Dado Via Serial  
      putc (Dado_ID_l);  //Envia Dado Via Serial 
      putc (Dado_CAN66); //Envia Dado Via Serial 
      putc (Dado_CAN67); //Envia Dado Via Serial 
      putc (Dado_CAN68); //Envia Dado Via Serial 
      putc (Dado_CAN69); //Envia Dado Via Serial 
      putc (Dado_CAN6A); //Envia Dado Via Serial 
      putc (Dado_CAN6B); //Envia Dado Via Serial 
      putc (Dado_CAN6C); //Envia Dado Via Serial 
      putc (Dado_CAN6D);     //Envia Dado Via Serial   
     write(0x2C,0x00);  //Envia Comando Para MCP 2515 
   }  
} 
//**********************************************************************************************************// 
//                                  Limpar Serial                                                        // 

//**********************************************************************************************************// 
void Limpar_Serial(void) 
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{ 
   putc (0b00000000);     //Comando para Limpar Dados Da Serial 
   putc (0b00000000);     // Comando para Limpar Dados Da Serial 
   putc (0b00000000);    // Comando para Limpar Dados Da Serial 
}  
//**********************************************************************************************************// 
//                                                      Função Principal                                                                  // 
//**********************************************************************************************************// 
void main(void) 
{ 
   InicializaMicrocontrolador();  //Inicializa as Definições do Microcontrolador 
   Carrega_Variaveis();           //Carrega as variáveis com valores pré-definidos 
   Limpar_Serial();               //Limpa Serial 
   while(true)                    //Laço While (Enquanto for verdadeiro) 
  { 
      Leitura_Dado_CAN(); //Leitura dos Dados do Buffer Lidos  
      Envia_Serial();  //Envio Dos Dados Lidos via Serial 
      Delay_100ms();  //Delay para Garantir que os Dados Foram Recebidos 
      Limpar_Serial();  //Comando par Limpar Serial  
   } 
} 
 
 8.3 – Programação Para Configuração do MCP2515 
//**********************************************************************************************************// 
//                                           Definições e Configurações Do MCP 2515                                     // 
//**********************************************************************************************************// 
#DEFINE     CS                PIN_B2 
//**********************************************************************************************************// 

//                                    Configuração da Escrita no Transiver                                              // 
//**********************************************************************************************************// 
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void write (int end, int dado) 
{ 
   output_high (CS);  // Configuração do Chip Select- Saída CS=RB2 
   output_low(CS);    // Configuração do Chip Select- Saída CS=RB2 
   output_high(CS);   // Configuração do Chip Select- Saída CS=RB2 
   delay_us (10); 
   output_low(CS);    // Inicia a comunicação(SPI) entre o PIC e o Controlador CAN-
Configuração do Chip Select- Saída CS=RB2(Nível Baixo) 
   spi_write(0b00000010); // Manda a instrução de escrita para o transiver(Controlador CAN) 
   spi_write(end);        // Envia o endereço no qual se deseja guardar o dado. 
   spi_write(dado);       // Envia o dado 
   output_high(CS);   // Termina a comunicação(SPI) entre o PIC e o Controlador CAN-
Configuração do Chip Select-Saída CS=RB2(Nível ALto) 
   delay_us (10); 
} 
//**********************************************************************************************************// 
//                                         Configuração da Leitura no Transiver                                               // 
//**********************************************************************************************************// 
void read (int end) 
{ 
   output_high (pin_b2);   // Configuração do Chip Select 
   output_low(PIN_b2);   // Configuração do Chip Select 
   output_high (pin_b2);   // Configuração do Chip Select 
   delay_us (10);   //Tempo de Estabilização do MCP2515 
   output_low(PIN_b2);   // Configuração do Chip Select 
   spi_write(0b00000011); // Manda a instrução de leitura para o transiver 
   spi_write(end);   // Envia o endereço no qual deseja receber a informação- Reg. 
RXF1SIDH- 00000100 
} 
 
//**********************************************************************************************************// 
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//                           Configuração dos Modos do Controlador CAN                                       // 
//**********************************************************************************************************// 
void configuracao () 
{ 
//////////////*Configuração do Modo de Operação*/////////////////// 
 
   write (0x0F, 0b10000000); // CANCTRL, coloca em Modo de Configuração pg58 
   delay_ms (100); 
 
//////////////*Configuração dos Modos de Sincronismo*///////////// 
 
   write (0x28, 0b01000011); //CNF3, Filtro desabilitado, Clock Out Habilitado, Fase2 5Tq. 
   write (0x29, 0b10011000); //CNF2, Segmento de Propagação 1Tq, Fase1 5Tq. 
   write (0x2A, 0b00000001); //CNF1, SJW 1Tq,  Baud Rate 500Kbps, Osc 20Mhz -Total Tq=10 
 
//////////////*Configuração do RXB0 e RXB1*//////////////////// 
 
   write (0x60, 0b00100000); //Controle do RXB0 
   write (0x70, 0b01000000); //Controle do RXB1 
    
//////////////*Configuração do Filtro *////////////// 
  
   write (0x18, 0x00000000); //Mais Significativo  
   write (0x19, 0b00000000); //Menos Significativo  
   
//////////////*Configuração da Mascara  *//////////////////// 
 
   write (0x20, 0b00000000); //Mais Significativo  
   write (0x21, 0b00000000); //Menos Significativo  
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//////////////*Configuração das Interrupções*//////////////////// 
 
   write (0x2B, 0b00010000); //  Interrupções Desabilitadas 
 
//////////////*Configuração Modo de Funcionamento Normal*//////// 
 
   write (0x2C, 0b00000000); // Zera as interrupções e libera a mensagem para ser enviada 
   write (0x0F, 0b00000000); //CANCTRL, coloca em modo de trabalho 
} 
//**********************************************************************************************************// 
//                                 Configuração para Reset do Controlador CAN                                         // 
//**********************************************************************************************************// 
void can_reset() 
{ 
   output_high (CS);  // Configuração do Chip Select 
   output_low(CS);  // Configuração do Chip Select 
   output_high(CS);  // Configuração do Chip Select 
   delay_us (10); //Tempo de Estabilização do MCP2515 
   output_low(CS);  // Configuração do Chip Select 
   spi_write(0b11000000);//Comando de Leitura Do MCP2515 
   output_high(CS);  // Configuração do Chip Select 
   delay_us (10); //Tempo de Estabilização do MCP2515 
}    
 8.4 Inicializa Microcontrolador 
//**********************************************************************************************************// 

//                                              Inicializa Microcontrolador                                                   // 
//**********************************************************************************************************// 
void InicializaMicrocontrolador(void) 
{ 
   setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3); 
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   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8); 
   set_tris_a(0b11111111); 
   set_tris_b(0b11011011); 
   set_tris_c(0b10110111); 
   set_tris_d(0b11111111); 
   set_tris_e(0b00000000); 
   setup_spi(SPI_MASTER | SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H | SPI_CLK_DIV_16); // 
Configura a comunicação SPI como Master, com uma atuação na borda de subida e com uma 
divisão de 16 no clock 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);//20MHz/4=5MHz; Pré-Escaler=32; 
5MHz/32=156250Hz; 1/156250=6,4us; 6,4us*255=1,632ms, Base de tempo 1 ms é necessário 
carregar com 100. 
   enable_interrupts(global|int_timer0); // Habilita interrupções 
} 
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