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RESUMO 
 

 

 

Atualmente na indústria automotiva, vem sendo feito cada vez mais investimentos na 
área eletroeletrônica em um veículo. Com o desejo de mais economia, conforto, 
comodidade e segurança, a eletrônica embarcada cresce de uma maneira muito 
rapidamente. Há vários módulos eletrônicos em um automóvel, esses módulos são 
microcontroladores  que recebem algum tipo de dados provenientes de um sensor, 
faz seu tratamento e tomam uma ação necessária. A quantidade de unidades de 
controle pode ser muito grande, podendo chegar a uma centena, e com isso, essas 
unidades precisam se comunicar umas com as outras, pois os sistemas dependem 
uns dos outros. Com essa dependência e a necessidade de se comunicarem entre 
si, fez com que a indústria automovia desenvolvesse meios de comunicação entre 
eles. Entre esses meios, se pode destacar o barramento, protocolo de comunicação 
CAN, que é um protocolo seria permitindo assim que os módulos mandem 
mensagens uns para os outros quando necessário. A partir disso, é proposta uma 
bancada didática para que seja possível uma melhor compreensão desse protocolo 
e o seu funcionamento em um veículo.  Com a bancada será possível simular uma 
rede de comunicação com alguns microcontroladores. 
 
 
Palavras-chave: CAN. Redes Automotivas. Simulação. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Currently in the automotive industry, has been made increasingly electronics 
investments on a vehicle. With the desire for more savings, comfort, convenience 
and safety, electronics grows very quickly. There are several electronic modules in 
an automobile, these modules are microcontrollers that receive some type of data 
from a sensor, does your treatment and take necessary action. The amount of control 
units can be very large and can reach a hundred, and with that, these units need to 
communicate with each other, because the systems depend on each other. With this 
dependency and the need to communicate with each other, made with automovia 
industry developed means of communication between them. Among these means, if 
you can highlight the communication protocol CAN bus, which is a protocol, would 
thus allow the modules send messages to each other when necessary. From this, it 
is proposed a didactic countertop for a better understanding of this protocol and 
operation on a vehicle.  With the stand it will be possible to simulate a communication 
network with some microcontrollers. 
 
 
Keywords: CAN. Automotive Network. Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso de eletrônica em um automóvel vem crescendo de maneira constante ao 
longo do tempo e continuará crescendo no futuro. O sucesso dos veículos passa 
pela contínua inovação produzida pela indústria automotiva. Muitos tipos de novas 
funções apareceram em conjunto com sistemas de auxilio ao motorista, 
proporcionando mais segurança, conforto, comodidade e economia (Bosch; 2007). 
 

Um típico veículo moderno pode conter entre uma dúzia até 100 unidades de 
controle eletrônico. Sistemas eletrônicos atuais são tipicamente divididos por 
domínios. Há duas classes principais dos sistemas eletrônicos: controle de sistemas 
de tempo real de partes mecânicas e as de entretenimento e informação. Cada 
domínio contém seus próprios requisitos para velocidade de computação, 
flexibilidade e expansão (Vincentelli e Natale; 2007). 
 

Muitos desses sistemas eletrônicos, existentes em um automóvel, possuem 
influencia um sobre o outro. Os sistemas estão conectados entre si, fazendo assim 
uma rede de comunicação. Eles são capazes de se comunicarem uns com os outros 
através de um barramento de comunicação, como por exemplo, o Controller Area 
Network (CAN) (Bosch; 2007). 
 

Controller Area Network (CAN) é um protocolo de comunicação serial que 
suporta eficientemente controle de aplicações em tempo real com um alto nível de 
segurança, e foi desenvolvido na década de 1980 pela Bosch. O sistema de 
comunicação serial foi aplicado com sucesso em muitos campos devido a sua alta 
confiabilidade e eficiência (Wu e Chung; 2014). 
 

1.1 OBJETIVOS 

 
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma bancada didática que permite o 

estudo e uma melhor compreensão de redes automotivas com o protocolo CAN. 
Com a bancada será possível fazer simulações de comunicações entre os módulos 
eletrônicos que existem na rede, e definir as mensagens que irão trafegar durante a 
comunicação. Usando o BusMaster, será possível fazer uma identificação dessas 
mensagens e assim analisar se está ocorrendo uma correta comunicação e análise 
dos dados de cada microcontrolador.  

1.2 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

A estrutura desse trabalho está de modo que se tenha o melhor estudo possível 
para o desenvolvimento da bancada didática. Ele está estruturado com a revisão 
bibliográfica, a metodologia e a forma como pode ser desenvolvido a bancada.  
 
No capitulo dois, é apresentada uma revisão bibliográfica do assunto a ser tratado 
nesse trabalho. Ele começa com uma breve explicação da eletroeletrônica em um 
automóvel. Em seguida se fala sobre Electronic Control Unit (ECU), as arquiteturas 
elétricas em um veículo. Na sequência há uma explicação de redes automotivas e 
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de protocolo CAN. E por fim, é apresentado como melhor se fazer para que haja 
uma boa simulação. 
 
No capitulo três, há a Metodologia do trabalho a ser realizado. Nele é mostrada a 
proposta do projeto e dos estudos de casos a serem feitos. É feita uma formulação 
do problema, para o desenvolvimento da bancada. Com essa formulação, então é 
proposto uma forma de comunicação entre as ECU’s e software BusMaster, que 
seria responsável por fazer a leitura dos dados e mostrar as mensagens trafegando 
na rede. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica acerca da importância que a 
eletroeletrônica possui em um veículo, e como o seu desenvolvimento vem 
crescendo ao longo do tempo. Com isso surgiu a necessidade de comunicação entre 
vários sistemas eletrônicos. É então feita o uso de redes automotivas e o protocolo 
de comunicação, CAN. Com esses conceitos, se entra no projeto de uma rede, como 
ele deve ser feito e como a simulação é uma parte importante nesse projeto para um 
melhor entendimento dos protocolos de comunicação e a sua importância dentro de 
um veículo.  

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ELETROELETRÔNICA NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

 
Ao longo do tempo, o progresso na indústria automotiva vem sendo feito 
continuamente, com isso, os veículos contem cada vez mais o uso de componentes 
eletrônicos incorporados em seus projetos. O desejo de mais segurança, conforto, 
comodidade, faz com que se cresça ainda mais o uso de eletrônica em um 
automóvel (Bosch; 2007).  
 
Nos últimos tempos, a indústria automotiva tem mudado drasticamente. Grande 
parte do potencial das áreas de mecânica já foi explorado por todos os fabricantes 
de veículos no mundo. Um fator de diferença principal é a área da eletrônica em que 
o desenvolvimento e mudanças passam tanto por hardware quanto por software 
(Schätz; 2011). 
 
Segundo Schätz (2011), a maioria das inovações será feita a partir da incorporação 
de sistemas embarcados automotivos, em que 90% das inovações serão na área de 
eletrônica, e desses, 80% serão em software. A partir das inovações 35% dos custos 
totais de um veículo virão do desenvolvimento dos sistemas eletrônicos presentes 
nele. O desenvolvimento de sistemas eletrônicos terão seus custos triplicados, 
enquanto áreas de potência e estruturas devem ter pequenos incrementos durante a 
produção de um automóvel.  
 
É possível ver na Figura 1, que ao longo do tempo, o uso de eletrônica foi crescendo 
cada vez mais dentro dos sistemas de veículos. Esse crescimento pode ser 
percebido principalmente pelo incremento de tecnologia microeletrônica e de 
sensores (Bosch; 2007). 
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Figura 1: Proporção de eletrônica em um veículo (Fonte: Bosch; 2007) 

 
Segundo Bosch (2007) há um continuo crescimento de sistemas eletrônicos na 
indústria automotiva. Esse crescimento é impulsionado pelo desejo de mais 
segurança, comodidade, conforto, economia e também para atender um rigoroso. 
Esse crescimento pode ser visto na Figura 2 que trás como a eletrônica automotiva 
foi crescendo de maneira percentual em um veículo. 
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Figura 2: Crescimento cada vez mais rápido da eletrônica veicular (Fonte: 
Hallestrand; 2005) 

 
Com o desenvolvimento da eletrônica muito ativa em um veículo atualmente, ele 
pode conter desde uma dezena, até 100 unidades de controle eletrônico (ECUs). 
(Vincentelli e Natale; 2007) Esses sistemas eletrônicos, costumam ser divididos em 
duas partes: controle em tempo real e a de informações-entretenimento. A primeira 
parte possui os seguintes componentes: 
 

 Controle do chassi; 

 Powertrain, que inclui motor, transmissão, sistemas de controle de emissão; 

 Sistemas de segurança ativa. 
 
Enquanto a segunda parte pode conter: 
 

 Gerenciamento de informações 

 Entretenimento 

 Navegação 

 Comunicação externa 
 
Estimava-se que poderia ter em todos os veículos em 2010, mesmo os mais 
simples, implementado em todos os seus sistemas embarcados mais de 100 milhões 
de linhas de código para comandar todos os sistemas eletrônicos (Vincentelli e 
Natale; 2007).  
 
Com o aumento dos módulos eletrônicos dedicados para uma tarefa específica, 
surgiu naturalmente a necessidade de troca de informações entre as ECU’s. A 
comunicação entre ECU’s deve ocorrer, pois diferentes sistemas eletrônicos 
precisam trocar informações entre si para poderem tomar determinadas ações 
durante o uso de um veículo. Essa troca de informações levou ao surgimento e 
desenvolvimento das redes automotivas, para que fosse possível a relação entre as 
unidades de controle eletrônico.  
 

 
Figura 3: Rede automotiva e suas conexões (Fonte: Bosch; 2007) 

 



17 

 

2.2 UNIDADE DE CONTROLE ELETRÔNICO (ECU) 

 

Módulos eletrônicos são dispositivos cuja responsabilidade é a leitura de entradas, e 
tomar uma ação determinando uma saída necessária e por fazer o funcionamento 
dos protocolos de comunicação. Esse módulo é composto por um microprocessador, 
ou um microcontrolador que é o responsável por executar os programas gravados 
em uma memória e pelo processamento das atividades. A partir daí, tem-se a 
definição de Electronic Control Unit (ECU), Unidade de Controle Eletrônica 
(Guimarães, 2007). 
 

 
Figura 4: Exemplo de uma ECU 

 
Bosch(2007), traz que a estrutura de uma unidade de controle pode ser dividida em 
três partes: a entrada de sinais, o processamento dos sinais, e os sinais de saída. As 
entradas e saídas podem ser definidas analógicas ou digitais. Mostra que sinais de 
entrada digitais são provenientes de chaves, ou de sensores digitais, e sinais 
analógicos são de sensores analógicos. As unidades de controle costuma fazer uma 
conversão de analógico para digital (AD), pois a ECU, faz a análise de sinais digitais.  
 
Guimarães (2007), lista alguns exemplos de ECUs utilizadas na indústria automotiva, 
dentre elas têm-se: 
 

 Body Control Module (BCM): Módulo de controle da carroceria. Realiza 
funções básicas, como controle de farol e seta, ou adicionais, como controle 
de trava elétrica. 

 Engine Control Module (ECM): Módulo de controle do motor: responsável por 
todas funções do motor do veículo. 

 Transmission Control Module (TCM): Módulo de controle da transmissão: 
controla transmissão. 

 Powertrain Control Module (PCM): Módulo de controle do motor e 
transmissão: controla conjunto do motor e transmissão. 

 Telematics Control Unit (TCU): Unidade de controle de telemáticas: 
navegação do veículo, GPS por exemplo. 
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2.3 ARQUITETURA ELETRICO-ELETRÔNICA 

 
Nos veículos que são comercializados atualmente, observa-se que grande parte dos 
sistemas eletrônicos é desenvolvida de forma independente, e que cada parte é 
responsável por uma função no automóvel (Guimarães; 2007). Isso faz com que haja 
uma complexidade em relação às empresas, pois há centenas delas, e cada uma 
fabrica seus componentes, individualmente, baseadas nas definições e requisitos 
que são fornecidos pelos fabricantes de automóveis, chamados Original Equipment 
Manufacturers (OEMs), fabricantes de equipamentos originais, ou Tiers-1 
(fornecedores tipo 1). Com isso, é vista uma dificuldade de integração entre os 
componentes eletroeletrônicos (Schlieker et al, 2009). 
 

Houve um crescimento muito grande no número de módulos eletrônicos 
usados na indústria automotiva, eles passaram cada vez mais a trocar informações 
entre si, muitas vezes em tempo real. Com isso é importante o surgimento das 
arquiteturas elétrico-eletrônica, que são formas como os diversos sistemas de 
controle são implementados e conectados em uma aplicação embarcada. No setor 
automotivo, pode-se destacar a arquitetura centralizada e a arquitetura distribuída 
(Guimarães, 2007).  

 

2.3.1 Arquitetura Centralizada 

 
Na arquitetura centralizada, uma única ECU é responsável por todo tipo de controle 
no sistema. Dentro da ECU principal, há hardware e software que podem ter n 
entradas, e após o processamento pode haver n saídas. A Figura 5 mostra os 
esquemáticos dessa arquitetura. 

 
Figura 5: Diagrama de uma arquitetura centralizada (Fonte: 

http://www.alexag.com.br/CAN_Bus_Parte_1.html) 
 
Guimarães (2002) traz como vantagem da arquitetura centralizada que ela possui 
um hardware mais simples e que os dados ficam disponíveis a ECU central 
enquanto o sistema está operando. Como desvantagem ela necessita de uma 
grande quantidade de cabos e o seus sistemas são mais limitados à expansão, pois 
modificar algo na ECU implica em uma modificação no hardware. 
 
A Figura 6 mostra uma aplicação de uma arquitetura centralizada: 
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Figura 6: Exemplo de uma arquitetura centralizada (Fonte: 

http://www.pcs.usp.br/~laa/Grupos/EEM/CAN_Bus_Parte_1.html) 
 

2.3.2 Arquitetura Distribuída 

 

Nessa arquitetura são varias ECU’s interligadas, dividindo entre elas a execução das 
diversas funções existentes no veículo (Guimarães, 2007). Com vários módulos 
espalhados cada um recebendo apenas uma parcela dos dados, geralmente 
aqueles gerados próximos a ele e enviando aos módulos que necessitam das 
informações (Guimarães 2002). A Figura 7 traz o esquemático desse tipo de ligação. 

 
Figura 7: Esquemático de uma arquitetura distribuída (Fonte: 

http://www.alexag.com.br/CAN_Bus_Parte_1.html) 
 

Segundo Fredriksson (1994) essa arquitetura tem como vantagem uma quantidade 
reduzida de uso de cabos, tornando o cabeamento barato e mais fácil de ser 
instalado. Conexões mais curtas entre os sensores e os módulos eletrônicos, um 
sistema mais flexível, permitindo que sejam adicionadas ou removidas Unidades de 
Controle Eletrônico (ECU’s). Uma manutenção mais fácil, cada módulo pode ser 
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produzido e testado individualmente de acordo com a necessidade para uma 
aplicação especifica. Segundo Guimarães (2002) essa arquitetura permite o uso de 
protocolos de comunicação aumentando a confiabilidade dos sistemas, contudo 
como há vários sistemas o uso de protocolo se torna obrigatório para a arquitetura 
distribuída. 
 
A Figura 8 traz um exemplo de uma arquitetura distribuída e as várias ECU’s, se 
comunicando entre si. 
 

 
Figura 8: Exemplo de uma arquitetura distribuída (Fonte: 

http://www.pcs.usp.br/~laa/Grupos/EEM/CAN_Bus_Parte_1.html) 
 
Muitos fatores devem ser levados em conta para a escolha da arquitetura a se 
utilizar. O quanto que são complexos os sistemas a ser controlado, componentes 
eletrônicos disponíveis para a montagem, o tempo que se tem para a produção e 
custo desejado do sistema final. Levando em conta a relação entre os fatores e 
aplicação desejada, então é feita a escolha da arquitetura que melhor se adéqua a 
necessidade (Guimarães; 2007).  
 

2.4 REDES AUTOMOTIVAS 

 

O número de sistemas eletrônicos vem sendo incrementado, e com isso a 
variedade de trocas de informações cresce continuamente. O aumento dos sistemas 
eletrônicos vem sendo impulsionado pelo desejo de mais segurança, conforto, 
economia e para atender cada vez mais os requisitos ambientais mais rigorosos dos 
veículos a motor (Bosch; 2007). 
 

As trocas de informações são cada vez maiores, necessitando cada vez mais 
de um número maior de unidades de controle eletrônico (ECU). Dependendo do tipo 
do veículo, o número de ECU’s, pode variar desde 10 até 100. Com isso, o número 
de microcontroladores usados na indústria automotiva tem crescido continuamente 
ao longo do tempo, como pode ser visto na Figura 9 (Bosch; 2007). 
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Figura 9: Crescimento da quantidade de microcontroladores em um veículo 

 (Fonte: Bosch; 2007) 
 

Com o grande aumento do número de ECU’s, houve naturalmente a 
necessidade de troca de informações entre os sistemas eletrônicos. Essa 
necessidade surgiu, pois, muitos sinais são processados em sistemas individuais, 
indicando que eles são requeridos em um número de unidades de controle. Uma 
solução, para a troca de informações, vem com o desenvolvimento de sistemas de 
barramentos seriais que podem ser usados para transmitir grandes volumes de 
dados de diferentes fontes (Bosch; 2007). 
 

Guimarães (2007) diz que uma forma de troca de dados, entre as unidades de 
controle, é por meio de um protocolo de comunicação. Eles são fundamentais à 
troca de dados entre os módulos eletrônicos, com isso esses protocolos permitem a 
integração de boa parte dos sistemas eletrônicos. Segundo Guimarães (2007) 
“Protocolos de comunicação são meios de transmissão e recepção de dados 
utilizados para comunicar módulos eletrônicos e/ou sensores e atuadores 
inteligentes equipado com microcontroladores”. Nesse caso ele é um meio para 
transmissão e recepção de dados para comunicação entre as ECU’s. 
 

Há vários tipos de protocolos de comunicação, no qual cada um possui uma 
característica, e com isso aplicações mais apropriadas a uma determinada tarefa. 
Dentre eles existem, por exemplo, o protocolo LIN, o FlexRay, Controller Area 
Network (CAN). Esses tipos de redes são classificados quanto a sua velocidade, 
implicando assim na escolha do tipo de rede usar em um veículo. Essa classificação 
é feita em classes, que são classe A, B, C, C+ que podem ser vista na Tabela 1: 
 
Tabela 1: Relação de alguns protocolos existentes e suas características (Bosch; 
2007) 

 Classe A Classe B Classe C Classe C+ 

Taxa de 
transmissão 

Até 10kbps 10kbps – 
125kbps 

125kbps – 
1Mbps 

1Mbps – 
10Mbps 

Aplicação Geralmente 
relacionada as 

Geralmente 
relacionadas a 

Geralmente 
relacionadas 

Geralmente 
relacionadas a 
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funções de 
confort0 

entretenimento aos sistemas 
de segurança 

controle te 
tempo real 

Tipo de rede LIN CAN de baixa 
velocidade 

CAN de alta 
velocidade 

FlexRay 

 
Guimarães (2007), fala que dentre os protocolos de comunicação existentes, 
considera o CAN com a maior variedade de configurações possível, sendo capaz de 
atender grande parte das necessidades em relação à troca de dados dos veículos 
automotivos existentes e em desenvolvimento. Essa capacidade de atender grande 
parte das necessidades faz com que o protocolo CAN, seja o protocolo mais 
utilizado em veículos.  

 

2.4.1 Controller Area Network (CAN) 

 
O Controller Area Network (CAN) é um protocolo de comunicação serial 

síncrono que consegue fazer com eficiência o controle em tempo real com um bom 
nível de segurança. A sua área de aplicação varia desde redes de altas velocidades 
até sistemas com fios de baixo custo (Bosch, 1991). O sincronismo entre as ECU’s 
conectadas a rede é feito em relação ao início de cada mensagem que é transmitida 
no barramento, em que isso ocorre em tempos conhecidos e regulares (Guimarães; 
2002). 
 
Paret (2005) mostra algumas propriedades do protocolo CAN: 

 Hierarquia das mensagens; 

 Tempo de latência garantida, tempo em que se recebe um estímulo e é 
apresentada uma resposta a esse estímulo; 

 Configuração flexível;  

 Recepção de múltiplas fontes com sincronização de tempo; 

 Operação multimestre; 

 Detecção e sinalização de erro; 

 Retransmissão automática de mensagens corrompidas em que o barramento 
retorna para o estado ocioso; 

 Distinção entre erros temporários e falhas permanentes dos nós e o 
desligamento automático do nó em falha. 

 
O conceito de multimestre é que todos os módulos podem se tornar mestres 

durante um tempo momento e escravos em outro. Além disso, suas mensagens são 
enviadas em regime multicast, que é caracterizada pelo envio de toda e qualquer 
mensagem para todas as unidades de controle existentes na rede (Guimarães; 
2007). Isso quer dizer que não tem como enviar uma mensagem exclusivamente 
para apenas um módulo, todos eles recebem a mensagem (Ataide e Pereira; 2012).  
 
Segundo Guimarães (2007) o CAN também é baseado no conceito de Carrier Sense 
Multiple Access/Colision Detection with Non-Destructive Arbitration (CSMA/CD with 
NDA). Segundo Fredriksson (1994)  
 
A velocidade de transmissão de dados é inversamente proporcional ao comprimento 
do barramento. A maior taxa de transmissão especificada no CAN é de 1Mbps, 
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considerando-se um barramento de 40 metros. A Figura 10 mostra a relação entre o 
comprimento da rede e a taxa de transmissão dos dados. 
 

 
Figura 10: Relação entre comprimento da rede e taxa de transmissão (Fonte: 

Guimarães; 2002) 
 

O barramento CAN usa para fazer a sua ligação, o par trançado diferencial. 
Esse conceito de par trançado faz com que interferências eletromagnéticas tenham 
menos efeito sobre o barramento, uma vez que qualquer ação sobre um dos fios 
será sentida pelo outro. Essa interferência causa a mesma variação em ambos os 
fios, com isso a diferença de tensão entre ele permanece a mesma (Ataide e 
Pereira; 2012). 
 

A rede trabalha com os sinais de dados CAN High (CAN_H) e CAN Low 
(CAN_L). Os dados enviados através da rede devem ser interpretados pela análise 
da diferença de potencial entre os fios CAN_H e CAN_L. Por isso, ele é classificado 
como par diferencial. Caso haja interferência, o que vale é a diferença de potencial 
entre esses dois fios, e esta permanecerá a mesma, com isso não se prejudica a 
comunicação (Guimarães; 2007). Essa ligação pode ser vista na Figura 11, que 
mostra como é ligado os módulos, nós de redes, dos dois fios. 
 

 
Figura 11: Sistemas de transmissão de dados (Fonte: Bosch; 2007) 
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Como todos os módulos podem ser mestres e enviar suas mensagens, o 

protocolo garante uma robustez suficiente para evitar a colisão entre as mensagens, 
utilizando-se de uma arbitragem bit a bit não destrutiva (Guimarães; 2007). Durante 
a transmissão, todo transmissor compara o nível do bit que é transmitido com o nível 
do bit que está sendo monitorado no barramento. Quando um bit recessivo, bit “1”, é 
enviado e a unidade percebe um bit dominante, bit “0”, então ela para a transmissão 
imediatamente. E o módulo com maior prioridade tem preferência sobre o 
barramento e com isso ele envia a sua mensagem (Bosh; 1991). A Figura 12 mostra 
essa arbitração dos bits, onde na linha de transmissão prevalecerá a mensagem 
com maior prioridade (Bosch; 2007). 
 

 
Figura 12: Arbitragem dos bits (Fonte: Bosch; 2007) 

 

2.4.1.1 Formato das Mensagens 

 
Segundo Guimarães (2007) existem dois formatos de mensagens no 

protocolo CAN, o CAN 2.0A o CAN 2.0B. O primeiro contém 11 bits de identificação, 
permitindo um total de 2048 mensagens trafegando na rede. A Figura 13 apresenta 
o quadro de mensagem do CAN 2.0A. E o CAN 2.0B, também conhecido como 
formato estendido, que possui além 11 bits de identificação mais 18 bits, ou seja, um 
identificador de 29 bits, é possível ter, aproximadamente, 537 milhões de mensagem 
em uma rede com esse formato. A Figura 14 apresenta o quadro de mensagem do 
CAN 2.0B. 
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Figura 13: Quadro de mensagem CAN 2.0A (Fonte: Paret; 2005) 

 

 
Figura 14: Quadro de mensagem CAN 2.0B (Fonte: Paret; 2005) 

 
O quadro de mensagens, CAN 2.0A, pode ser dividido em 7 partes principais, 
chamadas ‘campos’ (Paret; 2005): 

 Início da mensagem (SOF); 

 Campo de arbitração; 

 Campo de controle; 

 Campo de dados; 

 Sequencia CRC; 

 Campo ACKnowledgement; 

 Fim do frame 
 
Uma oitava área, chamada de espaço interframe (Int), forma uma parte integrada do 
quadro de mensagens (Paret; 2005). Na sequencia será dada uma breve explicação 
de cada parte. 
 
O início da mensagem (start of frame, SOF) consiste em um único bit dominante, 
sinalizando para todos os receptores o início de uma troca de mensagem. Essa troca 
só pode ocorrer se o barramento estiver sem tráfego de mensagem (Paret; 2005).Já 
o campo de arbitração consiste nos bits identificadores e do bit que vem 
imediatamente em seguida, chamado de remote transmission request (RTR). Em um 
quadro de dados, o bit RTR deve ser dominante (Paret; 2005). 
 
O campo de controle consiste em seis bits. Os dois primeiro bits são reservados 
para usos posteriores e para compatibilidade de crescimentos (Paret; 2005). Os 
outros quatro bits, data length code (DLC) indicam o número de bytes que contém o 
campo de dados. Isso permite ao receptor identificar quando todos os dados tiverem 
sido recebidos (Bosch; 2007). 
 
O campo de dados, é o que contém a realmente a mensagem que está entre 0 e 8 
bytes, 0 a 64 bits. Um quadro como esse pode ser usado para sincronizar processos 



26 

 

distribuídos. Um número de sinais podem ser transmitidos em uma única mensagem 
(Bosch; 2007). 
 
Campo cyclic redundancy checksum (CRC) contém 16 bits de checagem, 15 bits 
desde o bit inicial ao bit final do campo de dados. O 16º bit é um recessivo que fecha 
a checagem. O CRC, é um meio de detectar uma possível interferência na 
transmissão (Bosch; 2007). 
 
Campo ACKnowledgement (ACK) consiste em dois bits, ACK slot e ACK delimitador. 
ACK slot é transmitido como recessivo pelo transmissor e sobre-escrito pelo receptor 
como dominante para dizer que a mensagem foi corretamente recebida. Apenas a 
mensagem recebida é confirmada. Esses sinais para o transmissor para indicar que 
não ocorreu mau funcionamento durante a transmissão (Bosch; 2007). 
 
O fim da mensagem é identificado por uma sequência de sete bits recessivos que 
marcam o fim da transmissão. Esse campo tem uma estrutura fixa, e a regra do bit 
stuffing é quebrada nessa hora (Paret; 2005). O espaço interframe é composto por 
três bits recessivo que servem para separar mensagens sucessivas. Depois de um 
total de 10 bits recessivos, os módulos estão permitidos a começar uma nova 
transmissão novamente (Bosch; 2007). 

 
O CAN 2.0B, também chamado de formato estendido, possui um identificador 

de 29 bits. Com o aumento do número de bits do identificador, deixa de existir a 
limitação do número de mensagens, contudo, com esses 18 bits adicionais, o tempo 
para transmissão de cada mensagem aumenta o que caracteriza um problema para 
aplicações em tempo real (Guimarães; 2007). O CAN 2.0B possui apenas algumas 
diferenças em relação ao CAN 2.0A. Essa diferença pode ser vista no campo de 
arbitração, onde são adicionados mais 18 bits de identificação. Foram adicionados o 
substitute remote request (SRR) bit, identifier extension (IDE) bit (Paret; 2005). 
 
 

2.4.1.2 Padrões para implementação do protocolo CAN 

 
O protocolo CAN é fundamentado e especificado por duas normas: a ISO 

11898 e a ISO 11519-2. A primeira traz as especificações de uma rede que trabalha 
com uma elevada velocidade de transmissão, 125kbps a 1Mbps. A segunda 
determina as características de uma rede com uma baixa velocidade de 
transmissão, 10kbps a 125kbps (Guimarães; 2007). 
 

Estas normas dizem respeito as camadas físicas e de dados, camadas 1 e 2 do 
padrão OSI de sete camadas. Muitos padrões existentes são fundamentados no 
CAN, dentre os quais podem os quais se podem destacar (Guimarães; 2007): 

 NMEA 2000: baseado no CAN 2.0B e utilizado em aplicações navais e 
aéreas; 

 DIN 9684 – LBS: baseado no CAN 2.0A e utilizado em aplicações agrícolas; 

 ISO 11783: baseado no CAN 2.0B e também utilizado em aplicações 
agrícolas;  

 SAE J1939: baseado no CAN 2.0B e utilizado em aplicações automotivas, 
especialmente ônibus e caminhões. 
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Segundo Guimarães (2007) SAE J1939 tem o principal propósito de tornar 

viável uma interconexão aberta entre os sistemas eletrônicos, padronizando 
arquiteturas existentes. Ele é usado em veículos leves, médios, pesados, on e off-
road. Aplicações possíveis também em trailers, equipamentos para construção civil e 
implementos agrícolas.  
 

2.4.1.3 Detecção de Falhas 

 
Dentre as muitas vantagens do protocolo CAN, pode-se destacar a sua 

robustez e a sua capacidade para adaptação as falhas que ocorrem no barramento, 
sejam elas temporárias ou permanentes (Guimarães; 2007).  
 

Bit error: quando é enviado um bit dominante, a ECU que transmite a 
mensagem verifica o estado do barramento. Se o bit lido for recessivo, significa que 
existe um erro no barramento (Guimarães; 2007). 
 

Bit stuffing: é detectado, quando seis bits em sequência de um mesmo valor 
são transmitidos, seja ele dominante ou recessivo (Bosch; 1991). São permitidos 
cinco bits de um mesmo valor em sequência. Quando é necessário uma transmissão 
de seis ou mais bits de um mesmo valor sequencialmente, a ECU escreve 
imediatamente após uma sequência de cinco bits um bit de valor contrário. O módulo 
receptor após receber a mensagem retira esse bit, que é chamado de bit stuff 
(Guimarães; 2007). 
 

CRC error ou cyclic redundancy check: consiste nos resultados cálculos do 
CRC pelo transmissor. O receptor calcula o CRC pelo mesmo modo do transmissor. 
Um CRC error é detectado, se o resultado calculado não for o mesmo que o 
recebido na sequência CRC (Bosch; 1991). 
 

FORM ERROR: ele é ser detectado, quando um campo de bits de forma fixa 
contém um ou mais bits ilegais (Bosch; 1991). As unidades de controle receptoras 
analisam o conteúdo dos bits da mensagem que recebem. Esses bits mantêm seus 
valores de mensagem para mensagem e são determinados pelo protocolo CAN 
(Guimarães; 2007). 
 

ACKnowledgement error: esse erro é detectado pelo transmissor CAN quando 
ele não enxerga um bit dominante no barramento durante o tempo reservado pelo 
campo ACK (Paret; 2005).  Com o ACK check, o receptor sabe que a mensagem foi 
recebida corretamente enviando um bit dominante no campo ACK. O transmissor da 
mensagem pode então verificar quando a mensagem foi transmitida corretamente. 
Uma falta desse bit indica que houve um erro durante a transmissão (Bosh; 2007). 
 

Segundo Guimarães (2007) quando qualquer uma dessas falhas é detectada 
pelos módulos receptores, então ele envia no barramento uma mensagem de erro 
pedindo para comunicar a todas as ECU’s que ocorreu o erro e o seu transmissor 
reenvia a mensagem. Cada unidade possui um contador de erros que vai sendo 
incrementado a cada mensagem enviada ou recebida erroneamente. 
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Há também falhas em nível físico para o barramento de dois ou quatro fios, 
caso algo ocorra com os fios de dados CAN_H e CAN_L, a rede continua operando 
sob uma espécie de segurança. As principais são: curto do CAN_H (ou CAN_L) para 
GND (ou VCC), curto entre os fios de dados, ou ruptura de algum fio de dados 
(Guimarães; 2007). 
 
 

2.5 IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE DE COMUNICAÇÃO CAN BUS 

 
Na seção anterior, foi visto as principais características do protoloco CAN, o 

que permite os principais pontos no momento de projetar e implementar uma rede de 
comunicação de dados. Para a implementação de uma rede CAN é preciso, a 
determinação da arquitetura elétrica, a escolha de um padrão CAN relacionado à 
aplicação, a determinação do dicionário de dados, e também o desenvolvimento de 
hardware e do software de aplicação (Guimarães; 2007). 
 

Ao seu considerar uma tarefa que a rede deve realizar como primeiro passo 
pode ser feita a escolha da arquitetura elétrica que vai ser usada. Nesse ponto, 
pode-se enfrentar duas situações (Guimarães; 2007): 

1) Usando ECU’s pronta que ainda não trabalham em rede, estabelecer uma 
comunicação entre elas; 

2) Considerando as leituras da entrada e os respectivos processamentos e as 
ações a serem tomadas nas saídas e a troca de dados entre as ECU’, o 
desafio é projetar totalmente as ECU’s levando em conta todos esses 
aspectos 
 

Segundo Guimarães (2007) dentro de um projeto de uma rede, tem que ser 
destacas as funções das ECUs, que podem ter as seguintes responsabilidades:  
 

 Ler algumas entradas digitais; 

 Empacotar os dados no formato determinado pelo CAN; 

 Transmitir os dados pela rede CAN à outra ECU; 

 Receber dados de outra ECU, enviados pela rede CAN; 

 Processar esses dados, comandando as saídas necessárias. 
 

Com a arquitetura escolhida, também deve ser feita uma análise da norma 
relacionada à aplicação. Essas normas trazem informações especificas de cada 
classe de aplicações, como o tipo de cabeamento e conectores necessários e os 
tipos de mensagens requeridas, entre outras. Para este trabalho, será usada a 
norma SAE J1939, pois, ela é utilizada em aplicações automotivas. 
 

Um conceito importante a ser estabelecido, é o dicionário de dados. Segundo 
Guimarães (2007) dicionário de dados é um grupo de mensagens podem trafegar 
em uma determinada rede de transmissão de dados. É a parte mais dedicada da 
aplicação quando se trabalha com um protocolo como o CAN. 
 

Guimarães (2007) fala que criar uma matriz com todas as unidades de 
controle é um bom modo de organizar o um dicionário de dados. Na matriz deve 
mostrar cada mensagem e relacionar os módulos que transmitem e recebem. Nela 
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pode conter o tempo de atualização dos valores de uma mensagem, o tempo entre 
uma transmissão e outra e o valor do seu identificador. Uma documentação além da 
matriz também deve conter uma descrição bit a bit de cada mensagem. Isso garante 
total compatibilidade entre os participantes do barramento. 
 

Ao está definido o dicionário relativo a aplicação, agora pode ser feita uma 
implementação efetiva da rede instalando o software dentro de cada módulo. Mas 
antes do software, vem o projeto de hardware da ECU’s. Para o projeto de hardware 
se tem duas alternativas para se implementar uma ECU (Guimarães; 2007): 

1) Utilizar um microcontrolador (sem CAN) conectado a um controlador CAN 
(utilizando dois CIs diferentes interligados). O microcontrolador, é responsável 
pela análise das entradas e pela tomada de decisão das saídas, trocando 
informações por portas de comunicação especificas como o controlador CAN, 
responsável pelo empacotamento dos dados no formato do protocolo, sua 
transmissão e recepção; 

2) Utilizar um microcontrolador com CAN incorporado. O CI passa a ser 
responsável não só pela recepção e tratamento das entradas e o comando 
para as saídas, como também pelo empacotamento dos dados no formato 
CAN, sua transmissão e recepção. 

 
Alem do microcontrolador, uma ECU com capacidade de comunicação via 

CAN precisa ter o chamado transceiver ou transmissor-receptor. Esse componente é 
responsável pela compatibilização dos níveis elétricos requeridos pela rede CAN 
com os níveis elétricos necessários ao trabalho do microcontrolador e vice-versa 
Guimarães (2007).  

2.6 PROCEDIMENTOS PARA SIMULAÇÃO 

 
Modelos de desenvolvimento de simulação com ferramentas computacionais 

são cada vez mais usados para estudar vários problemas, fornecendo uma rápida, 
mais barata e mais flexível alternativa que experimentos físicos, suportando um 
processo de tomada de decisão e melhorando o conhecimento da teoria e de 
sistemas reais. A insurgência da pesquisa de simulação é tão relevante atualmente 
que é quase aceito como um método de pesquisa. Os desenvolvedores de modelos 
de simulação pretendem fornecer informações tão precisas quanto possível (Hora e 
Campos; 2015). 
 

Banks (1998) traz a definição de simulação como sendo a “imitação de um 
processo de operação de um mundo real ou um sistema ao longo do tempo”. 
Simulação envolve a geração de uma história artificial de um sistema e observação 
para extrair inferências a respeito das características de operação de um sistema 
real representado. Simulação é uma metodologia de solução de problema 
indispensável para muitos problemas do mundo real, ela é usada para descrever e 
analisar o comportamento de um sistema. 
 

Segundo Hora e Campos (2015) o desenvolvimento de modelos de simulação 
se limita ao conhecimento sobre a realidade, pelos dados disponíveis sobre as 
características a serem simuladas. Para o desenvolvimento de modelos de 
simulações, o desafio se encontra em criar modelos que melhor realizam a tarefa 
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que foi definida, sabendo que se pode haver limitações. Banks (1998) traz algumas 
vantagens e desvantagens sobre a simulação. 
 
Vantagens: 

 Escolha corretamente: Simulação permite que se testem todos os aspectos 
de uma mudança proposta, além disso, sem comprometer recursos para sua 
aquisição; 

 Comprimir e expandir o tempo: Pela compressão ou expansão do tempo, 
simulações permitem que se acelere ou se diminua um fenômeno que se 
queira investigar; 

 Entender o porquê: Com a simulação, se determina o porque de questões 
pela reconstrução de algo e fazendo uma análise do sistema para determinar 
porque ocorre certo fenômeno; 

 Explorar possibilidades: Com um modelo válido de simulação se pode 
explorar novas possibilidades, procedimentos operacionais, ou métodos sem 
gastos e interrupção de experiências com sistemas reais; 

 Diagnosticar problemas: Permite que se entenda melhor as interações entra 
as variáveis que fazem aumentar a complexidade de um sistema; 

 Identificar limitações: pode se descobrir a causa de atrasos em um processo, 
informação, materiais ou outros processos; 

 Desenvolver o entendimento: prover um entendimento sobre como um 
sistema realmente opera; 

  Visualizar o plano: permite que se veja a facilidade de organização que 
realmente é executada; 

 Constrói consenso: usando simulações para apresentar o projeto cria uma 
opinião objetiva; 

 Prepara para mudanças: O futuro sempre trás mudanças; 

 Investir sabiamente: Os custos de mudar ou modificar um sistema após a 
instalação é alto, então a simulação é um bom investimento; 

 Treinamento da equipe: Pode promover um excelente treinamento quando 
projetado para um propósito; 

 Especificar requisitos: Pode ser usado para especificar os requisitos para um 
sistema. 

 
Desvantagens: 

 Construir modelos requer um treinamento especial: é aprendido ao longo do 
tempo e através de experiência; 

 Resultados de simulação podem ser difíceis de interpretar: grande parte das 
saídas da simulação são essencialmente variáveis aleatórias, isso pode ser 
difícil determinar quando uma observação é um resultado da inter-relação de 
sistemas ou aleatoriedade; 

 Modelagem e análise de simulação podem consumir tempo e ser caro: 
Encontrar recursos para analise e modelagem pode resultar em um modelo 
de simulação e/ou análise que não é suficiente para a tarefa; 

 Simulação pode ser usada inapropriadamente: Simulação é usado em alguns 
casos em que uma solução analítica é possível, ou sempre preferível. 

 
Banks (1998) lista alguns passos para o estudo na simulação: 
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 Formulação do problema: todo estudo de simulação, deve começar com a 
formulação do problema. Essa formulação deve ser assegurada com um 
extremo cuidado, para garantir que o problema está claramente entendido.  

 Definição dos objetivos e planejamento geral do projeto: outra forma de 
chamar esse passo é “preparar para um propósito”. O objetivo indica as 
questões a serem respondidas na simulação. O planejamento deve incluir um 
vários cenários que poderão ser investigados e indicar em termos de tempo o 
que irá ser investigado. 

 Concepção do modelo: O sistema de mundo real sobre investigação é 
abstraído por um modelo conceitual.  Recomenda-se que a modelagem 
comece simples e que o modelo cresça até um nível de complexidade 
apropriada seja desenvolvida. 

 Coleta de dados: Após o propósito do modelo de simulação ser aceito, um 
cronograma dos requisitos de dados devem ser submetidos a uma aprovação.   

 Tradução do modelo: O modelo conceitual é codificado na forma dentro de 
um computador como um modelo operacional. 

 Verificação: diz respeito ao modelo de operação. É recomendado que espere 
o modelo está completo para iniciar o processo de verificação. É altamente 
recomendado que a verificação faça parte continua de todo o processo de 
simulação. 

 Validação: Validar é uma determinação de que o modelo conceitual é uma 
representação precisa do sistema real. A validação é usada para determinar 
se o modelo é aceito ou não, isso é feito usando dados reais para 
comparação com os dados simulados. Uma simulação é validada quando os 
resultados retornam resultado satisfatório de precisão para o critério de 
desempenho especificado, considerando o respectivo domínio de aplicação 
(Hora e Campos; 2015). 

 Projeto experimental: Para cada cenário que será simulado, devem-se tomar 
decisões relativas a quantidade de vezes que será executada a simulação. O 
número de execuções e a maneira que se irá inicializar devem ser 
especificados. 

 Produção e análise: A produção e seguidamente a sua análise, são usados 
para estimar as medidas de desempenhos para os cenários que foram 
inicialmente simulados.  

 Mais execução: Baseado na execução completada, é feita uma análise para 
se determinar se execuções adicionais são necessárias e se algum cenário 
adicional é necessário para a simulação. 

 Documentação e relatórios: Documentação é necessária por inúmeras 
razões. A simulação pode ser usada várias vezes, e é necessário saber como 
opera um modelo de simulação. Além disso, se um modelo deve ser 
modificado, pode ser muito facilmente ser feito com uma documentação 
adequada. O resultado de toda análise, deve ser colocado clara e 
concisamente em um relatório. 

 Implementação: Com todas as etapas concluídas e documentadas no 
relatório, então pode ser feita uma implementação da simulação. O cenário a 
ser implementado, depende do melhor cenário especificado no relatório. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta parte do trabalho, será discutida uma metodologia utilizada para a criação da 
bancada didática. O desenvolvimento da bancada para simulação, tem como 
objetivo mostrar como a simulação pode ajudar no entendimento desse conceito 
sobre redes automotivas. As etapas estão evidenciadas na Figura 15. 
 

 
Figura 15: Etapas de Estudo 

 
Este trabalho é o resultado das três primeiras etapas. Na Revisão Bibliográfica é 
feito um estudo sobre o tema a ser abordado e a sua importância dentro da indústria 
automotiva. Esse estudo é para proporcionar um conhecimento acerca do assunto e 
assim conseguir progredir nas outras etapas.  
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A Etapa 2 consiste em definir o problema a ser estudado, ou seja, como será feita a 
bancada didática, qual o seu objetivo e como ela pode influenciar no aprendizado de 
redes automotivas. Na Etapa 3 é então proposto uma forma de se criar essa 
bancada, qual microcontrolador indicado e como pode haver a comunicação entre as 
ECU’s e o computados. Essas duas etapas estão indicadas no capítulo 4 desse 
trabalho. 
 
A Etapa 4, o estudo de caso, é definido qual melhor arquitetura usar, como será feita 
a comunicação entre módulos, quais mensagens trafegarão pela rede, quantas 
ECU’s serão usadas durante a simulação. Também é estudado aqui como é feita a 
comunicação entre as ECU’s e o computador, quais as mensagens serão mostradas 
para que seja feito a análise se tudo está ocorrendo normalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

4 PROJETO DA BANCADA DIDÁTICA 

 
Nesta parte do trabalho será descrito o projeto da bancada, e o qual o objetivo que 
se espera alcançar quando ela estiver pronta. 
 
Consiste em desenvolver, a partir do protocolo CAN e do padrão SAE J1939, uma 
bancada didática para estudar os conceitos de redes automotivas usando o software 
BUSMASTER. Pois, este software permite visualizar as mensagens que trafegam na 
rede.  
 
Uma etapa será alterar o código fonte do BUSMASTER. Essa alteração do código, 
que é feito em C++, será necessária, pois no programa é possível fazer 
comunicação entre ele e um hardware. A alteração de código será feita na parte em 
que é possível permitir essa comunicação e com isso adicionar a placas de 
desenvolvimento, como a AT89STK-06, que possui um módulo de comunicação 
CAN. 
 
O microcontrolador dessa placa é o AT89C51, que é baseado no 8051. Essa placa 
simulará uma ECU, um nó de rede, e as mensagens que trafegam na rede. Essas 
mensagens podem ser, por exemplo: temperatura do motor, rotação do motor, em se 
tratando de uma ECM, ou velocidade de cada roda, como ocorre na ECU de controle 
do ABS. 
 
Dentro dessa implementação de hardware, também terá que se fazer a programação 
de cada microcontrolador. Como será usado o protocolo CAN, para comunicações 
entre ECUs, não é preciso se limitar apenas a essa placa para fazer as simulações. 
Contudo, uma limitação a princípio é que somente a placa AT89STK-06 se 
comunique com o BUSMASTER. Mesmo assim, nada impede por exemplo de se 
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implementar um modulo CAN em um arduíno e fazer com que ele se comunique 
com a outra placa, e com isso ela leve os dados lido para o software.  
 
Os dados lidos pelo controlador podem ser obtidos através de sensores, como 
sensores de temperatura, ou até mesmo um potenciômetro, por exemplo. A partir da 
leitura desses dados, então será feita o processamento deles no microcontrolador e 
a partir daí será feita a comunicação com o programa, pois será possível mostrar na 
tela o que foi lido e o que essa leitura representa.  
 
Um exemplo de como as ligações entre as placas e o software pode ser feita se 
encontra nas Figuras 16 e 17. Na Figura 16, há uma rede com arquitetura 
distribuída, uma limitação dessa rede seria em como fazer a sua comunicação com o 
BUSMASTER, pois cada componente se comunicariam entre si e cada um se 
comunicaria com o computador. Uma limitação desse tipo para simulação, seria o 
número de entradas no computador para a leitura de um número relativamente 
grande de placas. 
  
Na figura 17, com a arquitetura centralizada, apenas um ECU faz a comunicação 
com o computador e todas as outras ECUs se comunicam com a principal que faz 
comunicação com o software. Um problema desse tipo de rede, é que ela acaba 
ficando uma rede mais lenta, tendo em vista que cada dado terá que passar antes 
pela ECU1 antes de chegar ao computador. 
 
Nessas duas figuras, têm-se um modelo de rede genérico, onde cada ECU pode ser 
representada por microcontroladores que não sejam específicos. Com isso é 
possível esquematizar redes genéricas, que podem ser feitas com arduínos, ou outro 

microcontroladores que melhor se adéquam a uma necessidade. 
 

Figura 16: Exemplo de uma rede para simulação com arquitetura distribuída 
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Figura 17: Exemplo de uma rede com arquitetura centralizada 

 
Um exemplo de como essa comunicação com o computador pode ser feita, seria 
usar o RS232, para se conectar com a placa de desenvolvimento. Esse tipo de 
ligação permite uma comunicação serial, entre o hardware e o BUSMASTER. Para a 
placa AT89STK-06, isso pode ser verificado como na Figura 17. 
 

 
Figura 18: Comunicação entre o computador e o placa de desenvolvimento 
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Na Figura 19, é possível ver um esquemático dos pinos de uma conexão, CAN DB9 
com a definição dos pinos para o CAN. O CAN-L e o CAN-H, são os que fazem a 
transmissão dos dados, por meio de diferença de tensão entre os fios.  
 

 
Figura 19: Ligação dos pinos do DB9 – CAN 

 
A partir do RS232 para programação da placa, e a ligação do CAN-L e CAN-H, é 
possível então fazer a simulação da rede. Com o CAN DB9, então é possível fazer 
duas placas se comunicarem entre si. Com isso, é possível propor um estudo de 
caso, onde seria comunicar placas AT89STK-06, comunicarem entre si. Um exemplo 
dessa ligação que pode ser feita, é visto na Figura 20. 
 
 
 

 
Figura 20: Duas placas comunicando entre si por um CAN BUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... API genérica: permitir a conexão de diferentes placas de desenvolvimento (EVB). 
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... Troca de informações entre o software/placas em tempo de execução; 

... Projeto e estudo de redes automotivas; 

... Hardware in the loop... 

... Seguir protocolo de comunicação definido pela API desenvolvida... 

... Comunicação via interface RS232... 

... Parte da rede pode estar em hardware e parte em software... 

... Permite analisar desempenho da rede... 
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5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

A ser definido 
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