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Giải pháp CANbus 
tiêu chuẩn J1939

Sách trắng

Giới thiệu

Hệ thống thông tin liên lạc trên phương tiện khác biệt với hệ 
thống mạng tiêu chuẩn theo nhiều cách  Ngoài các yêu cầu 
nghiêm ngặt về tốc độ cao và truyền dữ liệu đáng tin cậy, hệ 
thống phải có khả năng chịu được các điều kiện khắc nghiệt 
mà các phương tiện gặp phải cả trên đường chính và ngoài 
đường chính. Với sự ra đời của Internet vạn vật (IoT), ngày 
càng có nhiều người có nhu cầu chuyển dữ liệu nhanh hơn 
và đáng tin cậy hơn để có thể quản lý đội xe vận chuyển và 
các ứng dụng dựa trên đám mây khác.

J1939 là một tiêu chuẩn thông tin liên lạc cho phương tiện 
dựa trên giao thức ô tô CANbus. Hệ thống tiêu chuẩn J1939 
sẽ cung cấp thông tin liên lạc tốc độ cao và đáng tin cậy 
và được thiết kế để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. 
Bài viết này sẽ giải thích cấu trúc cơ bản của Hệ thống tiêu 
chuẩn J1939, cách xác định CANbus trong tiêu chuẩn và các 
thách thức liên quan đến thông tin liên lạc trên xe.

Bộ giao thức J1939 dựa trên CAN 2.0B 
và cung cấp một giải pháp tốc độ 
cao, đáng tin trong giao thức truyền 
thông của ngành ô tô.
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Bối cảnh CANbus

CANbus được ra đời vào năm 1986 và là một giao thức ô tô dựa trên thông báo, 
cho phép các bộ vi điều khiển giao tiếp với nhau mà không cần máy tính chủ. 
Các bộ vi điều khiển này cũng được gọi là Đơn vị điều khiển điện tử (ECU) hoặc 
là các nút. CANbus kết nối với tất cả các nút thông qua một dây xoắn đơn (CAN-H 
và CAN-L) (xem hình 1). Tất cả các tín hiệu được gửi từ một nút đến tất cả các 
nút khác, trong đó các mã định danh trong mỗi thông báo cho biết (những) 
người nhận.

Hiện tại, có hai thông số kỹ thuật của CANbus, CAN 2.0A và CAN 2.0B (xem hình 
2). CAN 2.0A có mã định danh 11 bit trong khi CAN 2.0B mở rộng mã định danh 
này thành 29 bit.
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J1939

Hiệp hội kỹ sư ô tô (SAE) J1939 mô tả một bus phương tiện tiêu chuẩn để chẩn 
đoán và thông tin liên lạc trong xe ô tô, xe tải và các phương tiện hạng nặng 
khác. J1939 được đưa ra thị trường lần đầu tiên vào năm 1994 trong khi CANbus 
được đưa ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2000. Bộ giao thức này mô tả mạng 
trên phương tiện từ kiến trúc hệ thống vật lý đến giao tiếp với phần mềm mà 
người dùng tương tác.

J1939 thay thế cho tiêu chuẩn J1708 cũ hơn. Với tốc độ mạng giới hạn 9600 bit/
giây, rõ ràng J1708 không phù hợp với lượng dữ liệu và độ tinh vi cần thiết cho 
các hoạt động công suất lớn. Với tốc độ dữ liệu lên tới 250 Kbit/giây, J1939 dễ 
dàng đáp ứng yêu cầu về tốc độ truyền dữ liệu cao. Đến năm 2005, hầu hết các 
nhà sản xuất xe hạng nặng, ít nhất một phần trong số các nhà sản xuất đã chấp 
nhận giao thức J1939 làm tiêu chuẩn mạng trên phương tiện.

J1939 mở rộng trên giao thức CANbus bằng cách thiết lập một tiêu chuẩn cho 
các tầng cấp cao hơn trong mạng truyền thông. Hệ thống J1939 cho phép tối 
đa 30 nút hoặc đơn vị điều khiển điện tử (ECU). Hình 3 cho thấy sự cố của định 
dạng thông báo J1939. Nói một cách đơn giản, định danh thông báo được thiết 
kế để có thể phân biệt giữa định dạng đích và định dạng phát sóng. Điều này 
được thực hiện bằng cách xác định trước phạm vi cho từng định dạng. Nói cách 
khác, thông báo được gửi từ một ECU có thể được gửi đến tất cả các ECU khác 
(yêu cầu thông tin, v.v.) hoặc sẽ được gửi đến một ECU cụ thể được kết nối với 
hệ thống. 
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Tiêu chuẩn J1939 dựa trên thông số kỹ thuật CAN 2.0B với tốc độ truyền 250Kb/
giây. Khác với mã định danh thông báo, cấu trúc thông báo như nhau; tuy 
nhiên, thông số kỹ thuật CAN chỉ hỗ trợ tối đa tám byte dữ liệu cho mỗi thông 
báo. J1939 giải quyết điều này bằng cách cho phép lượng dữ liệu lớn hơn thông 
qua các giao thức vận chuyển cấp cao hơn. Thông báo được gửi trong nhiều gói 
với kích thước tối đa 1785 byte.

Mô hình tầng mạng OSI

Để hiểu mối quan hệ giữa CANbus và tiêu chuẩn SAE J1939, trước tiên chúng 
ta cần hiểu cách cấu trúc mạng. Điều này được giải thích tốt hơn thông qua 
mô hình tầng mạng kết nối các hệ thống mở (OSI) (Xem hình 3). Từ quan điểm 
này, CANbus tạo nên tầng kết nối vật lý và dữ liệu (1 và 2). Các tầng vật lý mô tả 
những thứ như các đặc tính cơ và điện của hệ thống trong khi tầng kết nối dữ 
liệu liên quan đến việc truyền thông tin đáng tin cậy trên tầng vật lý.

J1939 định nghĩa hai cấp độ này nhưng cũng bổ sung vào tầng mạng và tầng 
vận chuyển (3 và 4) cũng như tầng ứng dụng (7). Tầng mạng và tầng vận 
chuyển là các giao thức cấp cao hơn để truyền thông báo và tầng ứng dụng là 
các giao thức giao tiếp trực tiếp với phần mềm, làm cho nó trở thành tầng gần 
nhất với người dùng.
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Thách thức Có một số yếu tố cần được áp dụng để triển khai thành công hệ thống thông 
tin liên lạc phương tiện - đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt.

Một giao thức truyền thông trên phương tiện vận chuyển hiệu quả và 
mạnh mẽ

Hệ thống thông tin liên lạc trên phương tiện vận chuyển phải bền và hiệu quả.  
Các phương tiện vận chuyển dễ bị hao mòn và hư hỏng theo thời gian do va 
chạm và rung cũng như sự thay đổi nhiệt độ. Trong môi trường khắc nghiệt và 
trong các tình huống ngoài đường, độ hao mòn thậm chí còn cao hơn. 

Quản lý đội xe vận chuyển 

Internet vạn vật là một động lực đổi mới mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ô 
tô. Quản lý đội xe vận chuyển là một thuật ngữ chỉ sự theo dõi và kiểm soát thời 
gian thực của một đội xe vận chuyển. Những biện pháp này giúp hợp lý hóa các 
hoạt động thông qua quản lý nhiên liệu hiệu quả hơn, viễn thông phương tiện, 
quản lý lái xe, bảo trì, vv. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách thu thập 
dữ liệu đáng tin cậy từ mọi phương tiện trong đội xe. Quản lý đội xe đòi hỏi phải 
có một hệ thống thông tin liên lạc nhanh ngay trên xe có thể truyền dữ liệu lên 
đám mây một cách đáng tin cậy. 

Phần mềm

Mỗi ứng dụng trên xe là duy nhất. Mọi hệ thống thông tin liên lạc được triển 
khai đều phải được tùy chỉnh để có thể điều chỉnh và bổ sung thêm các chức 
năng trong hệ thống. Như vậy, cần có một cách để người dùng dễ dàng truy 
cập và thay đổi cài đặt hệ thống.

Các ứng dụng

Do tính chất mạnh mẽ và ổn định của các giao thức J1939 nên giao thức J1939 
phù hợp với nhiều ứng dụng:

§ Phương tiện hạng nặng (mạng trên phương tiện)
  · Quân đội
  · Kết nối rơ-moóc xe tải
  · Nông/Lâm nghiệp
  · Khai khoáng
§ Kết nối rơ-moóc xe tải
§ Hệ thống quản lý đội xe vận chuyển
§ Phương tiện giải trí
§ Hệ thống định vị hàng hải
§ Hệ thống cố định sử dụng linh kiện xe
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Kết luận Bộ giao thức J1939 là một thiết lập được kiểm tra tốt và đáng tin cậy để thông 
tin liên lạc trên xe. CANbus cung cấp một phương thức thông báo mạnh mẽ 
giữa các ECU khác nhau trong khi J1939 mở rộng về các hạn chế của CANbus 
bằng cách bổ sung thêm các giao thức cấp cao hơn bao gồm tầng vận chuyển, 
tầng mạng và tầng ứng dụng.

Giải pháp Sự  mạnh mẽ

Tiêu chuẩn J1939 được thiết kế để sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt. Tầng 
vật lý CANbus bao gồm một dây đơn xoắn đôi kết nối tất cả các ECU. Điều này 
cho phép thiết lập đơn giản trong khi cường độ tín hiệu vẫn mạnh. Các tầng 
mạng trên của J1939 có khả năng phát hiện lỗi và khoanh vùng lỗi rất tốt.

Tầng vật lý của SAE J1939 phản ánh mục tiêu thiết kế ban đầu để sử dụng trong 
môi trường phương tiện hạng nặng. Tuy nhiên, SAE J1939 cũng có tính năng 
vượt trội ở các ứng dụng khác như bộ máy phát điện sử dụng các bộ phận có 
nguồn gốc từ phương tiện vận chuyển và các ứng dụng cố định khác.  

Thông tin liên lạc hiệu quả

So với các tiêu chuẩn hệ thống tương tự, J1939 cung cấp tốc độ thông tin liên 
lạc cao và linh hoạt trên xe. Việc truy cập nhanh vào dữ liệu trên xe này đảm bảo 
khả năng truyền dữ liệu đáng tin cậy cho các ứng dụng Internet vạn vật như 
quản lý đội xe. Dữ liệu thời gian thực này giúp người dùng quản lý ứng dụng 
của họ hiệu quả hơn. Với hệ thống tiêu chuẩn J1939 được thực hiện đầy đủ, việc 
quản lý đơn giản hơn và hiệu quả tổng thể cao hơn. 

Phần mềm API

J1939 linh hoạt và để lại nhiều khoảng trống để tùy chỉnh. Giao diện lập trình 
ứng dụng (API) J1939 là giao diện người dùng dựa trên phần mềm cho phép 
người vận hành thay đổi cài đặt hệ thống. Điều này cho phép người dùng hiệu 
chỉnh các bộ phận riêng lẻ, chạy chức năng tự chẩn đoán và các cấu hình thành 
phần khác. 
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Giải pháp Innodisk

Thiết kế phần cứng chắc chắn
· Tuân thủ Tiêu chuẩn bảo vệ tăng áp EN61000-4-5 2.5kV
· Tuân thủ Tiêu chuẩn IEC 60950-1: 2005 + A1:Bảo vệ HiPOT 2009 + A2: 2013 2.5kV
· Tuân thủ EN61000-4-2 (ESD) Air-15kV, Contact-8kV
· Hỗ trợ sử dụng ở nhiệt độ từ −40°C đến 85°C

Hỗ trợ phần mềm đầy đủ
· API J1939 với mã mẫu hoàn chỉnh và tiện ích GUI
· Hỗ trợ hệ thống X86 và ARM (theo dự án)
· Hỗ trợ Windows, Linux, QNX
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