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مكمل ارزان قيمت CAN
با رشد الكترونيك در خودروها در بيش از  20سال گذشته،
( CAN(Controller Area Networkتبديل به
متداولترين رابط ارتباطي بين ECUها شد .در ادامه رشد
تسهيالت الكترونيكي نظير كنترل دربها ،صندليها و كنترل
هاي ديگر ،نياز به هوشمندي بيشتر در سنسورها و
عملگرها پديد آمد كه الزمه آن افزايش هوشمندي
كنترلرهاي تجهيزات و افزايش تعداد نقاط اتصالي CAN

در يك خودرو بود كه غير قابل دستيابي به نظر مي رسيد.
به همين دليل شبكه ارتباطي محلي LIN(local
 )Interconnect Networبه عنوان مكمل CAN
به وجود آمد .چيپ هاي  LINحدوداً نصف قيمت چيپ
هاي  CANهستند كه باعث صرفه جويي در هزينه ها
مي شود .در اين مقاله  LINرا از نظر تاريخچه و نكات
فني بررسي مي كنيم.

در اواخر دهه  ،90كنسرسيوم  LINشامل شركت هاي
 ،BMWفولكس واگن ،Audi ،ولوو و دايملر كرايسلر
كه از سخت افزار و شبكه ساخت گروه ولكانو و موتوروال
استفاده مي كردند ،تشكيل شد .اولين نسخه كامل LIN
جديد (ورژن  )1.3در نوامبر سال  2002ساخته شد .در
سپتامبر  ،2003نسخه  2.0معرفي شد تا قابليتهاي سيستم
را افزايش دهد LIN .امروزه داراي استاندارد  SAEبه
شماره  J2602بوده و در خودروهاي بيشتري مورد استفاده
قرار مي گيرد .هر چه از عمر اين گونه خودروها مي گذرد
نياز به تعميرات از طريق اين سيستم بيشتر احساس شده
و تعميركاران نيازمند آشنايي با تعميرات از طريق اين
سيستم هستند.
سيستم  LINدر اصل به عنوان يك سيستم مكمل
كنترل بدنه براي  CANمطرح گرديد كه به عنوان مثال
همراه تجهيزات هوشمند سيستم درب به كار مي رود و
قيمت آن نيز نسبت به  CANكمتر است .يك باس
كنترل بدنه معمولي  CANداخل خودرو عمل كرده و
پيامهاي كنترلي را به زيرباس هاي مختلف  LINتوزيع
مي كند كه در قسمت هاي مختلف خودرو قرار دارند .اين
زير سيستمها ميتوانند دربها ،صندليها ،چراغها ،كنترل
سقف ،كنترل هواكش ،كنترل هوا و  ...باشند.
مانند شكل يك ،باس كنترل بدنه  CANداخل درب كار

كرده و پيام هاي كنترلي را از طريق  LINبه قطعات
داخل درب نظير قفل درب ،شيشه باالبر ،كنترل آينه و
غيره مي رساند .درگاه ارتباطي  CANبه  LINهميشه
در قسمت اصلي  LINكه به زير باس هاي  LINارتباط
دارد كار مي كند .اين درگاه همچنين پيام ها را از طريق
باس  CANبه سيستم كنترل بدنه بر مي گرداند.
ديگر عملكرد باس  LINباس سنسور است كه يك باس
اختصاصي براي ارتباط آني بين اطالعات سنسور موتور و
 ECUموتور است .ديگر عملكرد جالب  LINاستفاده از
اين سيستم براي ايجاد ارتباط بين حركت دسته دنده و
باس  CANاست.
 LINچگونه كار مي كند
 LINنيز مانند  CANداراي
بسته هاي اطالعاتي از نوع
سريال است .بر خالف CAN
بسته هاي اطالعاتي با يك
روش كنترل شده توسط زمان
ارس��ال مي شوند .پيام هاي
 CANطبيعت َا غير همزمان
ترند .پيام رساني  LINيك
ترتيب مستر/اسليو دارد كه يك
مستر و تعداد زيادي اسليو در
هر زير باس  LINوجود دارد.
مطابق شكل يك مستر معمو ًال
يك گره ارتباطي  LIN-CANاست .اسليوها تنها
هنگام پاسخگويي به مسترها ارتباط برقرار مي كنند.
پيام  LINشامل يك سربرگ است كه هميشه به وسيله
مستر توليد مي شود .پاسخ مي تواند از هر دو حالت مستر
يا اسليو باشد؛ مستر در زماني كه مي خواهد دستوري به
اسليو بفرستد و اسليو زماني كه مستر از آن اطالعاتي مي
خواهد .يك بلوك دياگرام از اين رويداد در شكل  2نمايش
داده شده است .سربرگ پيام هميشه توسط مستر و پاسخ
پيام توسط مستر يا اسليو توليد مي
شود.
مانند  CANسيستم  LINنيز شامل
يك عمليات ابتدايي (Sync Break
 ،)& Sync Fieldيك شناسه ،داده
ها و  Checksumبراي چك كردن
خطاها اس���ت .شكل  3تصوير
اسيلسكوپي يك  LINرا نشان مي
دهد .در اينجا ديده مي شود كه بيت
هاي داده هاي صفر و يك به ترتيب
صفر ولت و  12ولت در نظر گرفته مي
شوند .سرعت داده هاي  LINحداكثر
 20كيلوبيت در ثانيه است .اين عملكرد
معمو ًال در سرعت  9.6كيلوبيت در ثانيه
انجام مي شود .بعضي عملكردها در
سرعت  19.2انجام مي شود .سرعت
هاي پايين براي عملكردهاي خاص
استفاده مي شوند.
بر خالف  ،CANباس  LINبر روي پورت  OBDقابل
دستيابي نيست .از آن جا كه تعداد زيادي باس  LINدر
خودرو وجود دارد ،وجود يك نقطه دسترسي مركزي براي
آن مشكل است .دسترسي يه باس  LINمستلزم تجزيه
يك زير سيستم است .به عنوان مثال براي دسترسي به
يكي از زير سيستمهاي درب براي چك كردن داده هاي

ارتباطي  LINبراي شيشه باالبر ،حركت آينه ها و قفل
درب به باز كردن بخشي از قسمت هاي درب نياز است.
هنگامي كه بار اول اين كار را مي كنيد براي دسترسي به
باس ها نياز به ابتكار داريد .بهترين وسيله براي اين كار
استفده از سنسورهاي القايي يا گيره هاي Vampire
است.
چند ابزار براي چك كردن سالمت باس  LINدر شكل 3
نمايش داده شده كه خروجي يك اسيلسكوپ را نمايش
مي دهد .روش ديگر چك كردن سيستم  LINاستفاده از
يك ابزار آناليز داده ها مبتني بر ويندوز است .اين ابزار

اطالعات بيشتري از شناسه و داده ها در يك فورمت قابل
خواندن ارائه مي دهد .شكل  4نمونه اي از اين ابزار آناليز
داده ها را نشان مي دهد .همچنين فورمت پيام ها به
همراه شناسه ها و داده ها نمايش داده مي شوند .عالوه بر
آن اين سيستم مي تواند به محض رخ دادن خطاها،
بارگذاري باس را نمايش دهد .قابليت پيشرفته ديگر
ساخت يك فايل توضيحات  LINاست كه اجازه مي دهد
داده هاي ناشي از سيگنال ها مانند موقعيت پنجره و آينه

ها تفسير شوند.
در اين مقاله به اختصار در مورد باس  LINو آينده
تعميرات سيستم هاي كنترل بدنه صحبت كرديم .در زمان
هاي خوب گذشته ما تنها نياز به چك كردن قدرت باتري
يا نشتي باتري به بدنه موتور يا رله ها داشتيم ولي امروزه
نياز به بررسي داده هاي ارتباطي بين تجهيزات هوشمند
داريم.
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علمي
بخش پونتیاك شركت خودروسازی جنرال موتورز
شكایتی را از یك مشتری با این مضمون دریافت
كرد:

"این دومین باری است كه برایتان می نویسم و
برای این كه بار قبل پاسخی نداده اید ،گالیه ای
ندارم؛ چراكه موضوع از نظر من نیز احمقانه است! به
هر حال ،موضوع این است كه طبق یك رسم
قدیمی ،خانواده ما عادت دارد هر شب پس از شام به
عنوان دسر بستنی بخورد .سالهاست كه ما پس از
شام رای گیری می كنیم و براساس اكثریت آرا ،نوع
بستنی ان��ت��خ��اب و
خریداری می شود .این را
هم باید بگویم كه من به
تازگی یك خ��ودروی
شورلت پونتیاك خریده
ام و با خرید این خودرو،
رفت و آمدم به فروشگاه
برای تهیه بستنی دچار
مشكل شده است.
لطفا دقت بفرمایید! هر
دفعه كه ب��رای خرید
بستنی وانیلی به مغازه
می روم و به خ��ودرو
بازمی گ��ردم ،ماشین
روشن نمی شود؛ اما هر
بستنی دیگری كه بخرم،
چنین مشكلی نخواهم
داشت .خواهش می كنم
درك كنید كه این مساله
برای من بسیار جدی و
دردسرآفرین است و من هرگز قصد شوخی با شما را
ندارم .می خواهم بپرسم چطور می شود پونتیاك من
وقتی بستنی وانیلی می خرم ،روشن نمی شود؛ اما با
هر بستنی دیگری راحت استارت می خورد؟"
مدیر شركت به نامه دریافتی از این مشتری عجیب،
با شك و تردید برخورد كرد؛ اما از روی وظیفه و
تعهد ،یك مهندس را مامور بررسی مساله كرد.
مهندس خبره شركت ،شب هنگام پس از شام با
مشتری قرار گذاشت .آن دو به اتفاق به بستنی
فروشی رفتند .آن شب نوبت بستنی وانیلی بود .پس
از خرید بستنی ،همان طور كه در نامه شرح داده شد،

منبعhttp://www.plant-maintenance.com :

حساسیت خودرو به بستنی وانیلی!!!
ماشین روشن نشد! مهندس جوان و جویای راه حل،
 3شب پیاپی دیگر نیز با صاحب خودرو وعده كرد.
یك شب نوبت بستنی شكالتی بود ،ماشین روشن
شد .شب بعد بستنی توت فرنگی و خودرو براحتی
استارت خورد .شب سوم دوباره نوبت بستنی وانیلی
شد و باز ماشین روشن نشد!

نماینده شركت به جای این كه به فكر یافتن دلیل
حساسیت داشتن خودرو به بستنی وانیلی باشد،
تالش كرد با موضوع منطقی و متفكرانه برخورد كند.
او مشاهداتی را از لحظه ترك منزل مشتری تا

خریدن بستنی و بازگشت به ماشین و استارت زدن
برای انواع بستنی ثبت كرد .این مشاهده و ثبت اتفاق
ها و مدت زمان آنها ،نكته جالبی را به او نشان داد:

برای چاپ مقاالت خود در زمینه تجهیزات
تعمیرگاهی با ما تماس بگیرید
مقاالت با نام نویسنده در نشریه چاپ خواهد شد.

تهیه کننده :واحد مهندسی و آموزش شرکت گسترش خدمات
پاریزان صنعت
آدرس :کیلومتر  25جاده مخصوص کرج  -مجموعه تجاری ،صنعتی
و آموزشی پاریزان صنعت
فکس026-36101393 :
تلفن026-36101390 :

DATA@PARIZINSANAT.COM

WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM

بستنی وانیلی پرطرفدار و پرفروش است و نزدیك در
مغازه در قفسه ها چیده می شود؛ اما دیگر بستنی ها
داخل مغازه و دورتر از در قرار می گیرند .پس مدت
زمان خروج از خودرو تا خرید بستنی و برگشتن و
استارت زدن برای بستنی وانیلی كمتر از دیگر بستنی
هاست.
این مدت زمان مهندس را به تحلیل علمی موضوع
راهنمایی كرد و او دریافت پدیده ای به نام قفل بخار
( )Vapor Lockباعث بروز این مشكل می شود.
روشن شدن خیلی زود خودرو پس از خاموش شدن،
به دلیل تراكم بخار در موتور و پیستون ها مساله
اصلی شركت پونتیاك و
مشتری بود.
-----------------مشتریان ما به زبانهای
مختلفی سخن می گویند.
ایشان از ادبیات متفاوتی برای
كالم گفتن بهره می گیرند .اگر
حرف مشتری را خوب گوش
كنیم ،می توانیم با توجه به
لحن گفتار ایشان درك فراتری
از آنچه می خواهند به گوش ما
برسانند داشته باشیم.
آیا همه حرفهای مشتریان ما
باید منطقی ،اصولی و مرتبط با
موضوع باشد؟ اگر مشتری
چیزی می گوید كه به نظر
مسخره و بی ربط است ،یا
شكایتی عجیب را طرح می
كند ،چگونه برخوردی شایسته
اوست؟
یك اتفاق نادر برای یك مشتری و پیام به ظاهر
احمقانه او می تواند روشنگر مسیر بهترین و زبده
ترین مهندسان جنرال موتورز باشد .مثال ساده ای
كه نقل شد ،تاكید بر این موضوع دارد كه مشتری
بهترین راهنما و كمك ما در بهتر شدن محصول و
خدمات شرکت ماست .اگر در پی نوآوری هستیم،
باید به طور جدی سازوكار «خوب گوش دادن» و
«شنیدن» صدای مشتری را طراحی كنیم .شما
مشتریان خود را می شناسید؟ صدایشان به گوشتان
می رسد؟
همکاران این شماره:
سردبیر :حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
نویسندگان:
حسن جنابی h.jenabi@parizansanat.com
امور فنی ،توزیع و گرافیک:
حسن جنابی -مریم عاقلی -علی جمشیدی

