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Popis
USB-CAN p evodník je za ízení ur ené zejména pro snadné dynamické lad ní CAN aplikací
a pro okamžitou a p ehlednou diagnostiku CAN linky. P evodník je ízen prost ednictvím sb rnice
USB z aplikace USB-CAN adapter, z vlastní uživatelské aplikace vytvo ené modifikací aplikace
CAN Start ve vývojovém prost edí Delphi nebo s použitím Dll knihovny.
Hardwarové ešení p evodníku je založeno na obvodu FTDI FT245BM, mikroprocesoru Atmel
T89C51CC01 a budi i L9615. Integrovaný mikroprocesor s vyrovnávací pam tí výrazn snižuje
zatížení opera ního systému p i zpracování zpráv p ijatých z CAN linky a sou asn umož uje
velmi p esné nezávislé vysílání až 8 paralelních zpráv sou asn s rozlišením 1ms.
Parametry
o
Budi kompatibilní s High a Low speed CAN
o
Zasílání rámc CAN 2.0A a CAN 2.0B
o
K dispozici 15 nezávislých Message Center
o
Komunika ní rychlost 10kbps až 1Mbps
o
Dynamický p íjem a zobrazení CAN zpráv
o
Zobrazení reálného asu p íjmu zprávy s rozlišením 1ms a výpo et pr m rné periody p íjmu
o
Okamžité, opožd né nebo periodické vysílání až 8 zpráv sou asn (1ms až 65,5s)
o
Zobrazení celkové po tu p ijatých zpráv, periody zpráv, zatížení linky a chyb CAN linky
o
P epo et zpráv na skute né hodnoty s možností grafického zobrazení v reálném Trendu
o
Dlouhodobý záznam zpráv nebo p epo tených hodnot do souboru
o
P íjem zpráv bez potvrzení (ACK) tzv. Listening Mode
o
Rozší ené vyhledávání v seznamu p ijatých zpráv
o
Vysílání a p íjem zpráv REMOTE FRAME
o
Automatické vkládání popisu zpráv
o
Uložení uživatelských nastavení
o
Možnost p ipojení více p evodníku k jedinému po íta i
o
Signalizace napájení a inicializace LED ( ervená/zelená)
o
Standardní zapojení CANNON konektoru
o
Napájení ze sb rnice USB
o
Ochrana proti p ep tí a p epólování (Transil)
Instalace ovlada e USB pro Windows
innost USB-CAN p evodníku je podmín na instalací ovlada e pro sb rnice USB. Po p ipojení
USB-CAN p evodníku k zapnutému po íta i dojde u opera ního systému Windows k automatické
detekci za ízení a spušt ní Pr vodce nov rozpoznaným hardwarem. Pokud systém Windows
nebude detekovat nové za ízení je nutné provést instalaci prost ednictvím Ovládacích panel
a položky P idat hardware.
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Pro instalaci ovlada e za pomoci Pr vodce vyberte volbu Instalace ze seznamu i daného
umíst ní a stiskn te tla ítko Další. V následujícím okn vyberte možnost Prohledat vym nitelná
média jako disketu i disk CD-ROM… Do CD-ROM jednotky vložte instala ní CD dodané k USBCAN p evodníku a stiskn te op t tla ítko Další.

V následujícím okn se z ejm objeví informace o možné nekompatibilit ovlada e s daným
systémem Windows. V tomto p ípad op t stiskn te tla ítko Další nebo Pokra ovat. Nyní bude
instalace provedena a dojde k zaregistrování ovlada e v systému Windows. Podíváte-li se nyní do
položky Ovládací panely -> Systém -> Hardware -> Správce za ízení uvidíte po kliknutí na položku
adi e sb rnice USB název instalovaného ovlada e FTDI FTU2XX Device.
Pozor: Tuto položku uvidíte pouze v p ípad , bude-li USB-CAN p evodník p ipojen k po íta i.

Odinstalování
Pokud chcete ovlada p evodníku odinstalovat odpojte USB-CAN p evodník od po íta e
a ovlada odinstalujte pomocí položky Ovládací panely a funkce P idat nebo odebrat Programy zde
se ovlada vyskytuje pod názvem FTDI FTD2XX USB Drivers.
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Instalace Aplikace
Aplikace USB-CAN adapter pracuje pod opera ním systémem Windows 95 a vyšší. Instalace
vyžaduje 4MB volného prostoru na pevném disku po íta e. Minimální konfigurace osobního
po íta e je ovlivn na požadavkem na množství zpráv zobrazovaných v aplikaci v reálném ase.
Obecn vyhoví konfigurace Pentium 233MHz s 32MB RAM.
Instalace aplikace USB-CAN adapter se provádí z instala ního CD spušt ním souboru
Setup.exe. Pro úsp šnou instalaci klikn te na tla ítko Next v jednotlivých krocích instalace.

Odinstalování
Odinstalování aplikace m žete provést pomocí položky Ovládací panely a funkce P idat nebo
odebrat Programy.

Zapojení CANNON konektoru
Zapojení konektoru CANNON pro p ipojení CAN sb rnice je standardní. Konektor je typu samec
(vidli ky). Zapojeny jsou pouze vývody 2, 5 a 7. Vnit ní obvody USB-CAN p evodníku obsahují
ochranu sb rnice CAN v podob Transilu 6V8, ale neobsahují zat žovací impedanci 120Ω. Tato
impedance musí být obsažena již na CAN sb rnici, p ípadn pro velmi krátká vedení není nutné
zat žovací impedanci vkládat.

3/3
Dokument: 1001-0001-05

USB-CAN Adapter V4.0

www.imfsoft.com
info@imfsoft.com

Obsluha Aplikace
Aplikace USB-CAN adapter byla navržena s ohledem na snadnost obsluhy a p itom nabízí široké
možnosti pro zobrazení, p epo et a uložení dat získaných z CAN sb rnice.
Hlavní okno aplikace obsahuje v pravé ásti množství prvk pro nastavení požadovaných
parametr CAN linky. Tento prostor je ozna en jako ídící panel CAN linky. Hlavní okno obsahuje
záložky ozna ené Messages, Signals, Trends a Records, z nichž každá nabízí odlišnou formu
zpracování dat z CAN sb rnice. Mimo záložku Messages vyžaduje každá záložka zadání databáze
veli in prost ednictvím okna Signals database configuration.

Záložka Messages
Umož uje okamžité zobrazení CAN zpráv s možností vkládání popisu o významu zpráv. Ke
zobrazení p ijatých zpráv slouží okamžitý a diagnostický seznam zpráv. Okamžité zobrazení
vypisuje data v sousledných ádcích s výpisem asu p íjmu zprávy, identifikátorem, daty
a popisem zprávy.
Diagnostické zobrazení zobrazuje zprávy s odlišným Identifikátorem ID s okamžitým zobrazením
po tu zpráv a pr m rného asu p íjmu.
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Záložka Signals
Umož uje p epo et a zobrazení CAN dat ve formátu skute ných veli in p enášených na CAN
lince. Konfiguraci veli in je nutné p edem provést prost ednictvím okna Signals database
configuration nebo p ímo p i volb veli in ke zobrazení. V záložce Signals je možné zobrazit 144
diskrétních veli in 64 numerických nebo textových veli in a 9 numerických veli in ve form budíku.
Volba veli in ke zobrazení
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Záložka Trends
Poskytuje názorné zobrazení až 15 veli in v reálné trendu. Konfiguraci veli in je nutné p edem
provést prost ednictvím okna Signals database configuration nebo p ímo p i volb veli in
ke zobrazení. Reálný trend nar stá do zvoleného asu (nap . 20s) a po-té rotuje po 1s až do asu
p ete ení (60 až 120s), kdy dochází k vynulování pr b h a k op tovnému nar stání. Kdykoli
b hem zobrazení je možné p erušení vykreslování. P i zastavení lze použít funkce Zoom a nebo
pravým tla ítkem myši na plochu trendu provést tisk, uložení trendu do formátu *.bmp nebo zm nu
pozadí.
Spušt ní zobrazení trendu
Zastavení zobrazení trendu
Volba veli in ke zobrazení
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Záložka Records
Umož uje pr b žné ukládání p ijatých zpráv a nebo veli in do textového souboru. Konfiguraci
veli in je nutné p edem provést prost ednictvím okna Signals database configuration nebo p ímo p i
volb prom nných k záznamu. Do souboru lze ukládat až 160 veli in sou asn . Množství takto
zapsaných dat je omezeno pouze velikostí pevného disku použitého osobního po íta e.
Archivovaný soubor se zprávami nebo veli inami je možné dále zpracovat prost ednictvím aplikace
MS Excel.
Spušt ní záznamu do souboru
Zastavení záznamu
Volba veli in k záznamu
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Záložka CANopen
Poskytuje nástroje pro ízení jednoho Slave za ízení komunikujícího dle standardu CANopen
CiA DS-301. Umož uje vysílání, p íjem a zpracování objekt (zpráv) NMT, Node Guarding, Sync,
Time Stamp, Emergency, PDO a SDO. asování periodických zpráv je volitelné od 10ms do 10s.
Konfiguraci signál zobrazených v panelu PDO object je nutné p edem provést prost ednictvím
okna Signals database configuration nebo p ímo p i volb signálu ke zobrazení. Více informací o
protokolu CANopen je uvedeno v p íloze.
Spušt ní vysílání zprávy
Zastavení vysílání
Volba veli in PDO ke zobrazení
Upload SDO
Download SDO

8/8
Dokument: 1001-0001-05

USB-CAN Adapter V4.0

www.imfsoft.com
info@imfsoft.com

Konfigurace databáze veli in
Zobrazení veli in ve skute ném tvaru p edchází jejich zadání v okn Signals database
configuration. Pro každou veli inu je možné zadat název Name, jednotku Unit, popis Description,
Identifikátor CAN ID, typ dat Data type, pozici za átku uložení dat Possition, délku uložených dat
Length, formát uložení Storage data format, parametry pro p epo et Multiplier a Offset a formát
zobrazení na daný po et desetinných míst Decimal Places, Maximum a Minimum.
Z datových typ
lze vybrat BYTE (8b), UBYTE(8b), INTEGER(16b), UINTEGER(16b),
LONG(32b), ULONG(32b), BOOL(1b), TEXT(8-64b), p i emž ozna ení s „Uxx“ charakterizuje
neznaménkový typ.
Formát uložení dat Storage data format umož uje volbu ze dvou hlavních formát :
0 >> 63 ( Intel ) – vybírá data z p ijaté zprávy od nejnižšího bitu k nejvyššímu
63 >> 0 ( Motorola) – vybírá data z p ijaté zprávy od nejvyššího bitu k nejnižšímu bitu
Lo-Hi – tento formát zam uje po adí jednotlivých Byte dat Hi-Lo-Hi-Lo za Lo-Hi-Lo-Hi
Zadanou databázi veli in je možné uložit do uživatelského souboru s p íponou *.sf.
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P ipojení, indikace a ízení

innosti USB-CAN adaptéru

Aktivní p ipojení adaptéru je signalizováno v horní lišt aplikace informací Device Present. Tato
informace signalizuje správnou innost USB sb rnice, ale nikoli celkovou innost adaptéru. innost
procesorové ásti adaptéru signalizují potvrzující odpov di, které jsou reakcí na jednotlivé p íkazy
zaslané do mikroprocesoru V pravé ásti spodní stavové lišty jsou zobrazeny odpov di adaptéru
ve form krátkých informa ních text :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adapter Ready
CAN Initialization
MC Initialization
OUT Initialization
Time Initialization
CAN Disable
MC Disable
OUT Disable
Pause

Komunikace s USB-CAN adaptérem je ízena prost ednictvím tla ítek z ídícího panelu hlavního
okna aplikace a tla ítek z okna pro vysílání CAN zpráv. Každé z t chto tla ítek vyšle sekvenci dat,
které provedou žádanou konfiguraci adaptéru. Tla ítko pro Nulování seznamu zpráv jako jediné
nevysílá žádnou zprávu.

Inicializace adaptéru
Provádí nutná nastavení aktuálního asu a registr CAN sb rnice. Nastavení registr CAN
sb rnice je ovlivn no uživatelskou volbou. Po provedení zm ny v nastavení CAN parametr je
nutné tuto zm nu zapsat do USB-CAN adaptéru prost ednictvím tohoto tla ítka nebo využít funkci
uživatelského nastavení pro automatickou inicializaci.
Zrušení inicializace adaptéru
Ruší veškerá nastavení registr CAN sb rnice. Zamezí jak p íjmu tak i vysílání dat na linku.
Nulování seznamu zpráv
Zp sobuje okamžité nulování seznamu p ijatých zpráv. Nevysílá žádnou zprávu do p rvodníku.
Do asné zastavení
Provádí okamžité zastavení p íjmu a vysílání dat na CAN linku. Po op tovném stisku dojde
k obnovení p vodní innosti. K obnovení innosti dojde rovn ž po stisku tla ítka pro inicializaci
adaptéru.
Vysílání zpráv
Otev e okno pro zadání zpráv k vysílání. Tla ítko není zobrazeno v režimu Listening mode,
jelikož v tomto režimu není možné vysílání zpráv na CAN linku.
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Nastavení parametr CAN sb rnice
CAN setting - Ur ujícím parametrem pro nastavení CAN sb rnice je p enosová rychlost volitelná
v rozsahu 10kbps až 1Mbps. Volba p enosové rychlosti se provádí v panelu CAN setting
a položkou Bite Rate. P i volb neodpovídající hodnoty p enosové rychlosti nedojde k p íjmu a tedy
ke zobrazení požadovaných dat.
V p ípad
pot eby volby nestandardní p enosové
rychlosti je možné prost ednictvím okna Bit rate registers
configuration a funkce Calculator nastavit libovolnou
p enosovou rychlost. Konfigura ní okno se vyvolá
stiskem symbolu
v panelu CAN setting.
Významnou položkou je Listenig Mode, který umož uje p íjem CAN zpráv bez jejich potvrzení
neaktivním bitem ACK. Volba pozice vzorkování Sample position a nastavení po tu vzorkovacích
bod Sample point nemají rozhodující vliv na p íjem a vysílání CAN zpráv.
ID setting - Selekci p ijímaných CAN identifikátor lze provést v panelu ID setting pomocí
položek Tag a Mask. Nastavení se provádí zadáním bitové masky identifikátoru ve formátu Hex.
Pro zadání základní hodnoty selekce identifikátoru slouží Tag a pro vymezeni platnosti jednotlivých
bit Tag slouží Mask.
P íklad nastavení Tag a Mask pro CAN 2.0A:
P íjem všech ID 000H -7FFH
Tag 000 0000 0000B = 0H Tag
Mask 000 0000 0000B = 0H Mask

P íjem pouze ID 100H
001 0000 0000B = 100H Tag
111 1111 1111B = 7FFH Mask

P íjem rozsahu ID 100H-103H
001 0000 0000B = 100H
111 1111 1100B = 7F8H

Pro p íjem a vysílání zpráv na sb rnici CAN je nutné zvolit správnou specifikaci rámce CAN 2.0A
nebo CAN 2.0B. Volba specifikace rámce se provádí v panelu ID setting položkami 2.0A (11bit)
a 2.0B (29bit).
Vysílání CAN zpráv
Pro vysílání CAN zpráv slouží okno Transmit Frames, které umož uje snadné vysílání vlastních
zpráv na CAN linku. Záložka Messages umož uje sou asné zadání až 8 individuálních zpráv.
Zpráva pro vysílání je zcela ur ena režimem vysílání (jednorázový, periodický v kombinaci data
nebo dotaz), asem (zpožd ní nebo perioda), identifikátorem a samotnými daty pro vysílání. Pro
získání informací o souslednosti zpráv, je možné použití funkce Show transmiting Frame, která
umož uje p íjem a zobrazení vyslaných zpráv v Seznamu okamžitého i diagnostického zobrazení
zpráv. Zadané zprávy je možné uložit do uživatelského souboru s p íponou *.sf.
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Okno Transmit Frames umož uje ty i režimy vysílání zpráv. Režimy se p epínají postupným
stiskem vlevo svisle umíst ných tla ítek. Každé z tla ítek p ísluší pouze jedné zpráv k vysílání..
Data FRAME Once transmit – jednorázové vyslání zprávy Data FRAME se zpožd ním Time
[ms] zadaným v rozsahu 0 až 65535ms.
Data FRAME Periodic transmit – periodické vysílání zprávy Data FRAME s periodou Time
[ms] v povoleném rozsahu 1 až 65535ms.
Remote FRAME Once transmit – jednorázové vyslání zprávy Remote FRAME se
zpožd ním Time [ms] zadaným v rozsahu 0 až 65535ms.
Remote FRAME Periodic transmit – periodické vysílání zprávy Remote FRAME s periodou
Time [ms] v povoleném rozsahu 1 až 65535ms.
CAN identifikátory je nutné zadat v rozsahu p íslušném zvolené specifikaci CAN 2.0A a CAN 2.0B
ve formátu HEX.
Data se zadávají rovn ž ve formátu HEX v rozsahu 0 až 8 byte. Odd lení jednotlivých zadaných
Byte lze provést mezerou árkou nebo jiným odd lovacím znakem. Pro vysílání Remote FRAME
je rozhodující pouze po et zadaných Byte nikoli jejich obsah.
Spušt ní vyslání zprávy se provádí odpovídajícími tla ítky umíst nými v pravé ásti okna Transmit
Frames. Tla ítka na spodní lišt okna umož ují sou asné vyslání všech zadaných zpráv.
Odeslání zprávy
Provede vyslání zadané zprávy do USB-CAN p evodníku. P evodník zprávu na CAN linku vyšle
podle uvedených parametr ihned, se zpožd ním nebo periodicky.
Zrušení vysílání
Zruší periodické nebo opožd né vysílání zprávy
Záložka Signals umož uje vysílání signál zadaných prost ednictvím okna Signals database
configuration. Data periodicky nebo jenorázov vysílaných zpráv jsou získána sestavením
z aktuálních hodnot signálu se schodným ID. Vysílaná data jsou zobrazena v záložce Messages.
Zm na stavu signálu se provádí pouhým klikem (Discrete) nebo zm nou pozice posuvníku
(Numerical). Zm na periody vysílání se provádí v okn Transtmitting setting, které se vyvolá pro
daný signál dvojklikem se sou asným stiskem klávesy CTRL.
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Rozší ené vyhledávání v seznamu p ijatých CAN zpráv
K zásadnímu zkrácení asu vyhledávání v seznamu p ijatých zpráv slouží rozší ené vyhledávání
zastoupené oknem Find Data. Umož uje kombinovat n kolik parametr pro zvýšení úsp šnosti
vyhledávání.
o
o
o

Line – vyhledávání podle ádku seznamu
Time – vyhledávání podle asu. as nemusí být úplný lze zadat nap . pouze 16:10:55
ID – vyhledávání podle identifikátoru CAN ID

Parametry Line, Type a ID umož ují vyhledávání v intervalu od, do nebo od - do. Tyto parametry
lze použít samostatn nebo v kombinaci s hledanými daty, p ípadn lze vyhledávat pouze samotná
data. Zadání dat se provádí ve formátu Hex. P i zadávání je možné mezi vyhledávaná data vkládat
symbol XX, který zajistí, že daný Byte nebude pro vyhledávání významný.

Automatické vkládání popisu zpráv
Sb rnice CAN umož uje zasílání ady zpráv s r znými identifikátory. Vysoké množství zasílaných
identifikátor m že zp sobovat obtížnou orientaci. Pro usnadn ní práce s množstvím identifikátor
slouží funkce umož ující popis jednotlivých identifikátor zpráv.
K vytvo ení popisu identifikátor slouží okno Define ID Description. Popis identifikátor se provádí
do jednotlivých ádk tabulky. Potvrzení jednotlivých zadání popis se provádí stiskem tla ítka Next
ID. Po adí zadávání identifikátor m že být libovolné, po potvrzení zadání tla ítkem Ok dojde
k jejich vzestupnému set íd ní.
Takto zadaný popis se automaticky zobrazí v okamžitém i diagnostickém seznamu zpráv ve
sloupci Description s odpovídající hodnotou identifikátoru zobrazeného ve sloupci ID[Hex].
Zadání popisu identifikátor je možné rovn ž uložit do uživatelského souboru s p íponou *.sf.
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Uživatelská aplikace CAN Start a CAN Start Dll
Aplikace CAN Start a CAN Start dll slouží k vytvo ení vlastní uživatelské aplikace využívající
p evodník USB-CAN. Zdrojový kód aplikace CAN Start a CAN Start dll jsou napsány pro vývojové
prost edí Delphi 5 a vyšší. Konkrétn je aplikace napsána v Delphi 7.

Snadné využití aplikace CAN Start umož ují procedury ReceiveCanData a TransmitCanData.
V p ípad nutnosti rozsáhlejších zm n aplikace je nutné prostudovat komentovaný zdrojový kód.
Pomocí zpráv je možné nastavit individuální konfiguraci registr použitého CAN mikroprocesoru.
ReceiveCanData(Hour,Min,Sec,Msec: Integer; RTR: Boolean; ID,Count: Integer; Data: array of
Byte);
Tato procedura se automaticky provádí s p íchodem CAN zprávy. Obsahuje veškeré informace
pot ebné k identifikaci zprávy.
Hour,Min,Sec,Msec – P esný as p íjmu zprávy [23:59:59.999]
RTR – Rozlišení typu zprávy Data Frame(RTR=False)/Remote Frame(RTR=True)
ID
– CAN identifikátor zprávy
Count – Po et p ijatých dat
Data – Pole p ijatých dat
TransmitCanData(MCx,Per,Sys: Integer; RTR: Boolean; ID,Count: Integer; Data: array of Byte);
Umož uje zadat zprávu k vysílání na CAN linku. Zprávy lze vyslat p es r zná Message Centra,
kterým jsou p i azeny íta e periodického a opožd ného vysílání. Sou asn je možné vysílat až 8
zpráv.
MCx – Message Centrum [0..7]
Per – Perioda vysílání/zpožd ní zprávy [0..65525][ms]
Sys – Mód vysílání: 1 = Jedno vyslání s opožd ním = Per[ms]
3 = Periodické vysílání s periodou = Per[ms]
4 = Okamžité vysílání nezávisle na parametru Per
+8 = P íjem a zobrazení vysílané zprávy
RTR – Rozlišení typu zprávy Data Frame(RTR=False)/Remote Frame (RTR=True)
ID
– CAN idetifikátor
Count – Po et vysílaných dat
bData – Pole vysílaných dat
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ešení komplikací s USB-CAN p evodníkem
Podmínky pro správnou innost adaptéru:
1. Instalace USB driveru z CD volbou adresá e USBdriver
2. Instalace Aplikace USB-CAN z CD spušt ním setup.exe
3. Po spušt ní aplikace s vloženým p evodníkem do USB svítí ervená LED na adaptéru. Jestliže
ervená LED nesvítí zkontrolujte signalizaci v horní lišt aplikace Device Present. Jestliže se toto
hlášení neobjeví vytáhn te a op tovn vložte p evodník, p ípadn prove te op tovnou instalaci
USB driveru nebo pouze restartujte váš po íta . Jestliže ani po op tovné instalaci USBdriveru
není p evodník detekován vyzkoušejte provést instalaci na jiném PC. Jestliže ani tam se instalace
nezda í zašlete p evodník na opravu dodavateli.
4. Po provedení inicializace p evodníku svítí zelená LED. Jestliže zelená LED nesvítí zjist te zda
p evodník odpovídá na p íkazy (vpravo na spodní lišt dochází k výpisu odpov dí p evodníku
nap . MC initialization, OUT initialization, Pause). Vytáhn te p evodník z USB a op tovn jej
vložte. Jestliže p evodník stále neodpovídá i p es signalizaci Device Present je poškozen
mikroprocesor p evodníku. Zašlete p evodník na opravu dodavateli.
5. Jestliže p evodník nep ijímá data z CAN linky p ípadn narušuje komunikaci zkontrolujte:
- správnost testovaného za ízení (napájení, instalace)
- správnost p ipojení CAN_H (pin.7) a CAN_L (pin.2), nesprávná polarita zkratuje CAN linku
- správnost p enosové Rychlosti, Masky a CAN 2.0A a 2.0B
- zm te odpor mezi vývody CAN_H a CAN_L p evodníku. Jestliže jsou zkratovány je poškozen
ochranný Transil. (K poškození Transilu m že dojít p ipojením CAN linky adaptéru na výkonný
cizí zdroj s nap tím nap .12V nebo 24V). Zašlete p evodník k oprav dodavateli.
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CANopen Protokol
Applika ní vrstva CANopen a comunika ní profil dle CiA 301 podporuje p ímý p ístup
k parametr m za ízení a p enos jeho asov kritických procesních dat. Sí ový management
CANopen výrazn zjednodušuje návrh ídících systému, poskytuje sí ové služby NMT, asovou
synchronizaci proces SYNC a TIME STAMP, zabezpe ení provozu NODE GUARDING, chybová
hlášení EMERGENCY, p enos ídících dat PDO (Proces Data Objects) a p edevším poskytuje
možnost rozsáhlých servisních nastavení prost ednictvím SDO (Service Data Objects).

Protokol CANopen definuje všechny komunika ními objekty spolu s nezbytnými informacemi o
vlastnostech a funk ních schopnostech jednotlivých za ízení. Komunika ní objekty jsou za azeny v
tzv. slovníku objekt (Object Dictionary) uloženém v za ízení, které je sou ástí sít , a sloužícím
jako rozhraní mezi samotným za ízením a aplika ním programem.
Každý komunika ní objekt je dostupný prost ednictvím SDO (Service Data Objects) pomocí
šestnáctibitového indexu, v p ípad objekt typu polí a záznam (objekt složených s n kolika
dalších objekt ) dopln ného osmibitovým subindexem.
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Node ID
Za ízení spolupracující podle protokolu CANopen sm jí používat jen identifikátory odpovídající
komunika ním objekt m podporovaným protokolem. Implicitní schéma p i azení identifikátor má
funk ní ást, ur ující prioritu objektu, a ást ozna enou jako Node-ID, která umož uje rozlišovat
mezi dv ma za ízeními plnícími stejnou funkci. Nastavení Node-ID je obvykle provedeno HW
p epína em. Rozsah Node-ID je 1 až 127. V p ípad nulové hodnoty Node-ID je zpráva
adresována všem uzl m (All-Node ID). Identifikátor jednotlivých komunika ních objekt je ozna en
zkratkou COB-ID (Communication Object ID) a pro 11bit CAN identifikátor má následující tvar:

NMT Control Object
Objekt poskytuje prost edky pro ízení stavu pod ízených za ízení v CAN síti. Zpráva má díky
nulovému identifikátoru nejvyšší prioritu. Zpráva se skládá ze dvou byte z nichž první Byte CS
(Command Specifier) obsahuje p íkaz a druhý Byte jednozna nou identifikaci uzlu dle Node-ID.

Stavový model za ízení komunikujících podle protokolu CANopen obsahuje tyto stavy: inicializace
(Initialization), p edprovozní (Pre-operational), v chodu (Operational) a zastaveno (Stopped).

Node Guarding Object
Správce sít periodicky monitoruje p ítomnost a stav Slave za ízení zasíláním datových requestu,
dotaz pod ízeným za ízením s cílem zjistit, zda jsou aktivní.

Pod ízené za ízení odpovídá zprávou, která obsahuje informaci o jeho stavu a dopl kový (toggle)
bit m nící svoji hodnotu p i každém dotazu. Dopl kový bit umož uje zjistit, zda došlá odpov je
odpov dí na aktuální dotaz.

Z odvráceného pohledu m že pod ízené za ízení provád t kontrolní innost Life-guarding ídicího
za ízení s využitím pravidelnosti dotaz Node-guarding. Jestliže pod ízené za ízení neobdrží tento
dotaz do plynutí ur ené doby, oznámí tuto okolnost aplika nímu programu, který na ni m že
zareagovat.
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Každé za ízení je po zapnutí ve stavu Initialization (signalizován zprávou Boot-up), ze kterého
automaticky p echází do stavu Pre-operational. V tomto stavu je již možné p enášet SDO. Jakmile
správce sít p epne vysláním objektu NMT dané za ízení do stavu Operational, m že toto za ít
vysílat zprávy PDO. Ve stavu Stopped není možná jiná komunikace než p enos zpráv typu MNT.
Sync Object
Tato zpráva slouží pro synchronizaci m ení a zasílání hodnot vstupních veli in uzl .
Základní taktování sít zajiš uje SYNC Object (objekt SYNC), periodicky vysílaný jedním ze
za ízení. Perioda vysílání této zprávy je definována ve slovníku objekt (Communication Cycle
Period Object) a m že být nastavována konfigura ním nástrojem p i uvád ní za ízení do provozu.
P i vysílání objektu SYNC m že dojít k jeho zpožd ní v d sledku p ítomnosti jiných objekt s
identifikátory s v tší prioritou v síti. Objekt SYNC se skládá z jedné CAN zprávy.

Time Stamp Object
asová zna ka (Time Stamp Object) je objekt poskytující za ízením informaci o aktuálním datu a
aktuálním ase. Zpráva má délku 6 Byte a obsahuje po et milisekund od p lnoci a po et dn od 1.
ledna 1984. asové zna ky jsou vysílány jedním ze za ízení a neodpovídá se na n .

Emergency Object
Zpráva je zaslána v p ípad vzniku závažné chyby v za ízení. Díky nízké hodnoty COB-ID má
zpráva vysokou prioritu. Informace o chybách je uložena v Error registru (0x1001) . Zpráva
obsahuje rezervovanou oblast pro rozší enou specifikace chyby.

Bitová mapa chybového hlášení z Error registru (0x1001)

PDO Object
Zprávy PDO (Proces Data Objects) p enášejí technologická data.Každý PDO musí mít unikátní
identifikátor CAN a m že být vysílán pouze jediným uzlem sít , p i emž p ijat m že být libovolným
po tem za ízení. Vyslání zprávy s PDO m že být inicializováno vnit ní událostí, vnit ním
asova em, požadavky vznesenými jinými za ízeními v síti nebo p ijetím synchroniza ní zprávy.
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SDO Object
Objekty nesoucí servisní data (Service Data Object – SDO) neboli servisní objekty (SDO) umož ují
íst a zapisovat jednotlivé položky slovníku objekt (OD). Protokol pro p enos SDO dovoluje
p enášet objekty libovolné délky. Je-li objekt delší než ty i bajty, je rozd len do n kolika CAN
zpráv zvaných segmenty nebo skupin CAN zpráv zvaných bloky. První bajt prvního segmentu
obsahuje bity nezbytné pro komunikaci a ošet ení chyb rámce SDO. Následující t i bajty obsahují
index a subindex položky slovníku objekt , která je tena nebo zapisována. Zbývající ty i bajty
jsou k dispozici pro p enos uživatelských dat.

Druhý a další segmenty (zprávy CAN se stejným identifikátorem CAN) obsahují bajt ídící
komunikaci, následovaný až sedmi bajty uživatelských dat. P íjemce segmentu nebo bloku
segment musí jeho p íjem signalizovat odpov dí.

19/19
Dokument: 1001-0001-05

USB-CAN Adapter V4.0

www.imfsoft.com
info@imfsoft.com

