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Napájení inteligentní 
automatizace pomocí systému 
CANopen

Bílý papír

CANopen umožňuje sofistiko-
vaná inteligentní řešení auto-
matizace v průmyslovém inter-
netu věcí (IIoT).

Úvod

Systémy používané v automatizaci zahrnují velké množství 
zařízení, z nichž každé má několik senzorů, motory, jakož 
i další komponenty a mikro ovladače, které přijímají a 
přenášejí informace. Aby byla zajištěna nezbytná koordinace 
mezi všemi těmito součástmi a zařízeními a jejich účinné 
sledování, sofistikovaný komunikační systém je rozhodující. 

Sběrnice CAN je protokol založený na zprávách, který má 
usnadnit takovou komunikaci, a stal se preferovaným 
standardem v celé řadě průmyslových odvětví, např. 
V letectví ,  automobilovém průmyslu a průmyslové 
automatizaci.1 V těchto průmyslových odvětvích a aplikacích 
existují protokoly s mnoha vrstvami, každá se svými 
specializacemi a průmyslovým zaměřením. V automatizaci je 
protokol vyšší vrstvy CANopen jedním z upřednostňovaných 
protokolů a je stále populárnější používat s růstem 
inteligentní automatizace a internetu věcí (IoT) .2

Rozšíření stávajících systémů nebo hardwaru o podporu 
CANopen však může být náročné, a ještě více tak, aby 
vyhovovalo potřebám robustnosti  v intel igentních 
automatizačních aplikacích.
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Pozadí Sběrnice CAN

Controller Area Network (sběrnice CAN) je interní komunikační síť původně 
vyvinutá společností Bosch jako standard pro komunikaci mezi mikro ovladači 
a zařízeními uvnitř automobilů. V roce 1993 přijala Mezinárodní organizace pro 
normalizaci sběrnice CAN jako mezinárodní standard a sběrnice CAN se od té 
doby stala stále populárnějším standardem v automobilovém průmyslu i mimo 
něj.3 

Jednou z hlavních výhod sběrnice CAN je to, že umožňuje komunikaci mezi za-
řízeními a mikro ovladači bez potřeby hostitelského počítače. U sběrnice CAN 
jsou zařízení připojena jediným krouceným drátem a signály vysílané jakýmkoli 
zařízením v síti jsou přijímány všemi ostatními zařízeními připojenými prostřed-
nictvím sběrnice CAN.4 Místo toho se k určení zamýšleného příjemce (příjemců) 
používají identifikátory v každé zprávě. ) zpráv přenášených po sběrnici CAN. 

Výsledkem je efektivní systém, který vyžaduje malé zapojení, žádný centrální 
hostitelský počítač a který dokáže zpracovat velké množství připojených zaříze-
ní.

Protokoly vyšší úrovně CAN

Protokoly vyšší úrovně CAN lze zhruba charakterizovat jako jazyky, přičemž ka-
ždý používá sběrnici CAN jako společnou abecedu. Na rozdíl od lidských jazyků 
však určuje, který protokol vyšší úrovně je zamýšlená aplikace - se specifickými 
protokoly, které jsou pro určité aplikace populárnější nebo užitečnější. 

Existuje široká řada protokolů vyšší úrovně CAN, z nichž mnohé se specializují 
na konkrétní průmyslová odvětví nebo dokonce pro použití jedním výrobcem. 
Některé z nejčastějších standardizovaných protokolů vyšší úrovně jsou CANo-
pen, DeviceNet a SAE J1939. Mezi specializovanější protokoly patří například 
GMLAN (pro General Motors), RV-C (pro rekreační vozidla) a CubeSat Space Pro-
tocol (pro CubeSats).5 

CAN v automatizaci

Sběrnice CAN byla vyvinuta jako standard komunikačních systémů ve vozidlech, 
od té doby se však stala i populárním standardem pro použití v automatizaci. V 
takových aplikacích má protokol vyšší úrovně CANopen zvláštní důležitost.

Obrázek 1: Zařízení CAN připojená jedním krouceným drátem v systému sběrnice CAN.
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CANopen je vyvíjen a podporován společností CAN v automatizaci (CiA) - me-
zinárodní nezisková organizace pro uživatele a výrobce CAN - prostřednictvím 
zájmové skupiny CANopen.6

Standard CANopen, který byl původně navržen pro použití v systémech řízení 
stroje s orientací na pohyb, je nyní v automatizaci používán široce. Například je 
to populární protokol, který se používá v robotice, s výrobními pásy a v celém 
průmyslovém strojírenství. CANopen se však neomezuje pouze na automatizaci; 
používá se také v odvětvích, jako je zdravotnictví a automobilový průmysl.7

S rostoucím trendem inteligentních továren s vysokým stupněm automatizace 
budou sběrnice CAN a protokol CANopen pravděpodobně hrát v budoucnu vý-
znamnější roli.

Zařízení CANopen

 Slovník objektů

Zařízení CANopen, obvykle označovaná jako uzly, jsou povinna mít slovník ob-
jektů - standardizovaná tabulka, která ukládá data týkající se uzlu a jeho opera-
ce. Například slovník objektů každého uzlu CANopen obsahuje záznam pro typ 
zařízení používaný pro účely identifikace. Jiné indexy slovníku objektů mohou 
obsahovat informace, jako jsou odečty senzorů nebo procesní stavy, např. Zda 
je nebo není aktuálně vysílán signál nebo zda je aktuálně aktivní operace zaříze-
ní.8

 Komunikace CANopen

Uzly CANopen mohou vzájemně komunikovat podle tří různých architektur 
nebo komunikačních modelů, jmenovitě master/slave, klient/server a výrobce/
zákazník, které zase určují vztah mezi uzly.

V komunikačním modelu master / slave jeden z uzlů CANopen odesílá a poža-
duje data z uzlů „slave“, které v podstatě pouze postupují podle pokynů svého 
„master“. V modelu klient / server mezitím „klienti“ čtou nebo zapisují data z 
„serverů“. Konečně v modelu komunikace mezi zákazníkem a výrobcem „výrob-
ci“ vysílají data do všech ostatních uzlů, tj. „spotřebitelů“ dat výrobce.

Uzly CANopen navíc komunikují prostřednictvím různých komunikačních slu-
žeb, přičemž každá komunikační služba je vhodná pro komunikaci konkrétních 
příkazů. Komunikační služba Network Management se například používá ke 
komunikaci požadovaného stavu uzlů CANopen (např. vypnutí všech motorů 
nebo spuštění senzoru).  



Innodisk Corporation. Všechna práva vyhrazena. 4

Obrázek 2: Zprávy CANopen mají standardizovaný formát, který identifikuje zdroj 

přenosu a předává až 64 bitů dat na přenos.

Další kritickou komunikační službou je prezenční signál, který uzly používají k 
pravidelnému přenosu „prezenčního signálu“ do jiných uzlů, což naznačuje, že 
jsou stále aktivní.9

 Formát zprávy CANopen

Zprávy přenášené uzly CANopen se řídí standardizovaným formátem zprávy, 
který objasňuje přijímajícím uzlům, který uzel vysílá zprávu, jak dlouhá je zpráva 
stejně jako skutečný přenos dat (zpráva). Tato standardizace se vztahuje na 
všechny zprávy CANopen bez ohledu na to, jaké komunikační modely nebo 
komunikační služby se používají.

První část zprávy CANopen obsahuje 11bitové CAN-ID, které identifikuje 
vysílací zařízení, následované kontrolním bitem. Tato část zprávy se obecně 
označuje jako identifikátor komunikačního objektu nebo COB-ID. Další čtyři 
bity říkají přijímacím zařízením, jak dlouho je zpráva (tj. Délka dat), takže lze 
určit, ve kterém bodě přenosu končí zpráva. Poslední částí zprávy CANopen jsou 
skutečná data, která mohou být až 8 bytů (nebo 64 bitů) dlouhá. Skutečná délka 
zprávy závisí na typu přenášených dat.10

I když se CANopen může zdát jako velmi přesvědčivý systém, který lze 
implementovat v celé řadě aplikací, a možná zejména v inteligentní 
automatizaci, může to být náročnější, než očekávají systémoví integrátoři. 
Například automatizační prostředí často představuje zařízení s vysokými 
požadavky na velikost a odolnost. Kombinujte tyto požadavky s drsným 
prostředím, které se často vyskytuje v průmyslovém prostředí, a tyto aplikace 
riskují, že začnou znít velmi zdánlivě jakéhokoli nového systému, který se má 
implementovat.

Obtížnost  a  nák lady spojené s  implementací  systému CANopen v 
automatizačním nastavení - nebo v jakémkoli středním až velkém měřítku - také 
představují značné překážky, které je třeba překonat.

Výzvy
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Výzvy aplikace v automatizaci

Aplikace v automatizaci mohou představovat širokou a rozmanitou škálu výzev 
pro řešení CANopen. Například průmyslové roboty mají mimořádné vyladění 
a jsou prostorově efektivní, což ponechává malý prostor pro rozšíření rozhraní. 
Rychlost a přesnost očekávaná od takového zařízení navíc vyžadují, aby zařízení 
splňovala nejvyšší standardy kvality, pokud jde o komponenty a konstrukci. 

Výrobní linky v inteligentních továrnách a aplikacích průmyslového internetu 
věcí (IIoT) zahrnují také ohromující počet strojů, senzorů a mikro ovladačů, které 
je třeba plně koordinovat. Pokud dojde k výpadku výkonu nebo spolehlivosti 
lokalizované v jedné komponentě někde podél výrobní linky, veškerá výrobní 
rizika hrozí, že se broušení zastaví. Komunikační systémy implementované v 
takových aplikacích jsou tedy vyžadovány, aby umožňovaly extrémní koordinaci 
- a tedy výkon - stejně jako účinnou modularitu v případě selhání součásti nebo 
zařízení.

Obtížnost rozšíření rozhraní

Složitost systémů používaných v inteligentních továrnách je jednou z klíčových 
výzev, kterým musí nový komunikační systém čelit. Díky velkému počtu různých 
zařízení, každé se svými přizpůsobenými a složitými funkcemi a rozvržením 
hardwaru, může být rozšíření rozhraní nutné k implementaci systému, jako je 
CANopen, skličující - pokud ne zcela nemožné. 

Je-li požadováno, aby každé zařízení v takových systémech bylo přepracováno 
tak, aby podporovalo CANopen, náklady, čas a potíže spojené s takovým 
podnikem způsobí, že se blíží nemožnému úkolu, nebo přinejmenším jednomu, 
který je z finančního hlediska obtížné bránit. 

Dalším složeným faktorem je riziko, že přizpůsobené návrhy umožňující 
podporu CANopen představují pro operátory systému značnou výzvu v případě 
selhání hardwaru. Bez dostatečné modularity může takováto selhání hardwaru 
vyžadovat, aby náhradní díly podstoupily rozsáhlý proces redesignu, a tím 
riskovalo zdlouhavé prostoje a významnou ztrátu výnosů.

Environmentální výzvy

Hardware a komponenty používané v aplikacích v automatizaci často musí 
odolávat značnému stresu a nepřátelským faktorům prostředí po dlouhou 
dobu. Proto je zásadní, aby všechny komponenty byly robustní a vybavené 
technologiemi, které pomáhají kompenzovat škodlivé účinky jejich drsných 
provozních prostředí. 
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Mezi faktory, které představují nejvýznamnější rizika v automatizačních 
prostředích, patří extrémní teploty, vystavení nárazům a vibracím, zvýšené riziko 
přepětí a poškození statickou elektřinou. Rozmanitost provozních prostředí 
automatizačních aplikací však znamená, že implementace systému CANopen je 
někdy možná pouze se značnou mírou přizpůsobení, aby bylo možné zohlednit 
jedinečné faktory prostředí. 

Například v některých aplikacích, například v ropném a těžebním průmyslu, 
může být vystavení nebezpečnému znečištění důležitou výzvou pro integritu 
hardwaru.

Rozšiřující karty sběrnice CAN

Hardwarové požadavky na implementaci systému sběrnice CAN (např. Ten, který 
používá protokoly vyšší úrovně CANopen nebo SAE J1939) lze řešit nákladově 
efektivně as velkou flexibilitou využitím rozšiřujících karet sběrnice CAN. 
Rozšiřující karty sběrnice CAN, které používají standardní vstupní konektory, 
jako je mPCIe, 5-pin záhlaví a M.2, a běžná rozhraní, jako jsou USB a PCI-Express, 
nabízejí vysokou míru flexibility - což umožňuje jejich použití v rozmanité 
automatizaci zařízení a vybavení. Systémoví operátoři proto nemusí přepracovat 
zařízení nebo jejich hardware, aby vyhovovali podpoře sběrnice CAN. Místo 
toho lze rozšiřující karty CAN snadno připojit do stávajících rozšiřujících portů, 
aby poskytovaly požadovanou funkčnost.

Řešení

Obrázek 3: Rozšiřující karty sběrnice CAN usnadňují přidání podpory CANopen ke 

stávajícím systémům.
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Podpora rozhraní a softwaru

S takovými rozšiřovacími kartami sběrnice CAN existuje pro systémové 
integrátory mnoho důležitých hledisek. Na základní úrovni musí systémoví 
integrátoři zajistit, aby rozšiřující karty podporovaly požadované protokoly 
vyšší úrovně, např. CANopen a další protokoly, jako je SAE J1939, pokud si 
přejí větší flexibilitu. Rovněž je důležité zajistit, aby rozšiřující karty mohly být 
implementovány do něčího softwarového prostředí, ať už se jedná o systém 
založený na Linuxu nebo Windows, a zda běží na architektuře ARM nebo x86.

Pouze zajištění základní kompatibility hardwaru a softwaru však nezohledňuje 
další kritické faktory, které mohou mít významný dopad na čas a náklady 
spojené s implementací podpory CANopen v systému. Úpravy a programování, 
které jsou nezbytné k zajištění toho, aby nový systém CANopen fungoval na 
uspokojivé úrovni, často vyžadují značné zdroje a riziko, které způsobí značné 
zpoždění. 

Proto je rozhodující vybrat rozšiřující karty, které poskytují odpovídající software 
a poprodejní podporu. Například komplexní API mohou výrazně snížit potřebu 
časově náročných a nákladných úprav nezbytných k zajištění plné systémové 
integrace. Kromě toho mohou testovací nástroje a ukázkový kód pomoci 
systémovým integrátorům ověřit, že jejich systémy jsou plně funkční a fungují 
podle specifikace a očekávání uživatelů. V případě neočekávaných obtíží, 
zejména složitých systémů nebo nedostatečných interních znalostí, může být 
komplexní a spolehlivý poprodejní servis a přizpůsobení také neocenitelný pro 
dodržení termínů a dodržení rozpočtu.

Účelně navržený hardware

Rozšiřující karty sběrnice CAN nejsou vyžadovány pouze pro podporu správných 
konektorů a rozhraní, ale musí také splňovat specifické hardwarové požadavky 
jejich aplikací. V první řadě se musí fyzicky zapadnout do zařízení nebo zařízení, 
v nichž mají být použity, což může být značná výzva kvůli často omezenému 
prostoru v zařízeních používaných v automatizaci. Za určitých okolností mohou 
rozšiřující karty dokonce vyžadovat přizpůsobené návrhy, aby vyhovovaly 
přesným požadavkům zařízení, v nichž mají být nainstalovány.

Systémoví integrátoři musí také důkladně posoudit zamýšlené operační 
prostředí pro takové rozšiřující karty, aby určili, jaké faktory prostředí mohou 
představovat riziko pro integritu hardwaru a dlouhou životnost. Jakékoli 
rozšiřující karty rozhraní musí zahrnovat technologie nebo konstrukční řešení, 
která uspokojivě zohledňují tyto faktory životního prostředí a provozního rizika.
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Závěr CANopen představuje podnikům vynikající příležitost ke zlepšení výrobních 
procesů pomocí vysoce výkonného komunikačního systému optimalizovaného 
pro inteligentní automatizační aplikace budoucnosti. I když se rozšíření rozhraní 
pro CANopen může zdát neúměrně obtížné a nákladné, tuto výzvu lze úspěšně 
zmírnit využitím rozšiřovacích karet sběrnice CAN, které nabízejí vysoký výkon, 
rozsáhlou softwarovou podporu a odolnost, kterou automatizační aplikace 
vyžadují. Díky své modularitě a trvanlivosti poskytují takové rozšiřující karty 
jednoduchý a nákladově efektivní způsob implementace podpory CANopen do 
jakéhokoli automatizačního systému.

Například mnoho automatizačních prostředí může vyžadovat rozšiřující karty, 
které vydrží extrémní teploty. U zařízení nebo zařízení vystavených otřesům 
a vibracím může být nutné, aby byly rozšiřující karty vybaveny upevňovacími 
otvory, aby se udrželo dostatečně bezpečné spojení s hostitelským zařízením.

Při zohlednění těchto rizikových faktorů a environmentálních výzev při 
pořizování rozšiřovacích karet sběrnice CAN mohou podniky zajistit úspěšnou 
implementaci systému CANopen ve svých automatizačních aplikacích, které 
poskytují požadovaný výkon, aniž by riskovaly prostoje a náklady spojené s 
poruchou hardwaru.
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