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Ułatwianie inteligentnej 
automatyzacji dzięki  CANopen 

Biała księga

CANopen umożliwia stosowanie 
zaawansowanych inteligent-
nych rozwiązań automatyzacji 
w Przemysłowym Internecie 
Rzeczy (IIoT).

Wstęp

Systemy stosowane w automatyce obejmują ogromną licz-
bę urządzeń, z których każde posiada wiele czujników, sil-
ników, a także innych komponentów i mikrokontrolerów, 
które odbierają i przesyłają informacje. Aby zapewnić nie-
zbędną koordynację między wszystkimi tymi elementami i 
urządzeniami oraz ich skuteczne monitorowanie, niezbęd-
ny jest zaawansowany system łączności.

Magistrala CAN jest protokołem opartym na komunika-
tach, zaprojektowanym w celu ułatwienia takiej łączności 
i stała się preferowanym standardem w wielu branżach, 
np. w lotnictwie, przemyśle samochodowym i automatyce 
przemysłowej.1 W tych branżach i zastosowaniach istnie-
je wiele protokołów wyższego rzędu, z których każdy ma 
swoją specjalizację i przemysłowe cele. W automatyce, 
protokół wyższej warstwy CANopen jest jednym z prefe-
rowanych protokołów, a jego stosowanie staje się coraz 
bardziej popularne wraz z rozwojem inteligentnej automa-
tyzacji i Internetu rzeczy (IoT).2

Jednakże rozbudowa istniejących systemów lub urządzeń 
do obsługi protokołu CANopen może być wyzwaniem, a 
tym bardziej w sposób, który spełnia potrzeby odporności 
w aplikacjach inteligentnej automatyki.
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Tło Magistrala CAN

Controller Area Network (magistrala CAN) to wewnętrzna sieć komunika-
cyjna opracowana początkowo przez firmę Bosch jako standard komunikacji 
pomiędzy mikrokontrolerami i urządzeniami wewnątrz samochodów. W 
1993 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przyjęła magistralę 
CAN jako standard międzynarodowy, i od tego czasu magistrala CAN stawa-
ła się coraz bardziej popularnym standardem w przemyśle motoryzacyjnym i 
nie tylko.3

Jedną z głównych zalet magistrali CAN jest to, że umożliwia ona komunikację 
pomiędzy urządzeniami i mikrokontrolerami bez konieczności stosowania 
komputera nadrzędnego. W przypadku magistrali CAN, urządzenia są połą-
czone pojedynczą skrętką, a sygnały przesyłane przez dowolne urządzenie w 
sieci są odbierane przez wszystkie inne urządzenia podłączone do magistrali 
CAN.4 Identyfikatory w każdym komunikacie są wykorzystywane do określe-
nia zamierzonego odbiorcy(-ów) komunikatów przesyłanych przez magistra-
lę CAN.

Rezultatem jest wydajny system, który wymaga niewiele okablowania, nie 
wymaga komputera centralnego i może obsługiwać dużą liczbę podłączo-
nych urządzeń.

Protokoły wyższego poziomu CAN

Protokoły wyższego poziomu CAN można z grubsza opisać jako języki, każdy 
z nich używa magistrali CAN jako wspólnego alfabetu. Jednak w odróżnieniu 
od języków ludzkich, czynnikiem decydującym o tym, który protokół wyższe-
go poziomu ma być użyty, to zamierzone zastosowanie, a konkretne protoko-
ły są bardziej popularne lub użyteczne dla konkretnych zastosowań.

Istnieje szeroka gama protokołów wyższego poziomu opartych na CAN, z 
których wiele jest  wyspecjalizowanych w konkretnych branżach, a nawet 
są używane przez jednego producenta. Niektóre z najbardziej popularnych 
standardowych protokołów wyższego poziomu to CANopen, DeviceNet i 
SAE J1939. Do bardziej wyspecjalizowanych protokołów należą na przykład 
GMLAN (dla General Motors), RV-C (dla pojazdów rekreacyjnych) oraz Cu-
beSat Space Protocol (dla satelitów CubeSats).5

CAN w automatyce

Chociaż magistrala CAN zaczęła istnieć jako standard dla systemów komu-
nikacji w pojazdach, od tego czasu stała się popularnym standardem w auto-
matyce.

Obraz 1: Urządzenia CAN połączone pojedynczą skrętką w systemie magistrali CAN.
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W takich zastosowaniach protokół wyższego poziomu CANopen zyskał 
szczególne znaczenie. Protokół CANopen jest rozwijany i wspierany przez 
CAN in Automation (CiA) – międzynarodową organizację non-profit dla 
użytkowników i producentów CAN – poprzez swoją grupę CANopen Inte-
rest Group.6

Standard CANopen, pierwotnie przeznaczony do stosowania w systemach 
sterowania maszyn zorientowanych na ruch, jest obecnie szeroko stosowa-
ny w automatyce. Na przykład jest to popularny protokół do stosowania w 
robotyce, przy fabrycznych przenośnikach taśmowych, oraz w maszynach 
przemysłowych. Jednakże CANopen nie ogranicza się do automatyzacji; jest 
on również wykorzystywany w takich sektorach jak służba zdrowia i prze-
mysł motoryzacyjny7.

Wraz z rosnącym trendem inteligentnych fabryk o wysokim stopniu automa-
tyzacji, magistrala CAN i protokół CANopen będą prawdopodobnie odgry-
wać jeszcze bardziej znaczącą rolę w przyszłości.

Urządzenia CANopen

 Słownik obiektów

Urządzenia CANopen, zwykle nazywane węzłami, muszą posiadać słownik 
obiektów – znormalizowaną tabelę, która przechowuje dane dotyczące wę-
zła i jego działania. Na przykład, słownik obiektów każdego węzła CANopen 
zawiera wpis dotyczący jego typu urządzenia, używany do celów identyfika-
cji. Inne indeksy słownika obiektów mogą zawierać informacje takie jak od-
czyty czujników lub stany procesu, np. czy sygnał jest aktualnie przesyłany, 
czy też nie, lub czy praca urządzenia jest aktualnie aktywna.8

 Komunikacja CANopen

Węzły CANopen mogą komunikować się ze sobą zgodnie z trzema różnymi 
architekturami lub modelami komunikacji, a mianowicie master/slave, klient/
serwer oraz producent/konsument, które z kolei określają relacje pomiędzy 
węzłami. 

W modelu komunikacji master/slave, jeden z węzłów CANopen wysyła dane 
i żąda danych od węzłów „slave” (niewolników), które w zasadzie tylko wy-
konują instrukcje swojego węzła „master” (czyli pana). Tymczasem w modelu 
klient/serwer „klienci” odczytują lub zapisują dane z „serwerów”. Wreszcie, 
w modelu komunikacji konsument/producent, „producenci” przekazują dane 
do wszystkich pozostałych węzłów, tj. do „konsumentów” danych producen-
ta.

Ponadto węzły CANopen komunikują się poprzez różne usługi komunika-
cyjne, przy czym każda usługa komunikacyjna nadaje się do komunikowania 
poszczególnych poleceń. Na przykład, usługa komunikacji Network Mana-
gement (zarządzanie siecią) służy do komunikowania pożądanego stanu wę-
złów CANopen (np. wyłączenie wszystkich silników lub uruchomienie czujni-
ka).
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Obraz 2: Komunikaty CANopen są zgodne ze znormalizowanym formatem, który 

identyfikuje źródło transmisji i przekazuje do 64 bitów danych w jednej transmisji.

Inną krytyczną usługą komunikacyjną jest Heartbeat, którego węzły używają 
do regularnego przekazywania „bicia serca” do innych węzłów, wskazując 
tym samym, że są one nadal aktywne.9

 Format komunikatów CANopen

Komunikaty przesyłane przez węzły CANopen są zgodne ze znormalizowa-
nym formatem komunikatów, który jasno określa węzłom odbiorczym, który 
węzeł nadaje komunikat, jaka jest długość komunikatu, jak również rzeczy-
wistą transmisję danych (komunikat). Ta standaryzacja ma zastosowanie do 
wszystkich komunikatów CANopen, niezależnie od używanych modeli komu-
nikacji lub usług komunikacyjnych.

Pierwsza część komunikatu CANopen zawiera 11-bitowy identyfikator 
CAN-ID, który identyfikuje urządzenie nadawcze, a następnie bit kontrolny. 
Ta część komunikatu jest ogólnie określana jako identyfikator obiektu 
komunikacyjnego lub COB-ID. Kolejne cztery bity informują urządzenia 
odbiorcze o długości komunikatu (tzn. o długości danych), tak aby mogły 
one określić, w którym punkcie transmisji komunikat się kończy. Ostatnia 
część komunikatu CANopen to dane rzeczywiste, które mogą mieć długość 
do 8 bajtów (lub 64 bitów). Rzeczywista długość komunikatu zależy od tego, 
jakiego rodzaju dane są przesyłane.10

Chociaż CANopen może wydawać się bardzo atrakcyjnym systemem do 
wdrożenia w wielu zastosowaniach, a być może przede wszystkim w inteli-
gentnej automatyce, może to okazać się większym wyzwaniem niż spodzie-
wają się integratorzy systemów. Na przykład, środowiska automatyzacji czę-
sto stawiają przed urządzeniami duże wymagania pod względem wielkości i 
trwałości. Połączenie tych wymagań z surowym środowiskiem często spoty-
kanym w warunkach przemysłowych może spowodować, że te zastosowania 
mogą stać się bardzo obciążające przy wdrożeniu w każdym nowym syste-
mie.

Trudności i koszty związane z wdrożeniem systemu CANopen w kontekście 
automatyki – lub każdego zastosowania na średnią i dużą skalę – również 
stanowią istotne przeszkody do pokonania. 

Wyzwania
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Wyzwania związane z zastosowaniami w automatyce

Zastosowania w automatyce mogą stanowić szeroki i zróżnicowany zakres 
wyzwań dla rozwiązań CANopen. Na przykład, roboty przemysłowe są 
wyjątkowo precyzyjnie dostrojone i zajmują mało miejsca, pozostawiając 
niewiele miejsca na rozbudowę interfejsu. Ponadto, szybkość i precyzja ocze-
kiwana od takich urządzeń wymaga, aby spełniały one najwyższe standardy 
jakościowe w zakresie komponentów i konstrukcji.

Linie produkcyjne w inteligentnych fabrykach i zastosowaniach przemysło-
wego Internetu rzeczy (IIoT) obejmują również ogromną liczbę maszyn, czuj-
ników i mikrokontrolerów, które muszą być w pełni skoordynowane. W przy-
padku pogorszenia wydajności lub niezawodności w pojedynczym elemencie 
gdzieś wzdłuż linii produkcyjnej, istnieje ryzyko, że cała produkcja zostanie 
wstrzymana. Dlatego też systemy komunikacyjne wdrożone w takich aplika-
cjach muszą umożliwiać ekstremalną koordynację – a tym samym wydajność 
– jak również efektywną modułowość w przypadku awarii komponentu lub 
urządzenia.

Trudności z rozbudową interfejsu

Złożoność systemów stosowanych w inteligentnych fabrykach jest jednym 
z kluczowych wyzwań dla każdego nowego systemu komunikacji, któremu 
należy sprostać. Dzięki ogromnej liczbie różnych urządzeń, z których każde 
ma swoje własne, skomplikowane funkcje i układ sprzętowy, rozbudowa in-
terfejsu niezbędna do wdrożenia systemu takiego jak CANopen może być 
zniechęcająca – jeśli nie jest po prostu niemożliwa.

Jeżeli każde urządzenie w takich systemach musi zostać przeprojektowane 
w celu obsługi CANopen, koszty, czas i trudności związane z takim przed-
sięwzięciem sprawiają, że jest ono prawie niemożliwe do wykonania lub co 
najmniej takiego, które jest trudne do uzasadnienia z finansowego punktu 
widzenia.

Innym czynnikiem składowym jest ryzyko, że niestandardowe konstrukcje 
umożliwiające obsługę CANopen będą stanowić duże wyzwanie dla opera-
torów systemów w przypadku awarii sprzętu. Bez wystarczającej moduło-
wości, każda taka awaria sprzętowa wiąże się z ryzykiem, że części zamienne 
będą poddawane rozległemu przeprojektowaniu, a co za tym idzie, istnieje 
ryzyko długotrwałych przestojów i znacznej utraty przychodów.

Wyzwania środowiskowe

Sprzęt i komponenty stosowane w automatyce często muszą przez długi czas 
wytrzymywać znaczne obciążenia i wrogie czynniki środowiskowe. Dlatego 
bardzo ważne jest, aby wszystkie komponenty były wytrzymałe i wyposażo-
ne w technologie, które pomagają zrównoważyć szkodliwe skutki trudnego 
środowiska pracy.
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Do czynników, które stanowią największe zagrożenie w środowiskach auto-
matyki, należą ekstremalne temperatury, narażenie na wstrząsy i wibracje, 
zwiększone ryzyko przepięć, a także uszkodzenia spowodowane elektrycz-
nością statyczną.

Jednakże, różnorodność środowisk pracy zastosowań automatyki oznacza, 
że wdrożenie systemu CANopen jest czasem możliwe tylko przy znacznym 
stopniu dostosowania do specyficznych czynników środowiskowych. Na 
przykład, w niektórych zastosowaniach, takich jak w przemyśle naftowym 
i górniczym, narażenie na niebezpieczne zanieczyszczenia może okazać się 
ważnym wyzwaniem dla integralności urządzeń. 

Karty rozszerzeń magistrali CAN

Wymagania sprzętowe związane z implementacją systemu magistrali CAN 
(np. takiego, który wykorzystuje protokoły wyższego poziomu CANopen lub 
SAE J1939) mogą zostać spełnione w sposób ekonomiczny i bardzo elastycz-
ny poprzez wykorzystanie kart rozszerzeń magistrali CAN. Karty rozszerzeń 
magistrali CAN, które wykorzystują standardowe złącza wejściowe, takie jak 
mPCIe, złącze 5-pinowe i M.2 oraz wspólne interfejsy, takie jak USB i PCI-
-Express, oferują wysoki stopień elastyczności, co pozwala na ich zastosowa-
nie w szerokiej gamie urządzeń i sprzętu automatyki. Dzięki temu operatorzy 
systemu nie muszą przeprojektowywać urządzeń ani maszyn, aby móc ko-
rzystać z magistrali CAN. Zamiast tego, karty rozszerzeń CAN można łatwo 
podłączać do istniejących gniazd rozszerzeń w celu zapewnienia pożądanej 
funkcjonalności.

Rozwiązania

Obraz 3: Karty rozszerzeń magistrali CAN ułatwiają dodanie obsługi CANopen do 

istniejących systemów.
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Obsługa interfejsów i oprogramowania

W przypadku takich kart rozszerzeń magistrali CAN istnieje wiele ważnych 
względów, które powinni wziąć pod uwagę integratorzy systemów. Na bar-
dziej podstawowym poziomie, integratorzy systemów muszą upewnić się, że 
karty rozszerzeń obsługują pożądane przez nich protokoły wyższego pozio-
mu, np. CANopen oraz protokoły dodatkowe, takie jak SAE J1939, jeśli dążą 
do dodatkowej elastyczności. Ważne jest również, aby zapewnić możliwość 
zaimplementowania kart rozszerzeń w środowisku oprogramowania, nieza-
leżnie od tego, czy jest to system oparty na Linuksie, czy na Windows, oraz 
czy działa na architekturze ARM czy x86. 

Jednak samo zapewnienie podstawowej kompatybilności sprzętu i oprogra-
mowania nie uwzględnia innych krytycznych czynników, które mogą mieć 
istotny wpływ na czas i koszty związane z wdrożeniem wsparcia CANopen w 
systemie. Dostosowania i programowanie, które są niezbędne do zapewnie-
nia funkcjonowania nowego systemu CANopen na zadowalającym poziomie, 
często wymagają znacznych zasobów i mogą powodować znaczne opóźnie-
nia.

Dlatego tak ważne jest, aby wybrać karty rozszerzeń, które zapewniają od-
powiednie wsparcie dla oprogramowania i mają obsługę posprzedażną. Na 
przykład, wszechstronne interfejsy API mogą znacznie zmniejszyć potrzebę 
czasochłonnych i kosztownych dostosowań niezbędnych do zagwarantowa-
nia pełnej integracji systemu. Ponadto narzędzia do testowania i przykłado-
wy kod mogą pomóc integratorom systemów w sprawdzeniu, czy ich systemy 
są w pełni funkcjonalne i działają zgodnie ze specyfikacją i oczekiwaniami 
użytkowników. W przypadku nieoczekiwanych trudności, szczególnie w przy-
padku skomplikowanych systemów lub niewystarczającej wiedzy fachowej, 
kompleksowa i niezawodna obsługa posprzedażna i dostosowanie do potrzeb 
klienta mogą okazać się nieocenione, aby dotrzymać terminów i budżetu.

Specjalnie zaprojektowany sprzęt

Karty rozszerzeń magistrali CAN muszą nie tylko obsługiwać odpowiednie 
złącza i interfejsy, ale muszą również spełniać specyficzne wymagania sprzę-
towe swoich zastosowań. Przede wszystkim muszą one być fizycznie dopa-
sowane do urządzenia lub sprzętu, w którym mają być używane, co może być 
znacznym wyzwaniem ze względu na często ograniczoną przestrzeń w urzą-
dzeniach stosowanych w automatyce. W pewnych okolicznościach karty roz-
szerzeń mogą nawet wymagać niestandardowych projektów, które dokładnie 
odpowiadają wymaganiom urządzeń, w których mają być zainstalowane.

Integratorzy systemów muszą również dokonać dokładnej oceny planowane-
go środowiska pracy takich kart rozszerzeń, aby określić, jakie czynniki śro-
dowiskowe mogą stanowić zagrożenie dla integralności i trwałości sprzętu. 
Wszelkie karty rozszerzeń interfejsu muszą zawierać technologie lub rozwią-
zania konstrukcyjne, które w zadowalającym stopniu uwzględniają te czynni-
ki ryzyka środowiskowego i operacyjnego. Na przykład, wiele środowisk au-
tomatyki może wymagać kart rozszerzeń, które są odporne na ekstremalne 
temperatury.
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Podsumowa-
nie

CANopen stanowi dla firm doskonałą okazję do usprawnienia procesów pro-
dukcyjnych dzięki wydajnemu systemowi komunikacji zoptymalizowanemu 
pod kątem inteligentnych zastosowań automatyki przyszłości. O ile rozbudo-
wa interfejsu w celu dostosowania go do CANopen może wydawać się zbyt 
trudna i kosztowna, o tyle wyzwanie to można skutecznie złagodzić poprzez 
wykorzystanie kart rozszerzeń magistrali CAN, które oferują wysoką wydaj-
ność, obszerną obsługę oprogramowania i wytrzymałość wymaganą przez 
zastosowania w automatyce. Ze względu na swoją modułowość i trwałość, 
takie karty rozszerzeń stanowią prostą i ekonomiczną metodę wdrożenia 
wsparcia CANopen w każdym systemie automatyki.

W sprzęcie lub urządzeniach narażonych na wstrząsy i wibracje, karty roz-
szerzeń mogą wymagać wyposażenia w otwory montażowe w celu utrzyma-
nia wystarczająco bezpiecznego połączenia z urządzeniem głównym.

Dzięki uwzględnieniu tych czynników ryzyka i wyzwań środowiskowych przy 
zakupie kart rozszerzeń magistrali CAN, firmy mogą zapewnić udane wdro-
żenie systemu CANopen w swoich zastosowaniach automatyki, co zapewni 
pożądaną wydajność bez ryzyka przestojów i kosztów związanych z awarią 
sprzętu.
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