
Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Moeller XSystem 

Moeller Electric Sp. z o.o. NA140PL 09/2005 1 

 
 
 
 

 

 
Projektowanie sieci CAN/CANopen 
w automatyce Moeller XSystem 

 
Autor:  Jacek Zarzycki 
 
opracowano na podstawie: AN2700K27G; 
AN2700K18G; AN2700I9G; AWB2786-1554GB 
 
©Moeller Electric Sp. z o.o.  
09/2005 

 

 

NA140PL 

 

Projektowanie sieci 
CAN/CANopen 

www.moeller.pl 



Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Moeller XSystem 

Moeller Electric Sp. z o.o. NA140PL 09/2005 2 

Spis treści 
 
Słownik pojęć ............................................................................................................3 
1. Wstęp......................................................................................................................5 
2. Zmienne sieciowe – NetVar ..................................................................................6 

2.1. Wstęp ............................................................................................................6 
2.2. Wymagane biblioteki .....................................................................................6 
2.3. Tworzenie programu .....................................................................................6 
2.4. Funkcje niedostępne .....................................................................................8 
2.5. Najczęstsze błędy .........................................................................................8 

3. Komunikacja zgodna z CANopen: Master-Device, MstrDvc ..............................8 
3.1. CANopen - CanMaster......................................................................................8 
3.1.1. Wstęp .........................................................................................................8 
3.1.2. Wymagane biblioteki ..................................................................................8 
3.1.3. Tworzenie programu ..................................................................................8 
3.1.4. Zarządzanie stacjami z poziomu aplikacji ................................................10 
3.1.4.1. Informacje które dostarcza Can-Stack...............................................11 
3.1.4.2. Zmiana stanu stacji CanDevice za pośrednictwem Can-Stack..........13 
3.1.4.3. Przykłady aplikacji wykorzystujących Can-Stack ...............................13 

3.1.5. Zachowanie Can-Stack przy aplikacjach multi-tasking.............................14 
3.1.6. Współpraca z urządzeniami CANopen innych producentów ....................14 
3.1.7. Funkcje niedostępne ................................................................................14 
3.1.8. Najczęstsze błędy ....................................................................................14 

3.2. CANopen – CanDevice...................................................................................15 
3.2.1. Wstęp .......................................................................................................15 
3.2.2. Wymagane biblioteki ................................................................................15 
3.2.3. Tworzenie programu ................................................................................15 
3.2.4. Funkcje niedostępne ................................................................................17 

4. Programowanie komunikacji techniką CANdirect (CAN direct access) .........18 
4.1. Wstęp ..........................................................................................................18 
4.2. Wymagane biblioteki ...................................................................................18 
4.3 Tworzenie programu ....................................................................................18 

5. Komunikacja ze stacją XI/ON .............................................................................21 
5.1. Przygotowanie stacji XI/ON.........................................................................21 
5.2. Konfigurowanie stacji w "PLC Configuration" ..............................................21 
5.3. Aktywowanie i parametryzowanie wejść analogowych................................25 
5.4. Parametryzowanie stacji XI/ON...................................................................26 

6. Komunikacja z panelami operatorskimi ............................................................27 
6.1. Wstęp ..........................................................................................................27 
6.2. Połączenie sterownika XC z MI4 metodą CANopen HMI ............................27 
6.3. Połączenie XC z MV4 lub XVH3xx lub XV4xx przez CANopen HMI. ..........28 

7. Inne aspekty CAN w XSystem'ie ........................................................................29 
7.1. Wiele sterowników CanMaster w jednej sieci CAN .....................................29 
7.2. Programowanie PLC za pośrednictwem CAN.............................................29 
7.3. Obciążenie sieci – Bus load ........................................................................30 

 



Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Moeller XSystem 

Moeller Electric Sp. z o.o. NA140PL 09/2005 3 

Słownik pojęć 
 
 

BusLoad procentowe obciążenie sieci liczone w czasie "Integration time".  
Kalkulacji dokonuje odpowiedni blok funkcyjny zawarty w bibliotece 
XC100_Util.lib oraz XC200_Utlil.lib 

CAN Controller Area Network – protokół wydajnej komunikacji szeregowej 
opracowany przez BOSH w 1986 na potrzeby automatyki w 
motoryzacji. 

CANopen określona dyrektywami CIA adaptacja CAN na potrzeby automatyki 

Can-Stack aplikacja (zawarta w bibliotekach do obsługi CANopen) obsługująca 
zarządzanie siecią CAN zgodnie z dyrektywami CANopen 

CIA CAN In Automation – organizacja która opracowała i nadzoruje 
standard CANopen 

COB-ID Communication Object Identifier – nazwa identyfikatora wiadomości 
CAN w CANopen oznaczającego numer w zakresie 0 – 211 (2047) 

DCF Device Configuration File – plik tekstowy oparty na EDS zawierający 
dodatkowo informacje o NodeID, prędkości transmisji, ustawieniach 
Nodeguarding i innych. Po dodaniu do konfiguracji pliku urządzenia 
określonego plikiem DCF. Pola konfiguracji są zablokowane. 

Device CanDevice – Urządzenie sieci CANopen posiadające zdolność 
inicjowania komunikacji (czym różni się od urządzeń Slave w innych 
protokołach), ale niezdolne do samodzielnego wystartowania - 
wymagające uruchomienia przez stację Master.  

EDS Electronic Data Sheet – plik tekstowy, formularz opisujący parametry 
komunikacji oraz konfiguracji OD (Object Dictionary) urządzenia Device 

Emergency 
Message  
(EMCY) 

wiadomość CAN (o wysokim priorytecie) w której urządzenie może 
przesłać informacje o swoich błędach oraz o skasowaniu błędów.  

Event Time Czas co jaki wysyłane jest PDO, gdy nie zaszły zwykłe do tego warunki 
(dotyczy procesów wolnozmiennych) 

Heartbeat jeden z mechanizmów nadzorowania obecności urządzeń w sieci. Nie 
powinien pracować jednocześnie z Nodeguarding. Obecnie jeszcze 
mniej popularny, ale zalecany przez CIA. 

Inhibit Time 
 

Minimalny czas jaki musi upłynąć po wysłaniu jednego PDO, aby było 
możliwe kolejne wysłanie tego samego PDO (dotyczy procesów 
szybkozmiennych) 

kontroler CAN fizyczny element sterownika PLC odpowiedzialny za zapewnienie 
komunikacji z siecią CAN.  

Master W sieci CANopen jest urządzeniem które potrafi się samo 
zainicjalizować, wystartować i uruchomić inne stacje typu Device, a 
podczas normalnej pracy nadzorować ich działanie. Nazywany również 
NMT Master. 
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Multi-Master 1. Tryb pracy sieci w którym wszystkie urządzenia mają równe prawa w 
inicjalizowaniu komunikacji. 
2. Praca sieci z więcej niż jednym urządzeniem nią zarządzającym. 
Termin zbyt ogólny aby nazywać nim pewną konkretną metodę 
komunikacji. 

NMT Network Management – Zarządzanie siecią CAN. CanMaster wysyła 
telegramy NMT celem uruchamiania i nadzorowania stacji CanDevice. 

Node number ustawiany w "PLC Configuration -> Base parameters" numer Device'a z 
punktu widzenia kontrolera CanMaster'a (nie należy mylić z NodeID) 

Nodeguarding mechanizm nadzorowania obecności urządzeń w sieci. 

NodeID numer urządzenia w sieci CANopen  

OD Object Dictionary – zestawienie zmiennych i parametrów urządzenia 
Device w standaryzowany sposób. Pełni rolę interfejsu pomiędzy siecią 
CAN, a urządzeniem. 

OPERATIONAL tryb normalnej pracy urządzenia CanDevice – urządzenie wymienia 
informacje przez PDO. 

PDO Process Data Object – kanał komunikacji w którym wiadomości CAN 
przesyłają zmienne procesowe – szybki gdyż nie wymaga 
potwierdzania i może zawierać mniej niż 8 bajtów (maks. 8). Może być 
wysyłany przez dowolne urządzenie, ale z unikalnym dla danego 
NodeID identyfikatorem – COB-ID. Działa jedynie gdy urządzenie 
osiągnie stan OPERATIONAL. 

PRE-
OPERATIONAL 

stan urządzenia CanDevice w którym jest ono zainicjalizowane i 
gotowe do komunikacji za pośrednictwem SDO, ale nie wystartowane – 
wysyłanie / odbiór PDO nie jest możliwe. 

RTR Remote Transmition Request – Zdalne żądanie informacji – flaga 
ustawiana we wiadomości CAN 

SDO Service Data Object – kanał komunikacji stworzony z myślą o celach 
konfiguracyjnych – dostępu do OD urządzeń CanDevice. Każda 
wiadomość musi mieć 8 bajtów, i musi być potwierdzona 8 bajtowym 
telegramem. Komunikacja SDO może być inicjowana jedynie przez 
CanMaster'a. Możliwa jest również w stanie PRE-OPERATIONAL. 
Metoda dostępu do OD urządzeń CanDevice – wolniejsza od PDO, ale 
pewniejsza. 

SYNC wiadomość synchronizująca w sieci CANopen 
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1. Wstęp 
 

Celem utworzenia niniejszej notatki było zebranie informacji na temat 
projektowania i diagnostyki sieci CAN/CANopen używanej w aparaturze XSystem 
firmy Moeller Electric. Założono, że użytkownikowi znane są podstawy działania z 
aplikacją XSoft. Podstawowe informacje na temat pracy ze sterownikami XC można 
znaleźć w notatce aplikacyjnej nr NA130PL "Pierwsze kroki z XC100/XC200".  

 
Sterownik XC100/XC200 pracując w sieci CAN może komunikować się z 

innymi jej uczestnikami poniższymi metodami: 
1.  NetVar – za pomocą tzw. zmiennych sieciowych. Jest to sposób nie wymagający 
głębszej wiedzy z zakresu sieci CAN (Ponadto można tą metodyką dokonywać 
wymiany danych również za pomocą innych protokołów, np. UDP – w XC200 za 
pośrednictwem Ethernetu) 
2.  Master – sterownik pracuje zgodnie z dyrektywami CANopen jako zarządzający 
siecią Master. 
3.  Device – XC w sieci CANopen jest jedynie użytkownikiem - urządzeniem typu 
Device. Wymieniane zmienne są zadeklarowane w OD (Object Dictionary) 
4.  CAN direct access – bezpośrednie tworzenie i odbieranie wiadomości CAN. 
Wykorzystanie tego sposobu wymaga głębszej znajomości CAN/CANopen. 
 

W niniejszej notatce przedstawiono również metodykę nawiązywania 
komunikacji ze stacjami XI/ON oraz panelami operatorskimi. 

 
Dla uzyskania pełnej funkcjonalności należy pobrać ze strony: 

"http://www.moeller.net/en/support/index.jsp" najnowszy update do XSoft'a. 
Następnie zainstalować go i zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dokumentacji 
danego sterownika dokonać update oprogramowania systemowego (OS) 
sterowników. 
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2. Zmienne sieciowe – NetVar 
 
2.1. Wstęp 
Za pomocą zmiennych sieciowych można wymieniać dane pomiędzy różnymi 
sterownikami niezależnie od tego, czy są one dodatkowo skonfigurowane jako 
CanMaster, czy CanDevice.  
 
UWAGA: Należy definiować tyle zmiennych ile wymaga dany projekt – użycie 
zmiennych sieciowych obciąża sterownik. 
 
2.2. Wymagane biblioteki 
- 3S_CANopenNetVar.lib 
- 3S_CANopenManager.lib 
- 3S_CanDrv.lib 
 
2.3. Tworzenie programu 

Aby stworzyć program do komunikacji za pomocą zmiennych sieciowych 
należy wykonać poszczególne kroki:  

 
1) Przy tworzeniu nowego projektu aktywować opcję "Support network variables" w 
zakładce "Network functionality". Można aktywować tę opcję w utworzonym już 
programie – w folderze "Target Settings". 
 
2) W polu "Names of supported network interfaces" powinno być wpisane: "CAN" 
 
3) Dodać "CanMaster" lub "CanDevice" w "PLC configuration". W module tym, w 
zakładce "CAN parameters" powinna być zdefiniowana szybkość transmisji  
"Baud rate" – jednakowa dla wszystkich urządzeń w sieci. Dodanie CanDevice / 
CanMaster jest niezbędne ze względu na konieczność skonfigurowania i 
uruchomienia kontrolera CAN. 
 
4) Napisać przynajmniej jedną linię programu. Jeżeli wybraliśmy język 
programowania ST wystarczy wpisać tylko znak średnika. 
 
5) Dwa razy dokonać kompilacji programu (2x wcisnąć klawisz F11). W "Libary 
Manager" Powinny automatycznie zostać dodane biblioteki: 

3S_CANopenNetVar.lib 
3S_CANopenManager.lib 
3S_CanDrv.lib 

Jeżeli w konfiguracji wybrano CanDevice należy dodać samodzielnie bibliotekę: 
 3S_CanOpenDevice.lib 
Po kompilacjach powinny powstać również nowe grupy zmiennych globalnych: 
 "CanOpen implict variables" oraz 
 "Networkmanagement implict Variables" 
Na tym etapie nie powinno być błędów – w dolnym okienku "Messages" powinien być 
wyświetlony stan: "0 Error(s), 0 Warning(s)". 
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6) Stworzyć nową grupę zmiennych globalnych wybierając "Add Object..." w folderze 
"Resources" � "Global Variables". 
- Zmienić nazwę z "Global_Variables" na inną, np. mstr_dvc1 (taka nazwa 

będzie pomagała jednoznacznie określić kierunek i użytkowników komunikacji 
dla danej grupy zmiennych) ; 

- Wybrać "Add network"; 
- "Network type": "CAN"; 
- Jako "list identifier (COB-ID)" podać numer adresu. 
Uwaga: Zależnie od ilości i typu zmiennych zadeklarowanych w stworzonej 
grupie, mogą zostać użyte dalsze COB-ID. Jeżeli została zaznaczona opcja 
"Pack variables" zmienne o łącznej długości do 8 bajtów będą wysyłane w jednym 
telegramie, jeżeli opcja będzie wyłączona – każda zmienna będzie przesyłana z 
własnym identyfikatorem. 
Aby poszczególne identyfikatory nie kolidowały z COB-ID innych urządzeń 
CANopen zalecane jest, aby ich numery nadawać z zakresu: 
� od 2 do 128 dla zmiennych sieciowych o wysokich priorytetach (obszar  

nie zalecany) 
� od 1665 do 1759 oraz 
� od 1761 do 1791 dla zmiennych o średnich priorytetach; 
� od 1921 do 2019 dla zmiennych o najniższych priorytetach (zakres 

zalecany). 
powyższe numery wyrażone są w wartościach dziesiętnych i uwzględniają 
wymagania zawarte w specyfikacji CANopen: DS301 v4.0.2. 
- Opcje "Transmit checksum" oraz "Acknowledgement" nie mają znaczenia dla 

sieci CAN i nie powinny być zaznaczane; 
- Kierunek komunikacji musi być jednoznacznie zdefiniowany przez wybranie 

opcji "Read" lub "Write"; 
- Opcje "Request on bootup" i "Answer bootup request" są zaimplementowane 

do użycia w przyszłości; 
- Dla danych zapisywanych (Write) musi zostać określony wymagany rodzaj 

transmisji: 
� "Transmit on event" – ten rodzaj transmisji nie ma znaczenia dla 

zmiennych sieciowych przesyłanych przez CAN; 
� "Transmit on change" – wiadomość CAN będzie wysyłana jak tylko 

zostanie wykryta zmiana wartości jednej ze zmiennych danej grupy. W 
polu "Minimum" ustawiana jest minimalna zwłoka, jaka musi upłynąć przed 
ponownym przesłaniem wiadomości o tym samym COB-ID; 

� "Transmit each cycle" – powoduje cykliczne wysyłanie wiadomości ze 
zmiennymi sieciowymi, wykonywane co ustawiony w polu "Interval" okres; 

Zalecane jest użycie jednocześnie "Transmit each cycle" z dużym okresem 
oraz "Transmit on change" z akceptowalnym czasem "Minimum". 

 
7) Zmienne które mają być przesyłane mogą być teraz deklarowane w utworzonych 
grupach. Kolejność i struktura zmiennych w grupie dla sterownika wysyłającego oraz 
odbierającego musi być w obu identyczna. Pomocna może być opcja "Link to file". 
Zależnie od oczekiwanego rezultatu można wybrać Import lub Export. Można 
również dla obu PLC wybrać "Import", a dany plik edytować "z zewnątrz" za pomocą 
dowolnego edytora tekstowego. Najwygodniej nadać temu plikowi nazwę grupy, np. 
mstr_dvc1.exp.  
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Uwaga: Tylko 8 bajtów danych może zostać przesłane w wiadomości o 
określonym COB-ID. Jeżeli ich ilość będzie większa to dalsze dane zostaną 
przesłane z następnym COB-ID. Trzeba mieć to na uwadze przy nadawaniu COB-ID 
dla innej grupy, np. dla komunikacji w przeciwną stronę. 
 
2.4. Funkcje niedostępne 
- "Transmit on event"; 
- "Request on bootup" i "Answer bootup request"; 
- "Transmit checksum" I "Acknowledgement". 

 
2.5. Najczęstsze błędy 
 - nie odpowiadające sobie, lub zachodzące na siebie COB-ID, objaw: brak reakcji na 
zmianę, możliwość dokonania modyfikacji zmiennej (Force), gdy jest ona tylko do 
odczytu. 
 
 

3. Komunikacja zgodna z CANopen: Master-Device, MstrDvc 

3.1. CANopen - CanMaster 

3.1.1. Wstęp 
Do PLC serii XC100/XC200 mogą zostać podłączone dowolne urządzenia 

kompatybilne ze standardem CANopen. Do ich sprzęgnięcia wykorzystuje się pliki 
EDS. Pracujący jako Master sterownik XC może uruchamiać i zarządzać siecią 
CANopen oraz wszystkimi jej użytkownikami. 
CanMaster musi spełniać następujące warunki: 
- urządzenia w sieci CAN powinny być konfigurowane tylko przez jednego 

CanMaster'a oraz nadzorowane przez Nodeguarding; 
- stacje CAN, które będą chciały wymieniać dane z CanMaster'em muszą być 

zgodne ze specyfikacjami CANopen, a komunikacja musi być zdefiniowana 
przez właściwy plik EDS. 

 
3.1.2. Wymagane biblioteki 
- 3S_CANopenMaster.lib; 
- 3S_CANopenManager.lib; 
- 3S_CanDrv.lib. 

Nie należy dodawać biblioteki 3S_CANopenDevice.lib, gdy sterownik pracuje jako 
CanMaster. 
 
3.1.3. Tworzenie programu 

Pisząc program z wykorzystaniem sterownika jako CANopen - Master należy 
postępować według poniższych wskazówek: 
1) W "Resources/Libary Manager" dodać bibliotekę: 

3S_CANopenMaster.lib  
Automatycznie powinny zostać dodane: 
 3S_CANopenManager.lib 
 3S_CanDrv.lib 
 
2) W "Resources/PLC Configuration" należy dodać moduł CanMaster, wybierając 
kolejno: "Insert � Append Subelement � CanMaster". 
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3) W zakładce "CAN parameters" dodanego modułu (CanMaster) należy ustawić: 
- "Baud rate" - prędkość transmisji w sieci CAN (jednakowa dla wszystkich 

urządzeń); 
- "Com. Cycle Period" – długość cyklu w mikrosekundach, co jaki będzie 

wysyłany przez CanMaster'a sygnał SYNC. Wpisana wartość: 0 oznacza, że 
wiadomość SYNC nie będzie generowana; 

- "Sync. Window Length" – okno czasowe w którym przesyłane mogą być 
wiadomości synchroniczne; 

- "Sync. COB-ID" – identyfikator wiadomości SYNC; 
- "Node-Id" – w tym miejscu należy ustawić numer urządzenia w sieci, tzw. 

Node-Id, wartość z zakresu 1-127 (chyba, że możliwy do ustawienia w 
urządzeniu CanDevice zakres jest mniejszy). Nadane numery nie mogą ze 
sobą kolidować; 

- "Autostart" – wybranie tej opcji spowoduje, że wszystkie podłączone 
urządzenia zostaną automatycznie uruchomione, chyba, że zaznaczono dla 
CanDevice opcję "No initialization". Jeżeli opcja "Autostart" jest nie 
zaznaczona, albo zaznaczono "No initialization" to dane urządzenie musi 
zostać uruchomione przez aplikację. Należy w tym celu użyć w programie 
polecenia: "pCanOpenNode[NodeNumber].bManualStart", gdzie NodeNumber 
oznacza numer Device'a z zakładki Basic Parameters (nie NodeID); 

- "Support DSP301,V4.01 and DSP306" powinno być zaznaczone aby moduły 
CAN mogły być konfigurowane; 

- "Heartbeat Master" – zaimplementowano do użycia w przyszłości  
 

4) Dodać do utworzonego modułu CanMaster pozostałe urządzenia sieci CAN przez 
wybranie "Insert � Append Subelement � ...", gdzie "..." oznacza nazwę 
urządzenia. Stacje Device są rozpoznawane przez CanMaster poprzez pliki EDS 
(Electronic Data Sheet). Muszą być one zlokalizowane w określonym dla plików 
konfiguracyjnych katalogu (\XSoft V2.3\Libary\PLCConf\*.eds). Jeżeli nie można 
odnaleźć na liście wgranego do prawidłowego folderu pliku EDS należy zachować 
zmiany i przeładować XSoft'a. 
 
5) Sprawdzić poprawność ustawień dodanego modułu CanDevice w zakładce "Base 
parameters": 
- "Node number" – numer wynikający z konfiguracji, nie powinien być 

zmieniany. 
- "Input address" – adres pierwszego bajtu wejściowego danego urządzenia. 
- "Output address" – adres pierwszego bajtu wyjściowego danego urządzenia. 

 
6) Ustawić parametry dla dodanego modułu CanDevice (zakładka "CAN 
parameters"): 
- "Node ID" – numer urządzenia w sieci. Powinien on być zgodny z ustawionymi 

fizycznie lub programowo wartościami w CanDevice. 
- "Write DCF" – tworzy plik *.dcf na podstawie danych konfiguracyjnych. Po 

wybraniu opcji plik tworzony jest każdorazowo podczas kompilacji. Nazwa 
pliku DCF składa się z nazwy pliku EDS, oraz dodanym po znaku "_" numerze 
NodeID urządzenia. Pliki zostają zapisane do głównego folderu XSoft, chyba 
że w ustawieniach XSoft'u określono inny katalog. Uwaga: Utworzenie pliku 
DCF dla stacji XI/ON nie jest możliwe. 
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- "Create all SDO's" – zaznaczenie opcji spowoduje wygenerowanie SDO dla 
wszystkich pozycji z obszaru 2000h do 5FFFh wyszczególnionych w EDS, dla 
których istnieją wartości domyślne. Ustawienie to powinno być wykorzystane 
jedynie w uzasadnionych wypadkach, gdy istnieje podejrzenie 
nieprawidłowych ustawień stacji, gdyż zwiększa ono ilość potrzebnej pamięci 
na konfigurację w sterowniku. 

- "Optional device" – nie jest wymagana obecność tak oznaczonego CanDevice 
przy procesie inicjalizacji innych urządzeń sieci CAN. Jak tylko urządzenie 
zostanie wykryte Master dokona jego inicjalizacji i uruchomienia.  

- "Reset Node" – po wybraniu tej opcji CanMaster zapisuje w fazie inicjalizacji 
CanDevice'a polecenie "Restore default parameters". Wartości domyślne 
zostaną ustawione po następnym ResetNode lub wyłączeniu i ponownym 
włączeniu zasilania stacji. 

- "No initialization" – oznaczony tak CanDevice nie jest automatycznie 
inicjalizowany i uruchamiany przez CanMaster'a. Można tego dokonać 
"ręcznie" bądź z innego CanMaster'a. 

- "Nodeguarding" – uruchamia funkcję monitorowania stacji. 
- "Guard COB-ID" – dla zgodności ze specyfikacją CANopen wartość "700h + 

NodeID" nie może być zmieniana. 
- "Guard time" – okres co jaki Master wysyła zapytania monitorujące; 
- "Life time factor" – współczynnik (ilość kolejnych zapytań mastera), który po 

pomnożeniu z "Guard time" daje czas po którym wystawiany jest błąd 
nadzoru, jeżeli stacja nie odpowie na zapytanie monitorujące  

- "Heartbeat settings" – opcja zaimplementowana w XSofcie dla zgodności z 
CANopen, obecnie nie wykorzystywana. 

- "Emergency telegram" – ustawienia dotyczące przesyłania wiadomości o 
wewnętrznych błędach CanDevice. Należy pozostawić domyślne. 

 
7) Ustawienia wysyłki i odbioru wiadomości pomiędzy urządzeniami mogą być 
modyfikowane w zakładkach: "Receive PDO-Mapping", "Send PDO-Mapping" o 
czym więcej w punkcie 3.2.3-8 oraz w "Service Data Objects" (przykład 
modyfikacji tych parametrów przedstawiono w punkcie 5.2 i 5.3) 
  
8) Zmienne wymieniane przy pomocy PDO są dostępne w module CAN w "Can-
Output" oraz "Can-Input" (wraz z przydzielonymi wartościami COB-ID). 
 

3.1.4. Zarządzanie stacjami z poziomu aplikacji 
Badanie stanu w jakim znajduje się CanDevice, oraz sterowanie nim można 

dokonać dzięki zmiennym tworzonym przez Can-Stack. Ciąg znaków "***" należy 
zastąpić wartością "Node number" z zakładki "Base parameters", ale uwaga: nie 
należy mylić z NodeID.  
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3.1.4.1. Informacje które dostarcza Can-Stack 
Status stacji CAN 

Należy sprawdzić wartość zmiennej: 
pCanOpenNode[***].nStatus; 

Może ona przyjmować wartości: 
-1 :  "SEND BOOTUP MESSAGE" 

Do stacji została wysłana wiadomość RESET. Stacja odpowiada 
wysyłając Bootup telegram. Następny stan: 2. 

0 :  "UNDEFINIED" 
  Stan ten ma miejsce w sytuacjach: 
  - po RESET stacji i Timeout RESET telegram. 
  - po Timeout Nodeguarding'a 
1 :  "WAIT FOR BOOTUP MESSAGE" 

Stan występuje po wysłaniu wiadomości Bootup i trwa do: 
- przekroczenia czasu (przejście w stan = 0) 
- odebrania wiadomości Bootup (stan = 2) 

2 :  "FIRST SDO INHIBITTIME" 
W tym stanie stacja dostaje czas 500ms na dokonanie swej 
wewnętrznej inicjalizacji (następny stan = 3) 

3 :  "SEND CONFIG SDO's" 
Urządzenie CanDevice jest inicjalizowane przez wiadomości SDO. 
Dane do inicjalizacji użytkownik podaje w aplikacji. Przepytując "Device 
Type" (Index: 1000h, Subindex: 0) można otrzymać informację o stanie 
inicjalizacji. Prawidłowa sygnowana jest wartością 4, nieprawidłowa 
inicjalizacja wartością 98. 

4 :  "SEND START MESSAGE" 
  Wiadomość "Start remote node" uruchomi urządzenie jeśli: 
  - opcja "Autostart" została zaznaczona dla CanMaster'a 
  - instrukcja START została wykonana przez aplikację użytkownika 
  (następny stan = 5) 

5 :  "DEVICE OPERATIONAL" 
Działają wejścia i wyjścia urządzenia. Stacja jest nadzorowana jeśli 
funkcja Nodeguarding jest aktywna i skonfigurowana. 

97 :  "SDO TRANSFER TIMED OUT" 
Nie było odpowiedzi ze strony CanDevice na wysyłane wiadomości 
SDO. 

98 :  "INVALID DEVICE TYPE" 
  Niezgodność urządzenia z plikiem EDS. 
99:  "NODEGUARDING TIMED OUT" 
  Nadzorowanie przez Nodeguarding zgłasza błąd. 
 

Status stacji CAN podczas ostatniego sprawdzenia. 
pCanOpenNode[***].byLastState; 
Po ostatnim zapytaniu przez Nodeguarding, odpowiedź urządzenia zapisywana jest 
do powyższej zmiennej. Powinna być ona przepytywana jedynie przy aktywnym 
Nodeguarding. Możliwe stany: 

4 :  "STOPPED" 
5 :  "OPERATIONAL" 
127: "PRE-OPERATIONAL" 
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Aktualne wiadomości o błędach urządzenia CanDevice. 
Gdy urządzenie wykrywa swoje błędy, może wysyłać informacje o nich we 

wiadomości "Emergency". CanMaster odbiera te informacje i udostępnia w: 
structure pCanOpenNode[***].EmcyMsg 
 

Po zapisaniu w pamięci informacji o błędach, można sprawdzić ich znaczenie: 
 

Bajt 0 1 2 3 4 5 6 7 

Zawartość 
Emergency 
Error Code 

Error- 
Register 
(Obj 

1001h) 

Manufacturer specific Error Field 

  
Bajt 0-1: Emergency Error Code (znaczenie zgodnie ze specyfikacją CANopen): 
 

Error Code (hex) Meaning 

00xx Error Reset or No Error 

10xx Generic Error 20xx Current 

21xx Current,device input side 

22xx Current inside the device 

23xx Current,device output side 

30xx Voltage 31xx Mains Voltage 

32xx Voltage inside the device 

33xx Output Voltage 

40xx Temperature 

41xx Ambient Temperature 

42xx Device Temperature 

50xx Device Hardware 

60xx Device Software 

61xx Internal Software 

62xx User Software 

63xx Data Set 

70xx Additional Modules 

80xx Monitoring 

81xx Communication 

8110 CAN Overrun (Objects lost) 

8120 CAN in Error Passive Mode 

8130 Life Guard Error or Heartbeat Error 

8140 recovered from bus off 

8150 Transmit COB-ID collision 

82xx Protocol Error 

8210 PDO not processed due to length error 

8220 PDO length exceeded 

90xx External Error 

F0xx Additional Functions 

FFxx Device specific 
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Bajt 2: Error register (może być też przepytywany niezależnie od wiadomości Emcy 
przez komunikację SDO z Index'em 1001h, Subindex 0. Znaczenie bajtu: 
 

Bit Znaczenie 

0 Generic error 
1 Current 
2 Voltage 
3 Temperature 
4 Communication error (overrun,error state) 
5 Device profile specific 
6 Reserved (always 0) 
7 Manufacturer specific 

 
Bajty od 3 do 7: Manufacturer specific error Field - obszar w którym informacje o 
błędach zależą od producenta. By je zinterpretować we właściwy sposób należy 
sprawdzić znaczenie w dokumentacji urządzenia lub skontaktować się z jego 
wytwórcą.  
 
3.1.4.2. Zmiana stanu stacji CanDevice za pośrednictwem Can-Stack 
- Uruchomienie urządzenia  – pCanOpenNode[***].NodeStart(); 
- Zatrzymanie urządzenia   – pCanOpenNode[***].NodeStop(); 
- Reset urządzenia   – pCanOpenNode[***].NodeReset(); 
- Zmiana statusu   – pCanOpenNode[***].SetNodeStatus(); 

 
 
3.1.4.3. Przykłady aplikacji wykorzystujących Can-Stack 
 
Zapytanie, czy urządzenie zostało uruchomione: 

IF pCanOpenNode[***].nStatus = 5 THEN 
(*Stacja jest gotowa do wymiany danych*) 
END_IF; 

 
Reakcja na błąd Nodeguarding: 

IF pCanOpenNode[***].nStatus = 99 THEN 
(*Wykonać reakcję na brak połączenia ze stacją*) 
END_IF; 

 



Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Moeller XSystem 

Moeller Electric Sp. z o.o. NA140PL 09/2005 14 

Przepytywanie i analiza Emergency Messages: 
 
VAR 
   cmEmcy: CanMessage; 

   pErrCode: POINTER TO WORD; 
   pErrRegister: POINTER TO BYTE; 

   pManufacturerErr: POINTER TO ARRAY [1..5] OF BYTE; 

END_VAR 
 

IF pCanOpenNode[***].EmcyMsg.Len <> 0 THEN 
   Emcy:=pCanOpenNode[***].EmcyMsg; 
   pErrCode:=ADR(pCanOpenNode[***].EmcyMsg.pData[0]); 
   pErrRegister:=ADR(pCanOpenNode[***].EmcyMsg.pData[2]); 
   pManufacturerErr:=ADR(pCanOpenNode[***].EmcyMsg.pData[3]); 
 
   CASE pErrRegister^ OF 
   0: ; 
   1: ; 
   3: ; 
   default: ; (*reakcje na informację o błędzie*) 
   END_CASE; 
END_IF; 

 
3.1.5. Zachowanie Can-Stack przy aplikacjach multi-tasking 

W sterownikach XC200 zmienne mogą być wymieniane jedynie w IEC-Task. 
CAN-Stack nie jest kompatybilny z systemem pracującym w trybie multi-tasking.  
Powód: Odwołanie do Can-Stack następuje przed każdym Task'iem, w którym użyte 
są zmienne CAN. W systemie multi-tasking dane Task'i mogą być przerwane przez 
te o wyższym priorytecie. Może się wtedy zdarzyć, że jeżeli Can-Stack nie zakończy 
aktualnie wykonywanej operacji, zostaną mu powierzone sprzeczne zadania. 
 
3.1.6. Współpraca z urządzeniami CANopen innych producentów 
 Sterowniki XC100/XC200 mogą współpracować z urządzeniami dowolnego 
producenta. Podstawowym warunkiem jest posiadanie poprawnego pliku EDS i 
dodanie go do konfiguracji CanMaster'a. Po wykonaniu tej czynności aplikację należy 
pisać opierając się o dokumentację producenta aparatu. 
 
3.1.7. Funkcje niedostępne 
- monitorowanie przez Heartbeat – zaimplementowane do wykorzystania w 

przyszłości 
- transmisja zmiennych typu BOOL przez PDO; 
- tworzenie plików DCF dla stacji XION; 
- brak OD (Object Dictionary) dla stacji CanMaster. 

 
3.1.8. Najczęstsze błędy 
- nie dodanie bibliotek – wgrywany do sterownika kod jest wówczas 

"podejrzanie" krótki. 
- dokonanie zmian w konfiguracji CAN wymaga niekiedy wybrania opcji  

"Clean all" z menu "Project" 
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3.2. CANopen – CanDevice 

 
3.2.1. Wstęp 

Sterownik programowalny może być podłączony do sieci CANopen jako 
CanDevice. Aby była możliwa komunikacja z CanMaster należy w tym celu utworzyć 
odpowiedni plik EDS. CanDevice jest uruchamiany i nadzorowany przez CanMaster. 
Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem PDO lub SDO. PLC może zarówno 
wysyłać jak i odbierać PDO. Ma do dyspozycji 4 PDO typu Tx (transmit) oraz 4 typu 
Rx (receive). Jeżeli wymagane jest przesyłanie większej ilości danych należy użyć w 
tym celu SDO. Należy przy tym pamiętać, że tylko CanMaster ma możliwość 
inicjalizacji transmisji SDO. CanDevice jest jedynie SDO server'em.  
 
3.2.2. Wymagane biblioteki 
- 3S_CANopenDevice.lib; 
- 3S_CANopenManager.lib; 
- 3S_CanDrv.lib. 

Nie należy dodawać biblioteki 3S_CANopenMaster.lib, gdy sterownik pracuje jako 
CanDevice. 
 
3.2.3. Tworzenie programu 
Tworząc program dla urządzenia CanDevice należy wykonać następujące kroki: 
1) W "Resources � Libary Manager" dodać bibliotekę: 

3S_CANopenDevice.lib  
Automatycznie powinny zostać dołączone: 
 3S_CANopenManager.lib 
 3S_CanDrv.lib 
 
2) W "Resources � PLC configuration" należy dodać CanDevice: "Insert � Append 
Subelement � CanDevice" 
 
3) W zakładce "Base settings" dodanego modułu CanDevice: 
- zaznaczyć "Generate EDS file" 
- Wpisać w "Name of EDS file" odpowiednią ścieżkę dostępu w jakiej plik ma 

być zapisany i jego nazwę, np.: "C:\Program Files\Moeller Software\XSoft 
V2.3\Library\PLCConf\DVC2.EDS". Aby móc później wykorzystać plik EDS w 
programie Master'a powinien być on zapisany we właściwym podkatalogu 
programu XSoft.  

 
4) W zakładce "CAN settings": 
- wpisać w "Node id:" odpowiedni numer urządzenia w sieci.; 
- wybrać odpowiednią prędkość (Baud rate); 
- pole "Auto start" pozostawić odznaczone – uruchomienia dokona CanMaster; 
- wybrać ustawienia Nodeguarding. (Mogą one zostać zmienione przez NMT 

master w fazie inicjalizacji); 
- Heartbeat – pozostawić odznaczone (zaimplementowane do użycia w 

przyszłości); 
- Emergency – pozostawić domyślny COB-ID. 
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5) Zmienne przesyłane przez sieć CANopen deklarowane są w projekcie jako 
zmienne globalne IEC. Poniższe typy danych mogą być mapowane w PDO: 
- BYTE 
- SINT 
- USINT 
- WORD 
- INT 
- UINT 
- DWORD 
- DINT 
- UDINT 
- REAL 

W celu transmisji dużych ilości danych przez SDO mogą być tworzone z powyższych 
typów tablice (ARRAYS). 
 
6) Zmienne które następnie zamierzamy przesłać muszą być umieszczone w "Object 
Dictionary" (OD) w menedżerze parametrów: 
- Otworzyć "Resources � Parameter Manager". 
- Wybrać z menu "Insert � List..." (albo prawym klawiszem myszy: "Insert new 

list...") 
- W oknie dialogowym wybrać "Variables" i wpisać nazwę, np. "OD" 
- Wybrać z menu "Insert � Line" (myszką w prawym oknie: "Insert new line") 
- Dodać linie dla każdej zmiennej, która ma być umieszczona w Object 

Dictionary wypełniając: 
• Index: wybrana wartość z zadeklarowanego obszaru "Index ranges for 

variables" (obszar deklaruje się w "Resources � Target Settings � 
Network functionality" zaznaczone: "Support parameter manager", "Index 
ranges") 

• Subindex: wpisać odpowiedni subindex zmiennej. UWAGA: wartość 0 jest 
zarezerwowana. Poszczególne zmienne z jednej listy powinny różnić się 
jedynie Subindex'ami. 

• Access: low/middle/high, obecnie ustawienie nie ma znaczenia. 
• Attribute: read-only/write-only/read-write: wybrać zależnie od 

oczekiwanego kierunku transmisji. Uwaga: opcja "write-only" została 
zaimplementowana, ale nie działa zgodnie z oczekiwaniami: obiekty 
oznaczone w ten sposób mogą być również czytane. Kierunek należy 
określać z punktu widzenia master'a. 

• Variable: Zaznaczyć pole i wcisnąć F2. W oknie dialogowym "Help 
manager" wybrać odpowiednią zmienną. 

- zamknąć okno "Parameter Manager" 
 
7) Wybrać zakładkę "Resources � PLC Configuration � CanDevice � Default PDO 
mapping". W tym miejscu przypisuje się zmienne do konkretnych PDO, przy czym 
kierunek ustalany jest z punktu widzenia CanDevice: 
- Send PDOs oznacza zmienne wysyłane przez CanDevice (mogą to być zatem 

zmienne typu Read). 
- Receive PDOs – zmienne odbierane przez CanDevice (typu Write). 

Zmienne będą widoczne w oknie "Objects" po wybraniu odpowiedniej listy z "List of 
mappable objects". Jeżeli lista nie jest dostępna należy zamknąć okna "PLC 
Configuration" oraz "Parameter Manager" i otworzyć ponownie. 
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8) Ustawienia parametrów PDO – "Properties" (zaleca się pozostawienie wartości 
domyślnych):  
- COB-ID – identyfikator danego PDO. 
- Inhibit Time (100us) – czas zwłoki po ostatniej wysyłce PDO, 0 oznacza, że 

opcja jest nieaktywna. 
- CMS Priority Group – CAN-based Message Specification Priority Group – 

należy pozostawić domyślne ustawienia. 
- Transmission Type – rodzaj transmisji: 

• acyclic - synchronous – PDO będzie wysłane po zmianie którejś ze 
zmiennych, ale dopiero po odebraniu wiadomości SYNC 

• cyclic - synchronous – PDO będzie wysyłane każdorazowo po odebraniu n 
wiadomości SYNC, gdzie n to wpisana poniżej liczba "Number of Syncs" 

• synchronous - RTR only – wysyłka będzie odbywała się po odebraniu 
SYNC i żądania (Remote Transmission Request) 

• asynchronous - RTR only – wysyłka będzie odbywała się bezpośrednio po 
odebraniu sygnału RTR. 

• asynchronous - manufacturer specific 
• asynchronous - device profile specific – obie opcje działają obecnie tak 

samo – stacja wysyła wiadomość niezwłocznie, gdy osiągnie określone 
warunki. 

- Event-Time – określa czas w ms, co jaki będzie wysyłana wiadomość pomimo 
nieosiągnięcia określonych ku temu normalnych warunków (ważne dla 
procesów wolnozmiennych) 

 
9) Plik EDS generowany jest przy kompilacji programu. 
 
10) Aby wykryć w CanDevice błąd Nodeguarding należy w jego programie zbadać 
wartość zmiennej: pCanOpenDev[0].bGuardError. Stan tej zmiennej będzie TRUE 
tak długo, jak Nodeguarding będzie sygnalizował błąd. 
 
Dokonując modyfikacji zmiennych należy wykonać szereg kroków: 

1) Uaktualnić ustawienia w "Parameter Manager" 
2) Odświeżyć listę w zakładce "Default PDO mapping"! (wybrać ponownie 

odpowiedni element z "List of mappable objects:" 
3) Wybrać "Project -> Clean All"  
4) Dokonać kompilacji wciskając klawisz F11 – nowy plik EDS zostanie 

wygenerowany. 
5) Wgrać program do urządzenia CanDevice (jeżeli jest to w danej chwili 

wymagane) 
6) W konfiguracji CanMaster'a usunąć dany element CanDevice i zapisać 

zmiany. 
7) Zgasić i ponownie uruchomić XSoft. 
8) Ponownie dodać CanDevice do konfiguracji – z nowym EDS'em. 
9) Ustawić NodeID i jeśli to konieczne inne parametry. 

 
3.2.4. Funkcje niedostępne 
- tworzone pliki EDS nie są w pełni zgodne ze specyfikacjami CIA. 
- monitorowanie przez Heartbeat jest zaimplementowane do użycia w 

przyszłości. 
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4. Programowanie komunikacji techniką CANdirect 
(CAN direct access) 
 
4.1. Wstęp 

Sterowniki XC100/XC200 mogą pracować również jako urządzenia CAN nie 
będąc skonfigurowane jako CanMaster, czy CanDevice - bezpośrednio wysyłać i 
odbierać telegramy. Technika ta pozwala na pełną kontrolę pracy sieci. Programista 
decyduje jakie informacje i jakie COB-ID będą przydzielone w telegramach. Może 
tym samym dostosować się do istniejącej sieci CANopen.  

 
Użycie CANdirect wymaga dużej wiedzy – nie tyle z umiejętności 

programowania (do komunikacji wystarczą praktycznie: jeden blok funkcyjny i jedna 
funkcja) ile ze znajomości specyfikacji sieci CAN/CANopen. 
 
4.2. Wymagane biblioteki 
- XC100_SysLibCan lub XC200_SysLibCan (zależnie od jednostki); 
- CANUser.lib; 

 
4.3 Tworzenie programu 
Tworząc program dla urządzenia CanDevice należy wykonać następujące kroki: 
1) W "Resources � Libary Manager" dodać wskazane w pkt 3.3.2 biblioteki. 
 
2) Dodać grupę zmiennych globalnych o dowolnej nazwie – np. CAN_Constant. 
Wpisać w niej: 
 
VAR_GLOBAL CONSTANT 
 CanUser_DISPATCH_ARRAY_MAX_SIZE:INT:=16; 
END_VAR 

 
Uwaga: grupa zmiennych musi być typu CONSTANT! 
Zadeklarowanie powyższej zmiennej jest konieczne dla określenia maksymalnej 
liczby zadeklarowanych bloków odczytu (CanUser_ReadImage i 
CanUser_ReadQueue). 
 
3) W nowym programie napisać kod uruchomienia kontrolera CAN: 
 
VAR 
firstcycle : BOOL := TRUE; 

dwHandle  : DWORD; 

END_VAR 
 
(*---konfigurowanie kontrolera CAN---*) 
IF firstcycle THEN 
 dwHandle:=SysCanOpen(1); 
 SysCanControl(dwHandle, 1, 125); 
 firstcycle:=FALSE; 
END_IF  

 
Uruchomienie kontrolera CAN z poziomu programu jest konieczne, gdy nie dodano 
urządzenia CanMaster/CanDevice w "PLC Configuration". 
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4) Napisać program z wykorzystaniem bloków funkcyjnych: CanUser_ReadImage 
oraz funkcji CanUser_Write jak pokazano w poniższych przykładach: 
 
Przykład wykorzystania funkcji CanUser_Write: 
VAR 
 xSend: BOOL; 

 iWriteStatus: INT; 
 marker0: BYTE; 

 marker1: BYTE; 

END_VAR 
 
IF xSend THEN 
iWriteStatus:=CanUser_Write( 
 wDrvNr:=0,   (*numer kontrolera CAN – 0*) 
 dwCanID:=3,   (*COB-ID telegramu*) 
 bLen:=2,    (*liczba bajtów we wiadomości*) 
 xRtrFrame:=FALSE,  (*ustawianie flagi RTR*) 
 ucMode:=0,  (*dla XC100/XC200 bez znaczenia – 0*) 
 bByte0:=marker0,  (*zawartość kolejnych...*) 
 bByte1:=marker1,  (*...bajtów wiadomości*) 
 bByte2:=0, 
 bByte3:=0, 
 bByte4:=0, 
 bByte5:=0, 
 bByte6:=0, 
 bByte7:=0); 
xSend:=FALSE; 
END_IF 
  

Nie użycie pętli IF w powyższym przykładzie spowoduje wysyłanie nowej 
wiadomości CAN co każdy cykl sterownika co zaowocuje przeciążeniem sieci 
(BusLoad) oraz okresowym zapychaniem bufora wyjściowego kontrolera CAN 
(funkcja będzie wtedy zwracać status błędu: -5) 
 
Funkcja zwraca następujące wartości (status): 
1 – OK. 
-1 – Podano złą długość wiadomości 
-2 – Zły COB-ID (należy podać numer z zakresu 0 – 2047) 
-3 – Zły numer kontrolera CAN 
-4 – Złe ustawienia kolejki transmisji (ucMode) 
-5 – Bufor wiadomości wyjściowych przepełniony 
-7 – Funkcja nie dostępna w danym systemie operacyjnym 
-7x – Błąd wewnętrzny kontrolera (-74 przy próbie wysłania wiadomości bez 
uprzedniego skonfigurowania kontrolera CAN) 
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Przykład wykorzystania bloku funkcyjnego CanUser_ReadImage: 
VAR 
 ReadFB: CanUser_ReadImage; 

 xReady: BOOL; 
 iStatus: INT; 

 bLen: BYTE 

 bCanMarker0: BYTE; 
 bCanMarker1: BYTE; 

END_VAR 
 
ReadFB( 
 wDrvNr:=0 ,   (*numer kontrolera CAN – 0 *) 
 dwCanID:=2 ,   (*COB-ID nasluchiwanej wiad.*) 
     (*wyjscia FB:     *) 
 xReady=>xReady ,  (*xReady = TRUE gdy nowa wiad.*) 
 iStatus=> iStatus,  (*status bloku funkcyjnego*) 
 bLen=> bLen,   (*dlugosc przychodzacej wiad.*) 
 bByte0=> bCanMarker0, (*odebrane informacje*) 
 bByte1=> bCanMarker1, (**) 
 ); 
 

W przypadku odczytu – odwołania do bloku funkcyjnego CanUser_ReadImage 
powinny następować co cykl programu (w przeciwieństwie do CanUser_Write użycie 
pętli jest zbędne). Należy pamiętać o tym, że trzeba zadeklarować tyle bloków 
funkcyjnych, ile wiadomości z różnymi COB-ID chcemy odczytać, a ich ilość powinna 
być mniejsza, równa wartości ustawionej w: 
CanUser_DISPATCH_ARRAY_MAX_SIZE.  
Zmienianie COB-ID w raz zadeklarowanym bloku funkcyjnym nie jest dopuszczalne. 
 
Blok funkcyjny zwraca następujące wartości (status): 
0 – nie odebrano żadnej wiadomości – bufor wejściowy jest pusty. 
1 – odebrano wiadomość CAN. 
3 – odebrano telegram z ustawioną flagą RTR (działa jedynie w XC600). 
-1 – Niedozwolona zmiana COB-ID lub numeru kontrolera CAN. 
-2 – Zły COB-ID (nie z zakresu 0 – 2047). 
-3 – kontroler CAN jeszcze nie zainicjalizowany. 
-4 – nie zarezerwowano wystarczającej pamięci dla danej deklaracji bloku 
funkcyjnego. Stała globalna "CanUser_DISPATCH_ARRAY_MAX_SIZE" jest zbyt 
mała.  
-7x – Błąd wewnętrzny kontrolera (-74 przy próbie wysłania wiadomości bez 
uprzedniego skonfigurowania kontrolera CAN) 
 

Zaletą użycia CANdirect jest możliwość zrezygnowania z użycia edytora 
konfiguracji "PLC Configuration", a tym samym łatwej zmiany modelu sterownika 
(jego zmiana w "Target Settings" kasuje wszelkie ustawienia) 

 
Więcej informacji na temat bloków funkcyjnych i funkcji służących do 

programowania techniką CANdirect sieci CAN i CANopen dostępnych jest w 
dokumentacji: AWB2786-1554GB "Libary Description CanUser.lib, 
CanUser_Master.lib".  
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5. Komunikacja ze stacją XI/ON 
 
5.1. Przygotowanie stacji XI/ON 

Po skompletowaniu elementów stacji XI/ON, ich złożeniu, podłączeniu i 
podaniu zasilania należy w elemencie gateway'a: 
- ustawić prędkość transmisji (Baud rate) przełącznikiem DIP switch: 
 

Baud 
rate 

(kBit/s) 
1000 800 500 250 125 50 20 10 Reserved 

DIP 1 0 1 0 1 0 1 0 1 x 
DIP 2 0 0 1 1 0 0 1 1 x 
DIP 3 0 0 0 0 1 1 1 1 x 
DIP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

- ustawić numer urządzenia w sieci (NodeID) – przełącznikami obrotowymi 
(kodowanie szesnastkowe) 
 

- zatwierdzić ustawienia przytrzymując ponad 2 sekundy (do czasu aż diody GW i 
IOs zaświecą na zielono) przycisk znajdujący się między przełącznikami obrotowymi. 
 
5.2. Konfigurowanie stacji w "PLC Configuration" 

Istnieją dwie metody nawiązania komunikacji ze sterownikiem: 
a) użycie standardowego pliku EDS dostępnego w XSoft'cie (XN225163V300.eds) i 
dokonanie konfiguracji w "PLC Configuration" – metoda opisana w dalszej części 
notatki; 
b) stworzenie pliku EDS w programie I/Oassistant na podstawie konfiguracji danej, 
konkretnej stacji.  
 
 W programie sterownika pełniącego rolę CanMaster (skonfigurowanego 
zgodnie ze wskazówkami w pkt 3.1), w oknie "PLC Configuration" należy prawym 
klawiszem myszy wybrać "Append Subelement", a następnie: 
"XN-GW-CANopen (XN225163V300.eds)". Jeżeli w konfiguracji stacji XI/ON nie ma 
urządzeń RS232/4xx oraz SSI można użyć XN225163V203.eds. 
 
 Po ustawieniu odpowiednich parametrów w zakładkach "Base parameters" 
oraz "CAN parameters" (opis zakładek w punkcie 3.1.3 – 5 i 6) należy wybrać 
zakładkę "CAN Module Selection". Z lewego okna "Available modules" wybierać 
poszczególne elementy stacji i dodawać do konfiguracji przyciskiem "Add". Uwaga: 
elementy stacji XI/ON należy dodawać w kolejności od ostatniego do pierwszego 
(pierwszym elementem jest zawsze "XN-BR/-PF") tak aby otrzymana kolejność w 
prawym oknie odpowiadała fizycznej konfiguracji stacji. Niektóre moduły mogą nie 
znaleźć się na liście – należy wybrać ogólny element. Przykładowo zamiast XN-2DO-
R-CO, opisanej na wierzchu modułu jako 2RO-CO należy wybrać "Generic XN-2DO". 
 

Jeżeli przy dodawaniu elementów pojawi się komunikat "Caution! The 
following PDOs are currently not active: 0x......" należy zatwierdzić i dodawać kolejne 
elementy. 

 

Uwaga: należy tak rozmieścić moduły stacji XI/ON, aby wejścia/wyjścia 
analogowe miały parzyste adresy. Najwygodniej zrobić to przez umieszczenie 
modułów analogowych bezpośrednio przy Gateway'u (za modułem BR). 
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Jeżeli w konfiguracji znajduje się więcej modułów pełniących tą samą funkcję 
– przykładowo 4 moduły 2DI poszczególne bity "pakowane" są do jednego bajtu. 
Zarządzanie wejściami/wyjściami binarnymi w aplikacji ułatwia użycie funkcji 
PACK/EXTRACT z biblioteki Util.lib (znajduje się ona w folderze  Lib_Common). 

 
Poszczególne bajty przesyłane są za pośrednictwem PDO (Process Data 

Object). PDO jest zwykłym telegramem CAN. Zawiera on identyfikator – COB-ID 
(Communication OBject IDentifier) oraz maksymalnie 8 bajtów danych. Zgodnie z 
protokołem CANopen komunikacja za pośrednictwem PDO nie wymaga 
potwierdzenia i może być zainicjowana przez dowolne urządzenie (PDO może 
wysłać CanDevice). Metodą tą przesyłane są dane procesowe.  

 
Specyfikacje CANopen przewidują dla jednego urządzenia CAN (o 

określonym numerze NodeID – zakres 1-127) osiem wiadomości PDO: 
- 4 typu Tx (transmit) – do przesyłania wartości wejściowych (np. z modułów 

XN-4DI albo XN-2AI) 
- 4 typu Rx (receive) – do przesyłania wartości wyjściowych (np. z modułu  

XN-4DO albo XN-2AO) 
Ponadto pierwsze PDO każdego rodzaju (Tx i Rx) przeznaczone jest dla wejść/wyjść 
binarnych, a kolejne (drugie, trzecie i czwarte) dla wejść/wyjść analogowych.  
 

Ilość PDO przewidziana przez specyfikację CANopen jest wystarczająca dla 
poprawnego skonfigurowania stacji XI/ON dopóki nie zostaną przekroczone kryteria: 
- maksymalna ilość wejść cyfrowych  - 64 
- maksymalna ilość wejść analogowych  - 12 
- maksymalna ilość wyjść cyfrowych  -  64 
- maksymalna ilość wyjść analogowych -  12 

 
Jeżeli jedna z powyższych granic zostanie przekroczona, albo zostanie 

dodany moduł XStart, CNT, SSI lub RS232/4xx XSoft wyświetli komunikat: "Caution! 
The following PDOs are currently not active: 0x......". Oznacza on, że w konfiguracji 
znajduje się więcej modułów niż może zostać zaadresowanych w domyślnych PDO. 
"Ponadstandardowe" elementy dodane zostały do OD (Object Dictionary) o 
numerze/numerach wyszczególnionych w komunikacie – 0x...... . Należy je odnaleźć 
w zakładkach "Receive PDO-Mapping" oraz "Send PDO-Mapping".  
 
Przykład 1: 

Jeżeli dodamy do konfiguracji z 64 wejściami cyfrowymi moduł XN-2DI 
otrzymamy komunikat "...not active: 0x1804" to w zakładce "Send PDO-Mapping" w 
piątym wierszu prawego okna, po rozwinięciu listy "[+] PDO 0x1804 (Id: 
$NodeId+0x800001c0)" ukażą się obiekty które są mapowane w danym PDO. Należy 
wybrać "Properties". Znaczenie poszczególnych pól wyjaśnione jest w punkcie: 3.2.3 
- 8. Najbardziej interesujące na tym etapie jest pole "COB-ID:". Obecnie wpisana 
wartość: $NodeId+0x800001c0 oznacza, że identyfikator PDO będzie równy sumie 
NodeID urządzenia oraz offsetu: 1C0h. Jeżeli stacja XI/ON ma adres NodeID=2 
identyfikator wiadomości będzie wynosił 1C2h, a zatem dziesiętnie 450. Zgodnie ze 
specyfikacją CANopen identyfikator 450 przeznaczony dla urządzenia o NodeID 66. 
Można to sprawdzić analizując 450 modulo 128 (np. wpisując w MS Excel'u formułę 
"=MOD(450;128)"). Łatwo zatem zauważyć, że XSoft przewidział dla danego PDO 
adres skonstruowany w sposób "$NodeId + offset + 64", gdzie offset to standardowe 
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przesunięcie dla pierwszego PDO typu Tx – wynoszące 180h. Ostatecznie 
proponowany COB-ID wynosi "2 + 384 + 64" = 450, czyli szesnastkowo: "2h + 180h 
+ 40h" = 1C2h. XSoft nie może swobodnie nadać identyfikatora należącego do 
urządzenia z innym NodeID, dlatego jest on nieaktywny. Użytkownik mając 
świadomość, że w sieci CANopen nie powinno być urządzenia z NodeID 
wynoszącym 66 może aktywować proponowany COB-ID: 1C2h poprzez zamianę: 
z "$NodeId+0x800001c0" na "$NodeId+0x000001c0". W efekcie ustawi na "0" 31 bit 
identyfikatora wiadomości – ramka identyfikatora wraz z przykładowym nieaktywnym 
COB-ID wygląda następująco: 
 

8 0 0 0 0 1 C 2 

31 30 29                     10           0 

1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1  1 1 0 0 0 0 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Możliwe jest również nie zaakceptowanie propozycji XSoft'a i nadanie dowolnego 
COB-ID - zależnego od $NodeID lub nie. Należy jednak mieć pewność, że nie będzie 
on użyty przez inne urządzenie CAN. 
 
Przykład 2: 

Jeżeli dodamy do konfiguracji z 12 wejściami analogowymi moduł XN-1AI 
XSoft wyświetli: "Caution! The following PDOs are currently not active: 0x180C".  
W zakładce "Send PDO-Mapping" w prawym oknie na pozycji: "[+] PDO 0x180c (Id: 
$NodeId+0xc00001a0)" należy wybrać "Properties". W polu "COB-ID:" zamienić 
wartość "$NodeId+0xc00001a0" na "$NodeId+0x400001a0". Analizując ramkę 
identyfikatora podobnie jak w przykładzie 1 można zauważyć, że został skasowany 
bit 31, ale pozostawiony w stanie "1" bit 30. Należy pamiętać, aby bit aktywowania 
RTR (30) był zawsze zgodny z ustawionym przez XSoft! 
 
Przykład 3: 

Jeżeli w konfiguracji stacji XI/ON będą 72 moduły XN-2AO (144 wyjść 
analogowych) Wyświetlony zostanie komunikat: "Caution! The following PDOs are 
currently not active: 0x140C, 0x140D, 0x140E, 0x140F". We wskazanych 
elementach OD zmieszczą się jednak jedynie 14 moduły. Wraz z dodaniem 15 
modułu XN-2AO nie są przydzielane kolejne PDO w sposób automatyczny. Należy to 
uczynić ręcznie. Kolejny problem pojawia się przy 65-tym module XN-2AO, gdzie 
brakuje PDO dla domyślnych elementów OD. Możliwe są zatem następujące 
warianty: 

2047 różnych COB-ID (CAN2.0A) 
 = 0 gdy 11-Bit-ID (CAN2.0A) 
 = 1 gdy 29-Bit-ID (CAN2.0B) 

 = 0 RTR może być ustawiane 

 = 1 RTR nie może być ustawiane 

 = 0 PDO aktywne 
 = 1 PDO nie jest aktywne 
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Przykładowa 
kombinacja 
modułów 

W
a
ri
a
n
t 

Liczba 
wyjść 
analog. 

XN-1AO XN-2AO 

Problem i jego rozwiązanie 

1 1 0 

2 0 1 

3 1 1 

... ... ... 

11 1 5 

I 

12 0 6 

Konfiguracja bezproblemowa – używane są standardowe, 
przewidziane przez CANopen PDO. 

13 1 6 

14 0 7 

15 1 7 
II 

16 0 8 

Część modułów nie mogła być "upakowana" w 
standardowych PDO – została umieszczona w dodatkowym 
PDO który wymaga ręcznego aktywowania*. 

17 1 8 

18 0 9 

... ... ... 

27 1 13 

III 

28 0 14 

Część modułów nie mogła być "upakowana" w 
standardowych PDO – została umieszczona w dodatkowych 
PDO które wymagają ręcznego aktywowania*. 

29 1 14 

30 0 15 

... ... ... 

126 0 63 

127 1 63 

IV 

128 0 64 

Część modułów nie mogła być upakowana do standardowych 
PDO. Część nie została ponadto umieszczona w PDO 
wymagających ręcznego aktywowania*. Należy odnaleźć 
brakujące moduły w lewym oknie (w liście 
"ExtentibleObject_6401") zakładki "Receive PDO-Mapping" i 
za pomocą przycisku ">>" dodać do któregoś wolnego PDO z 
prawego okna. 

129 1 64 
130 0 65 
... ... ... 
143 1 71 

V 

144 0 72 

Liczba dostępnych PDO – elementów OD w prawym oknie 
zakładki "Receive PDO-Mapping" jest nie wystarczająca dla 
dokonania mapowania wszystkich potrzebnych modułów. 
Należy dodać PDO (elementy OD) przyciskiem "Insert PDO" i 
nadać dodanemu elementowi określony COB-ID 

 
*) Aktywowanie dodatkowych PDO obliguje użytkownika do nie nadawania urządzeniom w sieci 
numeru NodeID powyżej 32, chyba że ma pewność, że żaden COB-ID nie zostanie nadany 2 razy. 

 
Powyższa tabela obowiązuje również w przypadku wejść analogowych. Z tą 

różnicą, że modyfikacji dokonuje się w zakładce "Send PDO-Mapping", a moduły 
znajdują się w "ExtentibleObject_6411". Należy też mieć na uwadze ustawienie bitu 
dezaktywującego RTR. 
 
 Począwszy od wariantu IV, ewentualnie również III warto postąpić wg. 
poniższego schematu: 
- przed dodaniem jakiegokolwiek modułu w zakładce "CAN Module Selection" 

przejść do zakładki "Receive PDO-Mapping" (gdy jest nadwyżka modułów 
wyjściowych) lub do "Send PDO-Mapping" (gdy jest nadwyżka modułów 
wejściowych) i usunąć wszystkie PDO z prawej listy przyciskiem "Delete" 
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- przyciskiem "Insert PDO" dodawać kolejne elementy nadając im COB-ID w 
usystematyzowany sposób. Najlepiej z górnego zakresu wolnych 
identyfikatorów wskazanych w punkcie 2.3 - 6. Należy przy tym pamiętać, że 
niewłaściwe jest używanie COB-ID o wysokim priorytecie (niskiej wartości) do 
przesyłania wartości analogowych. Oszacowanie wymaganej ilości PDO 
należy dokonać na podstawie konfiguracji stacji XI/ON, pamiętając, że do 
jednego PDO można "upakować" 8 bajtów, a zatem cztery 16-bitowe 
wejścia/wyjścia analogowe. 

- z lewego okna, z listy "ExtentibleObject_64xx" wybierać kolejne moduły i 
"podpinać" do przygotowanych uprzednio PDO. 

 
Przykład 4 

Gdy do konfiguracji XI/ON zostanie dodany moduł XStart XSoft wyświetli 
komunikat o dwóch nieaktywnych PDO: "Caution! The following PDOs are currently 
not active: 0x1810, 0x1410". Należy w zakładkach "Receive PDO-Mapping" oraz 
"Send PDO-Mapping" nadać COB-ID wskazanym w komunikacie elementom OD 
(PDO). Można skorzystać przy tym z listy wolnych identyfikatorów wskazanych w 
punkcie 2.3 – 6, lub nadać inny nieużywany COB-ID. Jeżeli po dodaniu pierwszego 
XStart'u i nadaniu identyfikatorów wiadomościom zostanie zamknięte okno "PLC 
Configuration", a następnie ponownie otwarte, wprowadzone parametry będą 
zapamiętane. Dodawanie kolejnych modułów nie spowoduje wówczas ponownego 
wyświetlania komunikatu.  
 
5.3. Aktywowanie i parametryzowanie wejść analogowych 

Wejścia analogowe są domyślnie wyłączone – dodanie do konfiguracji i 
ustawienie COB-ID nie wystarczy aby XI/ON wysyłał stan swojego wejścia. Należy w 
tym celu ustawić następujące parametry:  
 

Index Subindex Nazwa parametru 
Wymagane 
ustawienie 

Opis 

6423h 0 
Analogue Input Global 
Interrupt Enable 

1 lub TRUE 
uruchomienie wejść 
analogowych 

6421h 
nr wejścia 

analogowego 
Analogue Input Interrupt 
Trigger Selection 

2#00000100, 
czyli 4 

ustawienie reakcji modułu na 
zmianę przekraczającą 
ustawioną deltę. 

6426h 
nr wejścia 

analogowego 
Analogue Input Interrupt 
Delta Unsigned* 

>0** 

ustawienie delty – wielkości o 
jaką musi się zmienić stan na 
wejściu, aby było wysłane 
PDO 

5420h 
nr wejścia 

analogowego 
Analogue Input Mode 

0 – 0-20mA 
1 – 4-20mA 

ustawienie trybu pracy wejścia 
analogowego  

 
 
*) Możliwe jest również ustawienie delty dodatniej i delty ujemnej oddzielnie. Więcej informacji na 
temat parametryzacji stacji znajduje się w dokumentacji AWB2700-1395GB (h1395g.pdf) 
 
**) Wartość tą należy tak dobrać, aby nie występowały oscylacje najmniej znaczących bitów, a 
jednocześnie dokładność pomiaru była zadowalająca. Oscylacje powodują częste wysyłanie PDO, 
zapychające sieć CAN. 
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Ustawień dokonuje się w PLC_Configuration, w konfiguracji "XN-GW-
CANopen" w zakładce "Service Data Objects". Należy tam odnaleźć wskazane w 
powyższej tabeli elementy OD i wpisać w kolumnie "Value" odpowiednie wartości. 

 
5.4. Parametryzowanie stacji XI/ON 

W podobny sposób jak pokazano w punkcie 5.2 można ustawiać parametry 
innych modułów stacji XI/ON. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji 
"XI/ON CANopen" nr AWB2700-1395GB. 

Ustawiając odpowiednie wartości w zakładce "Service Data Objects" można 
określić zachowanie stacji w przypadku utraty komunikacji. Należy w tym celu 
odnaleźć: 
 
1) Tryb przyjmowania wartości w razie błędu stacji: 

Error Mode Output 8-bit (6206h) 
 lub:  Error Mode Output 16-bit (6306h) 
  Error Mode Output 32-bit (6326h) 
  Analog Output Error Mode (6443h) 
Następnie ustawiając poszczególne bity należy określać, czy dane wyjście ma 

w przypadku błędu stacji (spowodowanego przykładowo utratą komunikacji) 
przyjmować wartości zastępcze ("1"), czy podtrzymywać ostatni stan ("0") – przed 
wystąpieniem błędu.  
 
2) Zastępcze wartości: 
 Error Value Output 8-bit (6207h) 
  lub: Error Value Output 16-bit (6307h) 
   Error Value Output 32-bit (6327h) 

Analog Output Error Value Integer (6444h) 
  

Przykładowo: wartość "2#00000011" wpisana w elemencie 6206h sub1 będzie 
oznaczała, że pierwsze dwa wyjścia mają przyjmować stany jakie określono na 
dwóch pierwszych pozycjach w elemencie 6207h sub1. Jeżeli zostanie tam wpisane 
"2#00000101" to wyjście pierwsze przyjmie stan "1", wyjście drugie stan "0", a 
pozostałe wyjścia pozostaną w stanach w których znajdowały się przed 
wystąpieniem błędu (w 6207h sub1 może być zatem "2#XXXXXX01", gdzie X 
oznacza dowolny stan) 
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6. Komunikacja z panelami operatorskimi 
 
6.1. Wstęp 

Sterowniki XC100/XC200 pracując jako CanMaster mogą współpracować z 
panelami operatorskimi, które podłączone są do konfiguracji za pomocą 
odpowiednich plików EDS. Nazwy tych plików, wymagane biblioteki oraz numer 
angielskiej notatki przedstawiono poniżej: 

 

Panel Biblioteka EDS Notatka 

MI4 XS-MI4netCANopenHMI.lib ZB4-507-IF1-HMI.eds an27i09 

MV4 XSoft-APPEXPMV4_CANopen.lib ZB4-607-IF1.eds an27i07 

XVH3xx/XV4xx XS-XVnetCANopenHMI.lib XV-CANopenHMI.eds an27i17 

 
Można się również spotkać z biblioteką "XSoft-APPEXP-MI4_CANopen.lib", 

ale z racji trudniejszej niż "CANopen HMI" jej implementacji – stosowanie nie jest 
zalecane.  

 Projektując sieć CAN należy mieć na uwadze, że minimalna prędkość z jaką 
mogą komunikować się panele operatorskie to 100KBaud. Stacje XI/ON nie mają 
możliwości wybrania takiej prędkości. Jeżeli zatem w jednej sieci pracują oba te 
urządzenia minimalna prędkość pracy wynosi 125KBaud. Należy wówczas pamiętać, 
że maksymalna długość linii to 500m. Dla większych odległości konieczne jest użycie 
repeater'a. 
 
6.2. Połączenie sterownika XC z MI4 metodą CANopen HMI 

Szczegółowy opis nawiązywania komunikacji wraz z niezbędnymi plikami 
bibliotek i EDS znajduje się w notatce aplikacyjnej AN2700i09GB "Connection with 
XControl via CANopen, HMI" dostępnej na stronie: 
"http://www.moeller.net/en/support/index.jsp" 

 
Aby połączyć sterownik XC z MI4 należy wykonać poniższe kroki: 

1) Skopiować plik "ZB4-507-IF1-HMI.eds" do folderu z plikami konfiguracyjnymi: 
"...\XSoft V2.3\Libary\PLCConf\" 
2) Skopiować plik "XS-MI4netCANopenHMI.lib" do folderu z bibliotekami wspólnymi 
dla wszystkich sterowników: "...\XSoft V2.3\targets\Moeller\Lib_Common" 
3) Uruchomić XSoft'a i dodać w konfiguracji moduł CanMaster:  "Resources -> PLC 
Configuration -> Insert -> Append Subelement -> CanMaster" 
4) Dodać: "Append Subelement -> Moeller MI4-HMI (ZB4-507-IF1-HMI.eds)" 
5) W zakładce nowego device'a: "Base parameters" pozostawić ustawienie Node 
number, a w CAN parameters upewnić się, że jest NodeID: 2 (lub inny numer jaki 
panel ma mieć w sieci) 
6) W zakładce : "CAN parameters" ustawic parametry Nodeguarding, przykładowo: 

Guard time: 1000 
Life time factor: 3 

Ustawienia te konieczne są dla wykrycia utraty połączenia HMI-PLC. 
7) Dodać w "Libary Manager" bibliotekę "XS-MI4netCANopenHMI.lib". Inne 
wymagane biblioteki zostaną dodane automatycznie. 
8) Zadeklarować w programie komunikacyjny blok funkcyjny "MI4netCANopenHMI": 
 CANcommMI4: MI4netCANopenHMI; 

9) Zadeklarować w programie zmienne komunikacyjne: 
 ar_barIB AT %IB2: ARRAY [0..7] OF BYTE; 

 ar_barQB AT %QB2: ARRAY [0..7] OF BYTE; 
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10) Zadeklarować markery, które mają być odbierane w MI4, w zakresie  
%MB0 .. %MB4095. 
11) Napisać program z wykorzystaniem zadeklarowanego bloku, podając NodeID 
sterownika i panelu operatorskiego (nie mylić z "Node number" z zakładki "Base 
parameters"): 
 

CANcommMI4( 
  usiPLCNodeID:=1 , 

 usiPanelNodeID:=2 , 
 barIB:= ar_barIB, 

 barQB:= ar_barQB, 

   ); 

Blok funkcyjny zwraca informacje o statusie na wyjściach: 
xMI4Started –  przyjmuje TRUE gdy panel został wystartowany przez NMT 

Master'a. 
xNodeGuardingStateOk – status Nodeguarding. Przyjmuje wartość FALSE, jeżeli 

nastąpi utrata komunikacji lub gdy nie aktywowano Nodeguarding. 
bStatus – status ostatniego cyklu komunikacji: 
 0 – nie wymieniono danych; 
 1 – MI4 odczytał dane; 
 2 – MI4 zapisał dane; 
 129 – zły adres przy odczycie danych ze sterownika; 
 130 – zły adres przy zapisie do sterownika. 
 

Program jest gotowy do wgrania do sterownika. W dalszej części należy 
stworzyć program dla MI4: 
12) Skopiować do folderu głównego MI4 Configurator'a pliki: 

D32Uplc200.dll 
D32Uplc200.ini 
Desutil2MFC.dll 

13) Uruchomić MI4 Configurator, utworzyć nowy program, podać odpowiedni folder 
oraz nazwę. 
14) Z menu "Project -> Panel setup" wybrać odpowiedni panel  
(panel musi mieć oczywiście zainstalowaną kartę komunikacyjną ZB4-507-IF1) 
15) Z menu "Project -> Configure Controller -> [...]" odświeżyć listę przyciskiem 
"Refresh", a następnie wybrać "CANopen HMI". Następnie: "Controller Setup -> PLC 
Model: Moeller -> TAK -> Controller ID:1 (jest to NodeID sterownika) -> Panel 
NodeID: 2 (taki sam jak ustawiony w XSoft'cie) -> OK -> OK -> OK". 
16) Utworzyć elementy z podczepionymi zmiennymi, przykładowo: "Numeric Field" 
dwukrotnie na nim kliknąć i w "Reference -> [...]" ustawić rodzaj i adres zmiennej. 
 
Po wgraniu programu do Panelu MI4 komunikacja powinna zostać nawiązana. 
 
6.3. Połączenie XC z XVH3xx lub XV4xx przez CANopen HMI. 

Od strony PLC program jest analogiczny do opisanego w poprzednim punkcie 
programu dla MI4.  Należy tylko użyć odpowiednich dla danego typu panelu plików 
EDS, bibliotek, bloków funkcyjnych. Od strony panelu – programu Galileo trzeba 
wybrać odpowiedni sterownik ("Config -> Select PLC... -> Add -> Moeller XControl 
CanOpenHMI (OnBoard)) i ustawić parametry sieci – prędkość transmisji i numery 
NodeId dla panelu (HMI) i sterownika (PLC). 
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7. Inne aspekty CAN w XSystem'ie 
 

7.1. Wiele sterowników CanMaster w jednej sieci CAN 
 W jednej sieci może pracować więcej niż jeden sterownik CanMaster. Każdy z 
nich może mieć "pod sobą" swoje urządzenia CanDevice. Należy przy tym pamiętać 
ażeby każdy numer NodeID nadany urządzeniom w sieci był niepowtarzalny. Jeżeli 
zostały użyte dodatkowe COB-ID należy również mieć na uwadze, by nie doszło do 
ich podwójnego użycia dla różnych obiektów. 
 Możliwa jest również praca więcej niż jednego PLC z jednym urządzeniem 
CanDevice. Ważne jest jednak spełnienie kilku zasad: 
- jedno urządzenie CanDevice może być inicjalizowane, uruchamiane i 

nadzorowane tylko przez jednego CanMaster'a (w drugim należy wybrać opcję 
"No initialization" w zakładce konfiguracji - "CAN parameters"); 

- transfer danych z wykorzystaniem SDO dozwolony jest również tylko przez 
jednego CanMaster'a – tego który danym urządzeniem zarządza (inne PLC 
mogą jedynie używać związanych ze stacją PDO); 

- telegramy PDO wysyłane przez stację (Transmit PDO) mogą być odbierane 
przez dowolny sterownik, ale 

- odbierane telegramy PDO (Receive PDO) powinny być tak zorganizowane, 
ażeby każdy PLC nadawał swoim PDO; 

- jedno wyjście nie może być wystawiane przez dwa sterowniki. 
 
W chwili obecnej funkcja Flying Master (Redundancy Master) w urządzeniach 
XSystem nie jest dostępna. 
 
7.2. Programowanie PLC za pośrednictwem CAN 
 Sterowniki XControl mogą być programowane wykorzystując sieć CAN. Ma to 
szczególną zaletę w obiektach o dużym rozproszeniu urządzeń automatyki – można 
programować wszystkie sterowniki spięte w sieć bez konieczności podchodzenia do 
każdego oddzielnie. Można tego dokonać "będąc wpiętym" w dowolny z nich. Należy 
przy tym spełnić poniższe warunki: 
- XC200 ma wersję oprogramowania co najmniej 1.03.02, a XC100: V01.03.xx) 
- Dla XC100: w "PLC Configuration -> Configuration XC-CPU... -> w zakładce 

Other Parameters -> RS232 ---> CAN Routingsettings" wybrana jest 
odpowiednia, jednakowa dla wszystkich urządzeń prędkość transmisji oraz 
niepowtarzalny numer NodeID (taki sam jak w ustawieniach master/device) 
Dla XC200: w zakładce "Other Parameters" – ustawiony jest element o 
nazwie: Enable. Powinny się wówczas pojawić pola do ustawienia "CAN-
Baudrate" oraz "Node-Id (1..127). Trzeba nadać numer inny niż w 
ustawieniach sieci. Wersja XSoft'a musi być co najmniej: 2.3.2.6. Jeżeli brak 
wspomnianych opcji należy pobrać z www.moeller.net i zainstalować update. 

- Każdy sterownik ma wgrany program. Może być on pusty, np.: ";" w ST) 
 

Aby nawiązać komunikację należy uprzednio ustawić w "Online -> 
Communication Parameters... -> New... -> Serial (RS232) (Level 2 Route)" a 
następnie w nowym połączeniu wpisać odpowiednią wartość NodeID w pozycji 
"TargetId". 

Więcej informacji na temat konfigurowania połączenia umożliwiającego 
programowanie sterowników za pośrednictwem CAN znajduje się w instrukcji do 
XC200 dostępnej w folderze XSoft'a: DOK/English/XC200/H1491G.pdf w rozdz. 6. 
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7.3. Obciążenie sieci – Bus load 
 Istotnym miernikiem jakości komunikacji w CAN jest współczynnik obciążenia 
sieci. Można go wyznaczyć obliczając stosunek czasu w którym sieć jest zajęta do 
przyjętego czasu analizy. Należy nie dopuścić aby utrzymywał się on długotrwale na 
poziomie przekraczającym 70%. 
 Na etapie programowania można dokonać kalkulacji "Bus load" szacując ilość 
telegramów jaka będzie wysyłana uwzględniając prędkość transmisji. Należy 
pamiętać, że ruch generowany jest zdarzeniowo – istotna jest średnia, a nie 
maksymalna ilość telegramów jaka może się pojawić. 
 Czasy transmisji telegramów zależnie od prędkości (baud rate) i ilości 
przesyłanych danych przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

  Czas transmisji telegramu o długości: 

Prędkość 
transmisji 

Maksymalna 
długość linii 

0 bajtów 
(47 bitów) 

4 bajty 
(79 bitów) 

8 bajtów 
(111 bitów) 

1 Mbit/s 25 m 47 µs 79 µs 111 µs 

800 kbit/s 50 m 59 µs 99 µs 139 µs 

500 kbit/s 100 m 94 µs 158 µs 222 µs 

250 kbit/s 250 m 188 µs 316 µs 444 µs 

125 kbit/s 500 m 376 µs 632 µs 888 µs 

100 kbit/s 600 m 470 µs 790 µs 1110 µs 

50 kbit/s 1000 m 0.94 ms 1.58 ms 2.22 ms 

20 kbit/s 2500 m 2.35 ms 3.95 ms 5.55 ms 

10 kbit/s 5000 m 4.7 ms 7.9 ms 11.1 ms 

 
Dane dotyczące maksymalnych długości linii oparto na specyfikacji CIA nr 

DS301. W przypadku linii dłuższych niż 1000m może okazać się konieczne użycie 
repeater'ów. 

Aktualny współczynnik obciążenia można sprawdzić wpisując w "PLC - 
Browser" polecenie "canload" (dotyczy XC200). Programowo informacji dostarcza 
funkcja "CAN_BUSLOAD" dostępna w bibliotece XC100_Util.lib (XC200_Util.lib). 
 Jeżeli obciążenie sieci długotrwale przekracza 70% należy zoptymalizować 
komunikację. Pomocne przy tym mogą być poniższe wskazówki: 
1) Najprostszą i najbardziej efektywną metodą optymalizacji jest zwiększenie 
prędkości transmisji. Sposób ten jest jednak ograniczony maksymalną długością i 
parametrami linii. 
2) Dla stacji przesyłających wartości analogowe należy sprawdzić możliwość 
ustawienia "Delty", aby nowa wartość wysyłana była jedynie gdy przekroczy 
określony poziom. 
3) Dla asynchronicznych PDO można ustawić odpowiednie okno czasowe w jakim 
mają być przesyłane telegramy. Służą do tego parametry "Inhibit time" i "Event time".  
4) Ograniczenie ruchu na sieci może dokonać CanMaster sterując wysyłaniem 
wiadomości SYNC. W komunikacji acyklicznej, synchronicznej stacja wysyła swój 
telegram dopiero gdy zmieni się wartość zmiennej oraz gdy otrzyma wiadomość 
SYNC. Przy komunikacji cyklicznej, synchronicznej stacja wyśle swoje telegramy po 
otrzymaniu n sygnałów  SYNC. Parametry te należy ustawić w oknie "Properties" 
zakładki "...PDO-Mapping" w konfiguracji danej stacji. 


