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Controller Area Network (CAN)
je sériová sběrnice poskytující
výkonnou komunikační cestu
pro distribuované říze-
ní v reálném čase s vy-
sokou úrovní bezpeč-
nosti. Součástí její spe-
cifikace je i mechanis-
mus pro zpracování
poruch a priority pře-
nášených zpráv. Tyto
vlastnosti jsou důležité
pro spolehlivost sítě
a efektivitu komunikace. Sběr-
nice CAN navíc podporuje za-
pojení multi-master a proto je
vhodná pro sítě složené z více
inteligentních zařízení, senzo-
rů a akčních členů.

Výhody sběrnice CAN jsou
příčinou její expanze nejen
v oblasti palubních systémů
dopravních prostředků, pro
které byla původně určena, ale
i v dalších oblastech, jako jsou
např. výrobní linky, zařízení pro
automatizaci budov, dopravní
řídicí a informační systémy
apod. Jedním z výrobců, kteří
rychle reagují na rostoucí obli-
bu sběrnice CAN, je i firma ICP
DAS, která pro tento účel vytvo-
řila samostatný vývojový tým
a uvedla na trh kompletní řadu
výrobků, od zásuvných komu-
nikačních karet do PC nebo

modulárních řídicích systémů,
přes převodníky z různých stan-
dardních komunikačních roz-

hraní na sběrnici CAN, až po di-
stribuované I/O systémy.

Dvouportové zásuvné karty
do PC jsou základním a nej-
univerzálnějším způsobem jak
sběrnici připojit k počítači.
Podmínkou jejich použití jsou
ovladače, pomocí kterých se
sběrnice implementuje do apli-
kačního softwaru. Pro rychlé
nastavení a diagnostiku sběrni-
ce jsou užitečné i doplňkové
softwarové nástroje. Kromě
základních ovladačů pro ope-
rační systémy Windows jsou
k dispozici i ovladače pro ob-
líbené systémy, umožňující
rychlý vývoj průmyslových
a laboratorních aplikací Lab-
VIEW a DASYLab. Ke kartám
se dodává i softwarová pod-
pora protokolových nadsta-
veb CANopen a DeviceNet.

Důsledkem velkého množ-
ství různých průmyslových
sběrnic je jejich omezená pod-

pora ze strany výrob-
ců zařízení. Proto býva-
jí projektanti odkázání
jen na nabídku jednoho
nebo několika výrobců,
kteří vybranou sběrnici
podporují. Aby se sběr-
nice CAN otevřela pro
co největší spektrum
kontrolérů a I/O jedno-

tek, uvedla firma ICP DAS na
trh několik převodníků. V prv-
ní řadě to jsou převodníky
umožňující přístup na sběrnici
CAN z nejrozšířenějších uni-
verzálních PC nebo průmyslo-
vých rozhraní – RS232, USB,
Ethernet. Jedním z nejrozšíře-
nějších protokolů používa-
ných u I/O jednotek je proto-
kol Modbus. Pro připojení
těchto jednotek ke sběrnici
CAN slouží komunikační brá-
ny mezi protokolem Modbus
a protokoly CANopen nebo
DeviceNet. Dalším rozšíře-
ným protokolem u distribuo-
vaných I/O jednotek je DCON,
který používá u svých modu-
lů řady I-7000 právě firma ICP
DAS. Také ty jsou díky komu-
nikační bráně připojitelné ke
sběrnici CAN.

Pro přímé připojení vstupů
a výstupů jsou v nabídce mo-
dulární jednotky CAN-8000,
skládající se z komunikačního
rozhraní a sběrnice, do které
je možno podle potřeby vložit
až čtyři moduly s analogovými
nebo digitálními vstupy/výstu-
py (I/O). Používají se stejné typy
zásuvných modulů jako u mo-
dulárních řídicích systémů ICP
DAS. Výhodou tohoto řešení je
velká koncentrace I/O na jedno
komunikační rozhraní a díky ši-
roké nabídce modulů i možnost
lepšího přizpůsobení typů I/O
potřebám aplikace.

Jako řídicí jednotku pro
sběrnici CAN je možno použít
nejen počítač vybavený výše
uvedenými komunikačními kar-
tami, ale i programovatelné ří-
dicí systémy µPAC a PAC firmy
ICP DAS.

Zařízení pro sběrnici CAN
i další produkty firmy ICP DAS,
včetně průmyslových etherne-
tových přepínačů a mediakon-
vertorů, lze zakoupit u společ-
nosti ELCOM IPC, s.r.o. Podrob-
nější informace je také možné
získat na internetových strán-
kách www.icpcon.cz.

Kompletní sortiment zařízení
pro sběrnici CAN od ICP DAS
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