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WIZUALIZACJA I AKWIZYCJA DANYCH MAGISTRALI CAN

Streszczenie: W artykule omówiono opracowane oprogramowanie przeznaczone dla środowiska
MS Windows XP/VISTA/7/8, pozwalające użytkownikowi na monitorowanie danych wysyłanych, jak
i pobieranych z sieci CAN/CANOpen/J1939. Ponadto przedstawione są aplikacje wykorzystujące magistralę
CAN, pozwalające na wymianę danych z mobilnym sterownikiem PLC, w celu parametryzacji i monitoringu
parametrów pracy maszyny. W końcowej części artykułu odniesiono się do przyszłych kierunków prac
rozwojowych.
Słowa kluczowe: magistrala CAN, protokół CANopen, CANstudio 3, Serwis Podnośników, JANAR
SERVICE.

1.

WPROWADZENIE

Firma DIGA s.c. [1] konsekwentnie, od początków istnienia, realizuje projekty służące
do przyjaznego korzystania przez użytkownika z magistrali CAN i jej aplikacji w układach
sterowania i przesyłu danych.
Dynamiczny rozwój sterowników PLC (Programowalny Sterownik Logiczny - ang.
Programmable Logic Controller) zarówno pod względem mocy obliczeniowych, jak
i możliwości konfiguracyjnych pozwala na opracowywanie zaawansowanego
oprogramowania, od którego oczekuje się dużej elastyczności w zakresie oferowanych
funkcji.
Optymalizacja kosztów często doprowadza do tego, że jedno oprogramowanie
obsługuje wiele rodzajów pokrewnego sprzętu. Dotychczas, każdorazowa modyfikacja
w zakresie funkcjonowania sprzętu powodowała modyfikację w zakresie oprogramowania,
co z kolei wymagało implementacji nowej aplikacji do sterownika. Wymuszało to
niejednokrotnie dodatkowe zaangażowanie specjalisty. Obecnie producenci sterowników PLC
stwarzają użytkownikowi możliwość wymiany aplikacji lub nawet firmware'u sterownika
w warunkach „polowych”.
Zdarza się jednak, że aktualizacja z jakiegoś powodu się nie powiedzie, a wtedy
maszyna czy sprzęt jest nieużyteczny. Aby zapobiec takim sytuacjom, autorzy
oprogramowania sterowników PLC dla maszyn roboczych starają się pisać/tworzyć je w taki
sposób, by istniała możliwość ich modyfikacji poprzez przesłanie do aplikacji odpowiednich
nastaw lub receptur. Powyższe przesłanki stanowiły bazę dla opracowania przez firmę DIGA
s.c., na zamówienie klienta, oprogramowania pozwalającego na przesyłanie nastaw, włączeń
lub wyłączeń wybranych funkcjonalności lub receptur za pośrednictwem aplikacji dla
środowiska MS Windows® (Interfejs użytkownika) oraz magistrali CAN [2].
2.

OPROGRAMOWANIE MONITORUJĄCE DANE MAGISTARLI CAN

Istotnym czynnikiem umożliwiającym opracowanie wymienionych aplikacji jest
elastyczność i funkcjonalność konfiguracji za pośrednictwem protokołu CANopen® [3].
Wprawdzie protokół ten ma bardzo szerokie możliwości i nie będzie w pełni wykorzystany,
lecz dzięki niemu możemy przesłać znaczną ilość parametrów – co najmniej rzędu od 100 do
1000.
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2.1. Oprogramowanie CAN Studio 3
Oprogramowanie CAN Studio ( obecnie jest dostępna wersja 3) powstało z myślą
o pracach inżynierskich. Oprogramowanie pozwala zarówno na monitorowanie
CAN/CANOpen®/J1939, logging, konfigurację węzłów CANopen®, jak również na
wizualizację i interakcję z urządzeniami komunikującymi się poprzez magistralę CAN.
Oprogramowanie posiada bogaty wachlarz funkcji, które pozwalają na swobodne odbieranie
i wysyłanie komunikatów CAN/CANopen®/J1939. Co jest istotne, użytkownik może sam
napisać skrypt odbierający dane z magistrali CAN, przetworzyć je, a następnie wysłać
odpowiedź na magistralę. Pełna lista funkcji, jak i wersja demonstracyjna aplikacji CAN
Studio 3 jest ogólnodostępna w Internecie [4]. Przykładowe widoki ekranu CAN Studio
pokazuje rys. 1.

Rys. 1. Widok ekranów - CAN Studio

2.2. Oprogramowanie Serwis Podnośników
Kolejnym oprogramowaniem w zakresie wymiany danych między PC,
a sterownikiem PLC, było opracowane dla klienta firmy DIGA [5] oprogramowanie o nazwie
Serwis Podnośników. Widok ekranu przedstawia rys. 2.
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Rys. 2. Ekran – czołówka Serwis Podnośników
Użytkownik oprogramowania ma możliwość zdefiniowania do 1000 parametrów,
które na żądanie są odczytywane ze sterownika PLC lub zapisywane w sterowniku.
W kluczu CRKEY zapisane są numery seryjne podnośników, do których użytkownik ma
dostęp. Producent daje zezwolenie, do których egzemplarzy maszyn oraz zakresu parametrów
jest możliwy dostęp przez użytkownika. Jest to szczególnie pomocne w trakcie
przeprowadzania konfiguracji i kalibracji całej maszyny. Wymiana parametrów odbywa się
pomiędzy sterownikami PLC zainstalowanymi/zabudowanymi na maszynie, a komputerem
PC w bazie producenta maszyny. Parametryzacja odbywa się „on-line” za pośrednictwem
połączenia Internet/GPRS i pozwala na swobodny dostęp do wielu parametrów pracy
maszyny (do 1000 parametrów).
Poprzednio wymagało to każdorazowo wymiany oprogramowania w sterowniku PLC,
co z racji niestałości połączenia GPRS praktycznie nie było możliwe do wykonania
w warunkach polowych. W tym rozwiązaniu użytkownik może odczytać wybrany parametr
lub grupę parametrów i nawet jak nastąpi zerwanie komunikacji z Internetem, można
powtórzyć modyfikację oprogramowania.

Na rys. 3 są pokazane przykładowe listy parametrów.
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Rys. 3. Listy parametrów
Kolejny rys. 4 – przedstawia przykładowy zrzut ekranu pokazujący dane WE/WYparametry czujników zabudowanych w maszynie.

Rys. 4. Dane WE/WY czujników maszyny
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2.3. Oprogramowanie JANAR Service
Innym oprogramowaniem w zakresie przesyłania i parametryzacji sterowników PLC
w maszynach roboczych jest napisana w bieżącym roku aplikacja o nazwie JANAR Service.
Dla kolejnego klienta [6] zostało napisane oprogramowanie, pozwalające zarówno na
odczytywanie, jak i zapisywanie parametrów w sterownikach PLC za pośrednictwem
magistrali CAN. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania numeru identyfikacyjnego ramek
CAN do wysyłania i odbierania danych tak, by nie kolidowały z system komunikacji z innymi
urządzeniami, jak też z protokołami np. CANopen®. Rys. 5 obrazuje stronę startową
oprogramowania JANAR Service.

Rys. 5. Strona startowa oprogramowania JANAR Service
Zadaniem ww. oprogramowania jest prosta wymiana danych pomiędzy PC
a sterownikami PLC. Użytkownik definiuje w pliku tekstowym numery parametrów, ich
opisy oraz warunek - czy będą podlegały zapisowi czy są tylko do odczytu. Producent
maszyny może ustalić plik wsadowy już z odpowiednimi nastawami, co w prosty sposób
pozwala użytkownikowi wczytać do sterownika PLC niezbędne nastawy praktycznie kilkoma
kliknięciami w aplikacji. Użytkownik może też dopasować funkcjonowanie aplikacji do
swojego systemu, ustawiając odpowiednią prędkość CAN (numer ID komunikatu
wychodzącego i przychodzącego), a także czas pomiędzy komunikatami tak, by sterownik był
w stanie odebrać strumień danych (uzależniony od wydajności i skomplikowania aplikacji
w sterowniku PLC). Oprogramowanie dostarczane klientowi jest zabezpieczone poprzez
odpowiedni klucz programowy i nie wymaga dodatkowego klucza USB.

Jacek BARCIK

3.

KIERUNKI PRAC ROZWOJOWYCH

Firma DIGA s.c. prowadzi obecnie prace nad nowym oprogramowaniem o roboczej
nazwie DATAVisu, które pozwoli użytkownikowi na wizualizację oraz interakcję za
pośrednictwem magistrali CAN z urządzeniami pracującymi w standardach
CAN/CANopen/J1939. Ma to być alternatywne, przede wszystkim tańsze, rozwiązanie dla
CANStudio pozwalające użytkownikowi, praktycznie bez specjalistycznej wiedzy, na szybkie
i efektywne wizualizowanie danych magistrali CAN. W dobie tabletów takie
oprogramowanie wraz z odpowiednim interfejsem komunikacyjnym będzie niezbędnym
narzędziem dla wszelkiego rodzaju prac serwisowych. Oprogramowanie DATAVisu na
pewno będzie wspierało systemy Windows XP/Vista/7/8 - 32bit (Microsoft®), możliwe, że
nawet 64 bit.
Ważnym elementem obecnie prowadzonych prac są również zagadnienia dla systemów
operacyjnych Android (Google) i OS (Apple). W tym celu aplikacja jest tworzona dla
jednego kodu macierzystego, a następnie kompilowana pod różne środowiska operacyjne.
4.
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VISUAL PRESENTATION AND ACQUISITION OF DATA IN CANBUS
Abstract. The paper discusses software developed for MS Windows XP/VISTA/7/8 and enabling the
user to monitor data transmitted and received over a CAN/CANOpen/J1939 network. Moreover, applications are
presented that use CANbus and enable data exchange with a mobile PLC in order to parametrize and monitor the
operation of a machine. Possible future developments are discussed in conclusion.
Keywords: CANbus, CANopen protocol, CANstudio 3, Lifting Equipment Maintenance, JANAR
SERVICE.

