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CANopen ile Akıllı Otomasyonu 
Destekleme

Teknik Raporu

CANopen Endüstriyel 
Nesnelerin İnternetinde (IIoT) 
gelişmiş akıllı otomasyon 
çözümlerine imkân sağlar.

Giriş

Otomasyonda kullanılan sistemler; her birinde birden faz-
la sensör, motor, bilgi alıp-ileten diğer bileşenler ve mikro 
denetleyiciler bulunan çok sayıda cihazı kapsar. Tüm bu bi-
leşenler ve cihazlar arasında gerekli koordinasyonu sağlaya-
bilmek ve bunları etkin şekilde izleyebilmek için gelişmiş bir 
iletişim sistemi kritik önemdedir.

CAN veri yolu bu iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış me-
saj tabanlı bir protokol olup havacılık, otomobil endüstrisi ve 
endüstriyel otomasyon1 gibi geniş bir endüstri yelpazesinde 
tercih edilen standart haline gelmiştir. Tüm bu endüstrilerde 
ve uygulamalarda her birinin uzmanlaşma ve endüstri odak-
ları olan çok sayıda yüksek katmanlı protokoller vardır. Oto-
masyonda yüksek katmanlı protokol CANopen’ı tercih edilen 
protokollerden biridir ve akıllı otomasyonun ve Nesnelerin 
İnternetinin (IoT) gelişmesiyle gittikçe daha popüler hale gel-
mektedir.2

Bununla beraber, mevcut sistemleri ya da donanımları CA-
Nopen’ı destekleyecek şekilde genişletmek zorlayıcı olabilir 
ve akıllı otomasyon uygulamalarında sağlamlık ihtiyacını kar-
şılamak daha da zorlu bir iş olabilir.
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Arka plan CAN Veri Yolu

Denetleyici Alan Ağı (CAN veri yolu), ilk olarak otomobillerdeki mikro denetleyi-
ciler ile cihazlar arasındaki iletişim standardı olarak Bosch tarafından geliştirilmiş 
dahili iletişimler ağıdır. 1993’te Uluslararası Standartlar Örgütü CAN veri yolunu 
uluslararası bir standart olarak benimsedi ve o zamandan beri CAN veri yolu 
otomotiv endüstrisinde ve ötesinde popülerliği gittikçe artan bir standart haline 
geldi.3

CAN veri yolunun ana faydalarından birisi bir ana bilgisayara gerek kalmadan 
aygıtlarla mikro denetleyiciler arasında iletişime izin vermesidir. CAN veri yolu 
sayesinde cihazlar tek bir kablo çifti ile bağlanır ve ağda herhangi bir cihaz ta-
rafından iletilen sinyaller CAN veri yoluna bağlı tüm diğer cihazlar tarafından 
alınır.4 CAN veri yolu aracılığıyla iletilen mesajların planlanan alıcısını/alıcılarını 
belirlemek için iletilen her bir mesajdaki tanımlayıcılar kullanılır. 

Sonuç olarak, az miktarda kablolama gerektiren, merkezi bir ana bilgisayara ihti-
yaç duymayan ve çok sayıda bağlı cihazla baş edebilen verimli bir sistem ortaya 
çıkar.

CAN Yüksek Seviye Protokolleri

CAN yüksek seviye protokolleri kabaca her biri ortak bir alfabe olarak CAN veri 
yolunu kullanan diller olarak tanımlanabilir. Ne var ki, insan dillerinin aksine, 
hangi yüksek seviye protokolünün kullanılacağını belirleyen unsur belli uygula-
malar için daha popüler ya da daha faydalı spesifik protokollerle birlikte amaçla-
nan uygulamadır.

Birçoğu belli endüstriler için özelleşmiş, hatta tek bir üreticinin kullanımına yö-
nelik çok sayıda CAN tabanlı yüksek seviyeli protokoller mevcuttur. En yaygın 
standartlaşmış yüksek seviyeli protokoller arasında CANopen, DeviceNet ve SAE 
J1939 sayılabilir. Daha özelleşmiş protokollere örnek olarak GMLAN (General 
Motors için), RV-C (karavanlar için) ve CubeSat Uzay Protokolü (CubeSats için) 
verilebilir.5

Görüntü 1: Bir CAN veri yolu sisteminde tek bir bükümlü kablo çifti ile bağlanmış 
CAN cihazları.
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Otomasyonda CAN

CAN veri yolu, araç içi iletişim sistemlerinde bir standart olarak başlamakla be-
raber zamanla otomasyonda kullanılan popüler bir standart haline gelmiştir. Bu 
gibi uygulamalarda CANopen yüksek seviyeli protokolü özellikle öne çıkmıştır. 
CANopen, CANopen Çıkar Grubu (CANopen IG) aracılığıyla CAN kullanıcıları ve 
üreticilerine yönelik kâr amacı gütmeyen uluslararası bir örgüt olan CAN in Au-
tomation (CiA) tarafından geliştirilmekte ve desteklenmektedir.6

Başlangıçta hareket odaklı makine kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere ta-
sarlanan CANopen standardı bugün otomasyon sahasında yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Örneğin, fabrika konveyör bantlarının ve tüm endüstriyel makinele-
rin yanı sıra robotik alanında kullanılan popüler bir protokoldür. Bununla birlikte, 
CANopen kullanımı otomasyonla sınırlı olmayıp sağlık hizmetleri ve otomotiv 
endüstrisi gibi sektörlerde de kullanılmaktadır.7

Üst düzey otomasyonu olan akıllı fabrikalara eğilim artarken CAN veri yolunun 
ve CANopen protokolünün gelecekte daha önemli rol oynaması muhtemeldir.

CANopen Cihazları

 Nesne Sözlüğü

Genellikle düğüm olarak atıfta bulunulan CANopen cihazlarının tümünün söz 
konusu düğümle ve onun çalışmasıyla ilişkili verileri saklayan standartlaştırılmış 
bir tablo olan bir nesne sözlüğü bulunmalıdır. Örneğin, her bir CANopen düğü-
münün nesne sözlüğü, tanımlama amacıyla kullanılan cihaz türü için bir giriş 
içerir. Diğer nesne sözlüğü dizinleri bir sinyalin geçerli olarak iletilip iletilmediği 
ya da bir cihazın aktif olarak çalışıp çalışmadığını, sensör okunan değerleri ya da 
işlem durumları gibi bilgileri içerebilir.8

 CANopen İletişimi

CANopen düğümleri master/slave, istemci/sunucu ve üretici/tüketici adı verilen 
ve daha sonra düğümler arasındaki ilişkiyi belirten üç farklı mimari ya da iletişim 
modeline göre birbiriyle iletişim kurabilir.

Bir master/slave iletişim modelinde CANopen düğümlerinden birisi esasen 
yalnızca "master"inden talimatları izleyen "slave” düğümlere bilgi gönderir ve 
bunlardan bilgi talep eder. Bir istemci/sunucu modelinde, bu arada "istemciler" 
"sunuculardan” bilgileri okur ya da yazar. Son olarak, bir tüketici/üretici iletişim 
modelinde "üreticiler" tüm diğer düğümlere ,yani “tüketicilerine” üreticinin veri-
lerini yayınlar, İlave olarak, CANopen düğümleri her birinin belirli komutları ilet-
meye uygun olduğu farklı iletişim hizmetleri aracılığıyla iletişimde bulunur.
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Görüntü 2: CANopen mesajları iletişim kaynağını tanımlayan ve iletim başına en fazla 64 bit 

veri aktaran standartlaştırılmış bir formatı izler.

Diğer bir kritik iletişim hizmeti de düğümlerin diğer düğümlere düzenli olarak 
bir "nabız" iletmek için kullandığı ve böylece, hala aktif olduklarını belirttikleri 
hizmettir.9

 CANopen Mesaj Formatı

CANopen tarafından iletilen mesajlar, bu mesajları alan düğümler açısından 
mesajın hangi düğümün tarafından ilettildiği, mesajın uzunluğu ve gerçek veri 
iletişimini (mesajı) açık hale getiren standartlaştırılmış bir mesaj formatını izler. 
Bu standartlaştırma hangi iletişim modelleri ya da iletişim hizmetleri kullanılırsa 
kullanılsın tüm CANopen mesajları için geçerlidir.

Bir CANopen mesajının ilk kısmı iletim cihazını tanımlayan ve kendisini bir kont-
rol biti izleyen 11 bit uzunluğunda CAN-ID içerir. Mesajın bu kısmına genellikle 
iletişim nesnesi tanımlayıcısı ya da COB-ID olarak tanımlanır. Sonraki dört bit, 
mesajı alan cihazlara mesajın ne kadar uzunlukta olduğu (yani veri uzunluğunu) 
bildirir, böylece bir iletimde mesajın hangi noktada sona erdiğini belirleyebilirler. 
CANopen mesajının son kısmı en fazla 8 bayt (veya 64 bit) uzunlukta olabilen 
gerçek veri mesajıdır. Mesajın gerçek uzunluğu hangi tür verinin iletildiğine bağ-
lıdır.10

CANopen'ın bir dizi uygulamada, belki de en çok akıllı otomasyonda uygulan-
ması çok zorlayıcı görünmekle birlikte bu durumun sistem entegratörlerinin 
beklediğinden daha zorlu olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin, otomasyon ortamları 
çoklukla cihazlara yönelik boyut ve dayanıklılık açısından zorlayıcı gereklilikler 
getirir. Bu gereklilikleri çoğunlukla endüstriyel ortamlarda bulunan zorlu ortam-
larla birlikte düşünüldüğünde; bu uygulamalar, uygulanacak her türlü yeni sis-
tem için çok külfetli hale gelmeye başlar.

Bir CANopen sisteminin otomasyon ayarlarında ya da herhangi bir orta ila büyük 
ölçekli uygulamaya uygulanmasıyla ilişkili zorluk ve maliyetler de aşılması gere-
ken önemli engeller oluşturur. 

Zorluklar
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Otomasyonda Uygulama Zorlukları

Otomasyondaki uygulamalar CANopen çözümleri için geniş ve çeşitlilik içeren 
bir dizi zorluk sunabilir. Örneğin, endüstriyel robotlar sıra dışı şekilde ince ayar-
lanmış ve kapladıkları alanı yüksek verimlilikle kullandıklarından arabirim geniş-
letmek için çok az alan bırakılmıştır. Dahası, bu tür ekipmanlardan beklenen hız 
ve hassasiyet, cihazların bileşenler ve tasarım açısından en yüksek kalitede stan-
dartları karşılamasını gerektirir.

Akıllı fabrikalardaki ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) uygulamalarındaki 
üretim hatları tamamının iyi bir şekilde koordine edilmesi gereken şaşırtıcı dere-
cede çok sayıda makineler, sensörler ve mikro denetleyiciler içerir. Performansta 
ya da üretim hattı boyunca bir yerlerde tek bir bileşende lokalize olan güvenilir-
likte bir sapma/hata olursa tüm üretimde zamanla durma riski ortaya çıkar. Bu 
yüzden, bu gibi uygulamalarda kullanılan iletişim sistemlerinin iyi koordinasyo-
na (ve dolayısıyla performansa) ve bir bileşen ya da cihaz bozulduğunda verimli 
modülariteye izin vermesi gerekir.

Arabirim Genişletme Zorluğu

Akıllı fabrikalarda kullanılan sistemlerin karmaşıklığı her türlü yeni iletişim siste-
mine yönelik çözülmesi gereken temel zorluklardan biridir. Her birisinin özelleş-
miş ve karmaşık özellikleri ve donanım yerleşimleri bulunan çok sayıda farklı ci-
hazlarda CANopen gibi bir sistemi uygulamak için gerekli arabirim genişletmesi 
imkansız değilse de göz korkutucu olabilir.

Bu tür sistemlerdeki her cihazın CANopen'i destekleyecek şekilde yeniden ta-
sarlanması gerekiyorsa, böyle bir girişimle ilişkili masraf, zaman ve zorluk, onu 
neredeyse imkansız bir göreve yakın hale getirir ya da en azından mali açından 
savunulması çok zor hale getirebilir. 

Zorluk oluşturan diğer bir faktör ise CANopen desteğine izin veren özelleşmiş ta-
sarımların bir donanım arızası durumunda sistem operatörlerine önemli düzey-
de zorluk getirme riskidir. Yeterli modülarite olmadan böyle bir donanım arızası 
yedek parçaların kapsamlı bir yeniden tasarım süresinden geçmelerini gerektir-
me riski ve dolayısıyla, uzun atıl dönemler ve kayda değer gelir kaybı riski oluş-
turur.

Çevresel Zorluklar

Otomasyondaki uygulamalarda kullanılan donanım ve bileşenlerin çoklukla 
uzun bir dönem boyunca önemli düzeyde stres ve zorlu çevresel faktörlere da-
yanması gerekir. Bu yüzden, tüm bileşenlerin sağlam olması ve çetin çalışma 
ortamlarının zararlı etkilerini telafi etmeye yardımcı olacak teknolojik özellikler 
taşıması kritik önemdedir.
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Otomasyon ortamlarında en önemli riskleri doğuran faktörler arasında uç sıcak-
lıklar, darbe ve titreşimlere maruz kalma, ani güç artışlarına ilişkin daha yüksek 
risk ve statik elektrik kaynaklı hasar sayılabilir. 

Bununla beraber, otomasyon uygulamalarının çalışma ortamlarının çeşitliliği 
CANopen sisteminin uygulanmasının bazen benzersiz çevresel faktörleri hesaba 
katmak için önemli derecede özelleştirmeyle mümkün olacağı anlamına gelir. 
Örneğin, petrol ve madencilik endüstrileri gibi bazı uygulamalarda tehlikeli kirli-
liğe maruz kalma, donanım bütünlüğü açısından önemli bir zorluk oluşturmak-
tadır. 

CAN Veri Yolu Genişletme Kartları

Bir CAN veri yolunun (ör. CANopen veya SAE J1939 yüksek seviyeli protokollerini 
kullanan) uygulanmasına yönelik donanım gereklilikleri CAN veri yolu genişlet-
me kartlarından yararlanılarak maliyet etkin olarak ve büyük bir esneklikle ele 
alınabilir. mPCIe, 5-pinli headler ve M.2 gibi standart giriş konektörleri ve USB 
ve PCI-Express gibi ortak arabirimler kullanan CAN veri yolu genişletme kartları 
yüksek bir esneklik seviyesi sunarak bunların çok geniş bir yelpazedeki oto-
masyon cihazlarında ve ekipmanlarında kullanılmasına imkan sağlar. Böylece, 
sistem operatörlerinin CAN veri yolu desteği sağlayabilmek için cihazları ya da 
donanımlarını yeniden tasarlamaları gerekmez. Bunun yerine, istenen işlevselliği 
sağlaması için CAN genişletme kartları mevcut genişletme bağlantı noktalarına 
kolayca takılabilir.

Çözümler

Görüntü 3: CAN veri yolu genişletme kartları mevcut sistemlere CANopen 

desteğini eklemeyi kolaylaştırıyor.
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Arabirim ve Yazılım Desteği

Bu gibi CAN veri yolu genişletme kartlarında sistem entegratörlerinin dikkate 
alması gereken birçok önemli konu vardır. Daha temel bir seviyede, sistem en-
tegratörleri genişletme kartlarının arzu ettikleri örneğin CANopen gibi yüksek 
seviyeli protokolleri ve ayrıca, esneklik eklemek istiyorlarsa SAE J1939 gibi ilave 
protokolleri desteklediğinden emin olmalıdır. Genişletme kartlarının ister Linux 
ister Windows tabanlı sistem olsun, ister ARM ister x86 mimarisinde çalışıyor ol-
sun birisinin yazılım ortamına uygulanabildiğinden emin olmak da önemlidir.

Bununla beraber, yalnızca temel donanım ve yazılım uyumluluğu sağlandığın-
da CANopen desteğinin bir sisteme uygulanmasıyla ilişkili süre ve maliyetlere 
önemli etkisi olabilecek diğer kritik faktörler dikkate alınmış olmaz. Yeni CANo-
pen sisteminin tatmin edici seviyede işlev gördüğünden emin olmak için gerekli 
özelleştirmeler ve programlama çoğunlukla kayda değer kaynak gerektirir ve 
önemli düzeyde gecikmeler riski doğurur.

Bu yüzden, yeterli yazılım ve satış sonrası desteği sağlayan genişletme kartlarını 
seçmek en önemli husustur. Söz gelimi, kapsamlı API'ler tam sistem entegras-
yonu sağlamak için gerekli zaman alıcı ve maliyetli özelleştirmelere olan ihtiyacı 
önemli oranda azaltabilir. Dahası, test yardımcı programları ve örnek kod, sistem 
entegratörlerinin kendi sistemlerinin tam olarak işlevsel olduğunu ve teknik özel-
likler ile kullanıcı beklentilerine göre çalıştığını doğrulamalarına yardımcı olabilir. 
Beklenmedik zorluklarda, özellikle karmaşık sistemlerde veya yetersiz şirket içi 
deneyimde kapsamlı ve güvenilebilir satış sonrası hizmetleri ve özelleştirmenin 
de son tarihleri karşılamada ve bütçe sınırları içinde kalmada paha biçilemez ol-
duğu ortaya konulabilir.

Amaca Yönelik Tasarlanan Donanım

CAN veri yolu genişletme kartlarının yalnızca doğru konektörleri ve arabirim-
leri desteklemesi gerekmez, aynı zamanda uygulamalarının spesifik donanım 
gerekliliklerini de mutlaka karşılamalıdırlar. Her şeyden önce, içinde kullanımı 
amaçlanan cihaza ya da ekipmana fiziksel olarak uymaları gerekir ki bu işlem 
otomasyonda kullanılan cihazlarda çoğunlukla sınırlı olan alandan dolayı önemli 
bir zorluktur. Bazı durumlarda, genişletme kartları içine takılacakları cihazların 
tam gerekliliklerine uyması için özelleşmiş tasarımlar bile gerektirebilir.

Sistem entegratörlerinin hangi çevresel faktörlerin donanım bütünlüğüne ve 
uzun ömrüne yönelik risk oluşturabileceğini belirlemek için bu genişletme kart-
larının amaçlanan çalışma ortamlarını etraflıca değerlendirmesi de gerekir. Tüm 
arabirim genişletme kartları bu çevresel ve operasyonel risk faktörlerini tatmin 
edici düzeyde dikkate alan teknolojileri ya da tasarım çözümlerini mutlaka içer-
melidir.
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Sonuç CANopen işletmelere üretim süreçlerini geleceğin akıllı otomasyon uygulama-
ları için optimize edilmiş yüksek performanslı bir iletişim sistemiyle geliştirmeye 
yönelik mükemmel bir fırsat sunar. CANopen sistemiyle uyumlu arabirim geniş-
letme işleminin göze alınamayacak düzeyde zor ve pahalı görünmesiyle bera-
ber, bu zorluk yüksek performans, kapsamlı yazılım desteği ve otomasyon uygu-
lamalarının gerektirdiği sağlamlığı sunan CAN veri yolu genişletme kartlarından 
yararlanılarak başarıyla hafifleştirilebilir. Modülariteleri ve dayanıklılıklarından 
dolayı bu genişletme kartları her türlü otomasyon sisteminde CANopen desteği-
ni uygulamaya yönelik basit ve maliyet etkin bir yöntem sunarlar.

Örneğin, birçok otomasyon ortamı genişletme kartlarının uç sıcaklıklara dayana-
bilmesini gerektirebilir. Darbe ve titreşimlere maruz kalan ekipman veya cihazlar-
da genişletme kartlarının ana cihaz ile yeterince güvenli bir bağlantı kurabilmesi 
için montaj deliklerine takılması gerekebilir.

CAN veri yolu genişletme kartlarını temin ederken bu risk faktörlerini ve çevresel 
zorlukları dikkate alan işletmeler, bir CANopen sistemini kendi otomasyon uygu-
lamalarına donanım arızalarıyla ilişkili atıl zaman ve maliyet riskiyle karşı karşıya 
kalmadan istenen performansı sağlayacak şekilde uyguladıklarından emin olabi-
lir.
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