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Tự động hóa thông minh bằng 
CANopen

Sách trắng

CANopen cho phép thực hiện 
các giải pháp tự động hóa 
thông minh tinh vi trong 
Internet vạn vật công nghiệp 
(IIoT).

Giới thiệu

Các hệ thống được sử dụng trong tự động hóa bao gồm số 
lượng lớn các thiết bị, mỗi thiết bị có nhiều cảm biến, động 
cơ cũng như các thành phần và bộ vi điều khiển khác để 
nhận và truyền thông tin. Để đảm bảo sự phối hợp cần thiết 
giữa tất cả các thành phần và thiết bị này và giám sát hiệu 
quả của chúng, một hệ thống thông tin liên lạc tinh vi rất 
quan trọng.

CAN bus là một giao thức dựa trên thông báo được thiết kế 
để tạo điều kiện cho việc thông tin liên lạc và đã phát triển 
để trở thành một tiêu chuẩn ưa thích trong nhiều ngành, ví 
dụ: ngành hàng không, công nghiệp ô tô và tự động hóa 
công nghiệp.1 Trên các ngành và ứng dụng này, nhiều giao 
thức tầng cao hơn tồn tại, mỗi giao thức tầng có chuyên 
môn hóa và tập trung vào ngành. Trong tự động hóa, giao 
thức tầng cao hơn CANopen là một trong những giao thức 
được ưa thích và ngày càng được sử dụng phổ biến với sự 
phát triển của tự động hóa thông minh và Internet vạn vật 
(IoT).2

Tuy nhiên, việc mở rộng các hệ thống hoặc phần cứng hiện 
có để hỗ trợ CANopen có thể là một thách thức và thậm chí 
còn hơn thế theo cách nhằm đáp ứng nhu cầu về độ chắc 
chắn trong các ứng dụng tự động hóa thông minh.
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Bối cảnh CAN Bus

Bộ điều khiển khu vực mạng (CAN bus) là mạng truyền thông nội bộ ban đầu 
được phát triển bởi Bosch như một tiêu chuẩn để liên lạc giữa các bộ vi điều 
khiển và các thiết bị bên trong ô tô. Năm 1993, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc 
tế đã áp dụng CAN Bus làm tiêu chuẩn quốc tế và CAN Bus đã trở thành một 
tiêu chuẩn ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô và nhiều ngành 
khác. 3

Một trong những lợi ích chính của CAN bus là cho phép giao tiếp giữa các thiết 
bị và bộ vi điều khiển mà không cần máy tính chủ. Với CAN bus, các thiết bị 
được kết nối thông qua một dây xoắn đơn và tín hiệu được truyền bởi bất kỳ 
thiết bị nào trong mạng và được thu nhận bởi tất cả các thiết bị khác được kết 
nối bởi CAN bus.4 Thay vào đó, mã số định dạng trong mỗi thông báo được sử 
dụng để xác định người nhận thông báo được truyền qua CAN bus.

Kết quả là một hệ thống hiệu quả đòi hỏi ít dây, không có máy tính chủ trung 
tâm và có thể xử lý số lượng lớn các thiết bị được kết nối.

Các Giao thức cấp cao hơn CAN 

Các giao thức cấp cao hơn CAN có thể được mô tả đại khái là các ngôn ngữ, mỗi 
ngôn ngữ sử dụng CAN bus làm bảng chữ cái chung. Tuy nhiên, không giống 
như ngôn ngữ của con người, yếu tố quyết định loại giao thức cấp cao hơn 
được sử dụng là ứng dụng dự định - với các giao thức cụ thể phổ biến hơn hoặc 
hữu ích hơn cho các ứng dụng cụ thể. 

Có một loạt các giao thức cấp cao hơn dựa trên CAN, nhiều giao thức chuyên 
dùng cho các ngành cụ thể hoặc thậm chí được sử dụng bởi một nhà sản xuất.
Một số giao thức cấp cao hơn được tiêu chuẩn hóa phổ biến nhất là CANopen, 
DeviceNet và SAE J1939. Trong số các giao thức chuyên biệt hơn, ví dụ, GMLAN 
(cho Động cơ chung), RV-C (cho phương tiện giải trí) và Giao thức không gian 
CubeSat (cho CubeSats).5 

CAN trong tự động hóa

Mặc dù CAN Bus ban đầu chỉ là một tiêu chuẩn cho các hệ thống thông tin liên 
lạc trên xe nhưng sau đó đã phát triển thành một tiêu chuẩn được sử dụng phổ 
biến trong tự động hóa.

Hình 1: Các thiết bị CAN được kết nối bằng một dây xoắn đơn trong hệ thống CAN bus.
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Trong các ứng dụng này, giao thức cấp cao hơn CANopen đã phát triển đến 
mức nổi bật đặc biệt. CANopen được phát triển và hỗ trợ bởi tổ chức phi lợi 
nhuận quốc tế CAN trong Tự động hóa (CiA) cho người dùng và nhà sản xuất 
CAN thông qua Tập đoàn CANopen Interest.6

Được thiết kế ban đầu để sử dụng trong các hệ thống điều khiển máy chuyển 
động, tiêu chuẩn CANopen hiện được sử dụng rộng rãi trong tự động hóa. Ví 
dụ, CANopen là một giao thức được sử dụng phổ biến trong chế tạo robot, 
bên cạnh các băng chuyền nhà máy và trên toàn bộ máy móc công nghiệp. 
Tuy nhiên, CANopen không giới hạn trong tự động hóa; nó cũng được sử dụng 
trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và công nghiệp ô tô.7

Với xu hướng ngày càng phát triển của các nhà máy thông minh với mức độ tự 
động hóa cao, CAN Bus và giao thức CANopen có thể sẽ sẽ đóng vai trò quan 
trọng hơn trong tương lai.

Thiết bị CANopen

 Từ điển đối tượng

Các thiết bị CANopen, thường được gọi là các nút, tất cả đều được yêu cầu phải 
có từ điển đối tượng, một bảng được chuẩn hóa lưu trữ dữ liệu thích hợp với 
nút và hoạt động của nó. Ví dụ, mỗi từ điển đối tượng của nút CANopen có chứa 
một mục nhập dữ liệu loại thiết bị được sử dụng cho mục đích nhận dạng. Các 
danh mục từ điển đối tượng khác có thể chứa thông tin như chỉ số cảm biến 
hoặc trạng thái quá trình, ví dụ: liệu tín hiệu có đang được truyền hay không 
hoặc liệu một chức năng của thiết bị có đang hoạt động hay không.8

 Thông tin liên lạc CANopen

Các nút CANopen có thể giao tiếp với nhau theo ba kiến trúc hoặc mô hình 
thông tin liên lạc khác nhau, cụ thể là máy chủ/máy con (chủ/nô lệ), máy khách/
máy chủ và nhà sản xuất/người tiêu dùng, từ đó xác định mối quan hệ giữa các 
nút.

Trong mô hình giao tiếp chủ/nô lệ, một trong các nút CANopen gửi và yêu cầu 
cấp dữ liệu từ các nút "nô lệ", về cơ bản chỉ cần làm theo hướng dẫn từ "chủ" của 
chúng. Trong khi đó, trong mô hình máy khách/máy chủ, "máy khách" đọc hoặc 
ghi dữ liệu từ "máy chủ". Cuối cùng, trong mô hình thông tin liên lạc người tiêu 
dùng/ nhà sản xuất, "nhà sản xuất" phát dữ liệu tới tất cả các nút khác, tức là các 
"người tiêu dùng" dữ liệu của nhà sản xuất.

Ngoài ra, các nút CANopen giao tiếp thông qua các dịch vụ thông tin liên lạc 
khác nhau, với mỗi dịch vụ thông tin liên lạc phù hợp để truyền tải các lệnh cụ 
thể. Ví dụ: dịch vụ truyền thông Quản lý mạng được sử dụng để giao tiếp trạng 
thái mong muốn của các nút CANopen (ví dụ: tắt tất cả các động cơ hoặc khởi 
động cảm biến). 
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Hình ảnh 2: Thông báo CANopen tuân theo định dạng chuẩn hóa xác định nguồn 

truyền và chuyển tiếp tối đa 64 bit dữ liệu trong mỗi lần truyền.

Một dịch vụ thông tin liên lạc quan trọng khác là Heartbeat trong đó các nút sử 
dụng để thường xuyên truyền một “nhịp tim”đến các nút khác, qua đó cho thấy 
rằng chúng vẫn còn hoạt động.9 

 Định dạng thông báo CANopen

Các thông báo được truyền bởi các nút CANopen tuân theo định dạng thông 
báo được tiêu chuẩn hóa giúp xác định rõ các nút nào là nút tiếp nhận-tức là 
các nút đang truyền thông báo, thời gian truyền thông báo cũng như truyền 
dữ liệu thực tế là bao lâu. Tiêu chuẩn hóa này áp dụng cho tất cả các thông báo 
CANopen, bất kể mô hình thông tin liên lạc hoặc dịch vụ thông tin liên lạc nào 
được sử dụng.

Phần đầu tiên của thông báo CANopen có chứa Mã CAN dài 11 bit, xác định 
thiết bị truyền, theo sau là bit điều khiển. Phần này của thông báo thường được 
gọi là định danh đối tượng giao tiếp hoặc Mã COB. Bốn bit tiếp theo cho biết các 
thiết bị nhận thông báo có thời lượng bao lâu (tức là độ dài dữ liệu) để chúng có 
thể xác định điểm kết thúc của thông báo trong một lần truyền. Phần cuối cùng 
của thông báo CANopen là dữ liệu thực tế, có thể dài tới 8 byte (hoặc 64 bit). Độ 
dài thực tế của thông báo phụ thuộc vào loại dữ liệu được truyền đi.10

Mặc dù CANopen có vẻ như là một hệ thống rất hấp dẫn để thực hiện trong một 
loạt các ứng dụng và có lẽ đáng chú ý nhất là trong tự động hóa thông minh 
nhưng CANopencó thể có nhiều thách thức hơn những gì các nhà tích hợp hệ 
thống mong đợi. Ví dụ, môi trường tự động hóa thường sử dụng các thiết bị có 
yêu cầu khắt khe về kích thước và độ bền. Kết hợp các yêu cầu này với các môi 
trường khắc nghiệt thường thấy trong các môi trường công nghiệp và các ứng 
dụng này nghe có vẻ rất khó thực hiện đối với bất kỳ hệ thống mới nào.

Khó khăn và chi phí liên quan đến việc triển khai hệ thống CANopen trong cài 
đặt tự động hóa hoặc các ứng dụng quy mô vừa và lớn cũng đặt ra nhiều trở 
ngại lớn. 

Thách thức
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Những thách thức ứng dụng trong tự động hóa

Các ứng dụng trong tự động hóa có thể đưa ra một loạt các thách thức cho các 
giải pháp CANopen. Ví dụ, robot công nghiệp được tinh chỉnh đặc biệt và tiết 
kiệm không gian, không có nhiều chỗ để mở rộng giao diện. Hơn nữa, tốc độ và 
độ chính xác dự kiến từ các thiết bị này đòi hỏi các thiết bị phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn chất lượng cao nhất về các thành phần và thiết kế.

Dây chuyền sản xuất trong các nhà máy thông minh và ứng dụng Internet vạn 
vật công nghiệp (IIoT) cũng liên quan đến số lượng lớn máy móc, cảm biến và 
bộ vi điều khiển, tất cả đều cần được phối hợp đầy đủ. Nếu có một sai sót về 
hiệu suất hoặc độ tin cậy được định vị trong một thành phần duy nhất ở đâu đó 
dọc theo dây chuyền sản xuất thì tất cả các hoạt động sản xuất sẽ có nguy cơ 
bị đình trệ. Do đó, các hệ thống thông tin liên lạc được triển khai trong các ứng 
dụng này là yêu cầu bắt buộc để cho phép phối hợp nhịp nhàng và do đó, cải 
thiện hiệu suất cũng như mô đun trong trường hợp hỏng hóc các bộ phận hoặc 
thiết bị.

Khó mở rộng giao diện

Sự phức tạp của các hệ thống được sử dụng trong các nhà máy thông minh 
là một trong những thách thức chính cần giải quyết của các hệ thống truyền 
thông mới. Với số lượng lớn các thiết bị khác nhau, mỗi thiết bị có các tính năng 
và bố cục phần cứng tùy chỉnh và phức tạp, việc mở rộng giao diện cần thiết 
để thực hiện một hệ thống như CANopen có thể rất khó khăn nếu không nói là 
không thể thực hiện được.

Nếu mỗi thiết bị trong các hệ thống này đòi hỏi phải được thiết kế lại để hỗ trợ 
CANopen thì chi phí, thời gian và khó khăn liên quan đến một hoạt động đó 
sẽ khiến nó trở thành một một nhiệm vụ bất khả thi hoặc ít nhất là một nhược 
điểm theo quan điểm tài chính.

Một yếu tố gộp khác là rủi ro mà các thiết kế tùy chỉnh cho phép hỗ trợ 
CANopen đưa ra một thách thức đáng kể cho các nhà khai thác hệ thống trong 
trường hợp xảy ra lỗi phần cứng. Nếu không có đủ mô-đun, mọi rủi ro lỗi phần 
cứng đòi hỏi các bộ phận thay thế phải được thiết kế lại và do đó có khả năng 
dẫn đến việc phải ngừng hoạt động kéo dài và gây tổn thất doanh thu lớn.

Những thách thức về môi trường

Phần cứng và các bộ phận được sử dụng trong các ứng dụng tự động hóa 
thường phải chịu được ứng suất lớn và các yếu tố môi trường thù địch trong 
thời gian dài. Do đó, điều quan trọng là tất cả các bộ phận đều bền chắc và có 
các công nghệ giúp bù đắp các tác động có hại của môi trường hoạt động khắc 
nghiệt.
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Các yếu tố rủi ro cao nhất trong môi trường tự động hóa bao gồm nhiệt độ khắc 
nghiệt, tiếp xúc với va chạm và độ rung, rủi ro cao đối với sự cố tăng áp cũng 
như thiệt hại tĩnh điện.

Tuy nhiên, sự đa dạng của môi trường vận hành của các ứng dụng tự động hóa 
có nghĩa là hệ thống CANopen đôi khi chỉ có thể được triển khai với mức độ tùy 
chỉnh lớn để thích ứng với các yếu tố môi trường độc đáo. Ví dụ, trong một số 
ứng dụng như trong các ngành công nghiệp khai khoáng và dầu mỏ, việc tiếp 
xúc với ô nhiễm nguy hiểm có thể là một thách thức quan trọng đối với tính 
toàn vẹn của phần cứng. 

Thẻ mở rộng CAN Bus

Các yêu cầu phần cứng khi triển khai hệ thống CAN bus (ví dụ: một hệ thống sử 
dụng giao thức cấp cao hơn CANopen hoặc SAE J1939) có thể được giải quyết 
hiệu quả về chi phí và rất linh hoạt bằng cách sử dụng thẻ mở rộng CAN bus. 
Các thẻ mở rộng CAN bus có thể sử dụng các đầu nối đầu vào tiêu chuẩn như 
mPCIe, 5-pin header và M.2 và các giao diện phổ biến như USB và PCI-Express 
mang lại mức độ linh hoạt cao cho phép sử dụng chúng trong phạm vi tự động 
hóa đa dạng thiết bị và dụng cụ. Do đó, các nhà khai thác hệ thống không phải 
thiết kế lại các thiết bị hoặc phần cứng của họ để phù hợp với hỗ trợ CAN bus. 
Thay vào đó, thẻ mở rộng CAN có thể dễ dàng được cắm vào các cổng mở rộng 
hiện có để cung cấp chức năng mong muốn.

Giải pháp

Hình 3: Thẻ mở rộng CAN bus có thể dễ dàng bổ sung thêm hỗ trợ CANopen 

vào các hệ thống hiện có.
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Hỗ trợ giao diện và phần mềm

Với các thẻ mở rộng CAN bus này, các nhà tích hợp hệ thống phải tính đến nhiều 
cân nhắc quan trọng. Ở cấp độ cơ bản hơn, các nhà tích hợp hệ thống cần đảm 
bảo rằng các thẻ mở rộng hỗ trợ các giao thức cấp cao hơn mong muốn của 
họ, ví dụ, CANopen và các giao thức bổ sung như SAE J1939 nếu họ muốn tăng 
tính linh hoạt. Điều quan trọng nữa là phải đảm bảo rằng các thẻ mở rộng có 
thể được triển khai trong một môi trường phần mềm cho dù đó là hệ thống dựa 
trên Linux hay dựa trên Windows và nó đang chạy trên kiến trúc ARM hay x86.  

Tuy nhiên, nếu chỉ đảm bảo khả năng tương thích cơ bản của phần cứng và 
phần mềm mà không tính đến các yếu tố quan trọng khác thì có thể có tác động 
đáng kể đến thời gian và chi phí liên quan đến việc triển khai hỗ trợ CANopen 
trong hệ thống. Các tùy chỉnh và lập trình cần thiết để đảm bảo hệ thống 
CANopen mới hoạt động ở mức thỏa đáng thường đòi hỏi phải có nhiều nguồn 
lực và rủi ro chậm trễ khá lớn.

Do đó, điều quan trọng nhất là phải chọn thẻ mở rộng cung cấp phần mềm đầy 
đủ và có hỗ trợ hậu mãi. Chẳng hạn, các API toàn diện có thể giảm đáng kể nhu 
cầu tùy chỉnh tốn thời gian và tốn kém cần thiết để đảm bảo tích hợp hệ thống 
đầy đủ. Hơn nữa, các tiện ích thử nghiệm và mã mẫu có thể giúp các nhà tích 
hợp hệ thống xác minh rằng hệ thống của họ có đầy đủ chức năng và vận hành 
theo đặc điểm kỹ thuật và kỳ vọng của người dùng. Trong trường hợp gặp khó 
khăn bất ngờ, hệ thống đặc biệt phức tạp hoặc không đủ chuyên môn nội bộ, 
dịch vụ hậu mãi toàn diện và đáng tin cậy cũng có thể giúp đáp ứng thời hạn và 
đảm bảo ngân sách của người dùng.

Phần cứng được thiết kế chuyên dụng

Thẻ mở rộng CAN bus không chỉ cần để hỗ trợ các đầu nối và giao diện phù hợp 
mà chúng còn phải đáp ứng các yêu cầu phần cứng cụ thể của các ứng dụng. 
Trước hết, thẻ mở rộng CAN bus cần phải phù hợp về mặt vật lý với thiết bị hoặc 
thiết bị mà họ dự định sẽ sử dụng, đây có thể là một thách thức lớn do không 
gian trong các thiết bị được sử dụng trong tự động hóa thường bị giới hạn. 
Trong một số trường hợp, thẻ mở rộng thậm chí có thể đòi hỏi phải thiết kế tùy 
chỉnh để phù hợp với yêu cầu chính xác của thiết bị mà chúng sẽ được cài đặt. 

Các nhà tích hợp hệ thống cũng cần đánh giá kỹ lưỡng môi trường vận hành dự 
định cho các thẻ mở rộng đó để xác định các yếu tố môi trường nào có thể gây 
rủi ro cho tính toàn vẹn và tuổi thọ của phần cứng. Mọi thẻ mở rộng giao diện 
đều phải kết hợp các công nghệ hoặc giải pháp thiết kế chiếm các yếu tố rủi ro 
hoạt động và môi trường ở mức độ thỏa đáng. Ví dụ, nhiều môi trường tự động 
hóa có thể đòi hỏi thẻ mở rộng phải chịu được nhiệt độ khắc nghiệt.



Tập đoàn Innodisk. Đã đăng ký Bản quyền. 8

Kết luận CANopen mang đến một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp trong việc cải 
thiện quy trình sản xuất với hệ thống truyền thông hiệu suất cao được tối ưu 
hóa cho các ứng dụng tự động hóa thông minh trong tương lai. Tuy là việc mở 
rộng giao diện tương thích với CANopen có vẻ khó khăn và tốn kém nhưng vấn 
đề này có thể được khắc phục một cách hiệu quả bằng cách tận dụng các thẻ 
mở rộng CAN bus có hiệu năng cao, hỗ trợ nhiều phần mềm chuyên sâu và độ 
vững cần thiết cho các ứng dụng tự động hóa. Nhờ tính mô đun và độ bền của 
chúng, các thẻ mở rộng như vậy là phương pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí 
giúp hỗ trợ CANopen trong bất kỳ hệ thống tự động hóa nào.

Trong thiết bị hoặc dụng cụ chịu va đập và rung, thẻ mở rộng có thể cần phải 
được gắn các lỗ lắp để đảm báo kết nối đủ an toàn với thiết bị chủ. 

Bằng cách cân nhắc các yếu tố rủi ro và thách thức môi trường khi mua thẻ 
mở rộng CAN Bus, các doanh nghiệp có thể đảm bảo triển khai thành công hệ 
thống CANopen trong các ứng dụng tự động hóa của họ, cung cấp hiệu suất 
mong muốn mà không gặp rủi ro về thời gian ngừng hoạt động và chi phí liên 
quan đến lỗi phần cứng. 
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