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Rys. 5. Zakres funkcji PROFInet IO

Rys. 4. Powiązanie komunikacyjne dla PROFInet IO wg 
modelu Consumer/Provider

PROFIbus, część 2
Kontynuujemy prezentację zagadnień technicznych 
związanych z protokołem PROFIbus i siecią 
PROFInet. Drugą część artykułu poświęcamy 
omówieniu sposobu wzajemnej współpracy 
urządzeń, omawiamy modele urządzeń sieciowych, 
przedstawiamy także rolę plików opisowych GSD.

Zdecentralizowane 
urządzenia 
peryferyjne

W systemie PROFInet 
IO integracja rozproszo-
nych urządzeń peryferyjne 
odbywa się bezpośrednio 
na poziomie sieci Ethernet. 
W tym celu została zapo-
życzona metoda dostępu 
master–slave znana z sys-
temu PROFIBUS DP, która 
w PROFInet jest określa-
na jako dostawca–odbior-
ca (provider–consumer). 
Z punktu widzenia komu-
nikacji wszystkie urządze-
nia podłączone do sieci 
Ethernet są traktowane na 
równym poziomie. Przypi-
sanie urządzeń polowych 
do głównego sterownika 
w sieci PROFInet odbywa 
się podczas konfiguracji, 
w której wykorzystywany 
jest znany w sieci PROFI-
BUS interfejs użytkownika: 
rozproszone peryferia od-
czytują sygnały wejściowe 
i przesyłają je do sterow-
nika. Zadaniem sterownika 
jest przetworzenie otrzyma-
nych sygnałów i następne 
przesłanie danych wyjścio-
wych do rozproszonych 
urządzeń peryferyjnych.

poprzez kanał UDP/IP, okre-
ślane są powiązania apli-
kacyjne (IO–AR) pomiędzy 
urządzeniami IO–Controller 
i IO–Device. Zawierają one 
kilka powiązań komunika-
cyjnych (CR), przez które 
przesyłane są dane kon-
figuracyjne, dane I/O oraz 
przerwania. Urządzenie IO–
–Controller przesyła dane 
konfiguracyjne oraz parame-
try przypisanych urządzeń 
IO–Device wykorzystując 
Record Data CR. Cykliczna 
wymiana danych I/O jest 
zaimplementowana w IO 
CR. Zdarzenia acykliczne są 
przesyłane i potwierdzane za 
pomocą Alarm CR do urzą-
dzenia IO–Controller. 

W PROFInet występują 
następujące typy alarmów: 
odłączenie, przyłączenie, 
alarm diagnostyczny, statu-
su oraz odświeżania. Moż-
liwe jest również zdefinio-
wanie alarmów użytkowni-
ka dla danego urządzenia. 
Do każdego alarmu może 
być przypisany wysoki lub 
niski poziom priorytetu.

Model urządzenia
Dla urządzeń PROFInet 

IO–Device określono jedno-
lity model, który pozwala 
na konfigurację zarówno 
modułowych jak i kompak-
towych urządzeń polowych. 
Został on oparty na mode-
lu PROFIBUS DP. Dla urzą-
dzeń modułowych wyko-
rzystuje się sloty do insta-
lowania modułów. Moduły 

Przegląd funkcji
Standard PROFInet IO 

wyróżnia trzy typy urzą-
dzeń: IO–Controller, IO–De-
vice, IO–Supervisor:

• IO–Controller: sterow-
nik, na którym wyko-
nywany jest program 
sterujący instalacją;

• IO–Device :  urządze-
nie polowe, przypisane 
(zdalnie) do sterownika 
IO–Controller;

• IO–Supervisor: urządze-
nie programujące (lub 
komputer PC) z funkcja-
mi diagnostycznymi itp.
Dane mogą być prze-

syłane pomiędzy sterow-
nikiem (IO–Controller) , 
a urządzeniami polowymi 
(IO–Devices) poprzez na-
stępujące kanały:

• cykliczne dane I/O po-
przez kanał czasu rze-
czywistego;

• alarmy zdarzeń przez 
kanał czasu rzeczywi-
stego;

• parametryzacja, konfigu-
racja i odczyt informa-
cji diagnostycznych po-
przez kanał standardo-
wy oparty na UDP/IP.
W pierwszej fazie na-

wiązywania komunikacji 

te wyposażane są w kanały 
I/O, przez które wymie-
niane są z procesem dane 
wejściowe i wyjściowe. Mo-
dułowa budowa gwarantu-
je, iż istniejące moduły I/O
PROFIBUS DP mogą być 
używane dale j  w s ieci 
PROFInet bez jakichkolwiek 
modyfikacji. Zapewnia to 
ochronę inwestycji produ-
centów sprzętu oraz użyt-
kowników (np. wykorzysta-
nie części zamiennych).

Każde urządzenie IO–
– D e v i c e  m a  p r z y p i s a -
ny unikalny identyfikator 
PROFInet IO urządzenia. 
Jest to 32–bitowy numer 
identyfikacyjny podzielony 
na 16–bitowy identyfikator 
producenta oraz 16–bito-
wy identyfikator urządze-
nia. Identyfikator producen-
ta przyznawany jest przez 
Profibus International. Nato-
miast identyfikator urządze-
nia jest przypisywany przez 
producenta sprzętu tak, aby 
odpowiadał jego wymaga-
niom projektowym.

Opis urządzenia 
(GSD)

Urządzenie PROFInet 
IO–Device jest integrowane 
w narzędziach konfiguracyj-
nych w ten sam sposób jak 
urządzenia PROFIBUS DP, 
tzn. przez plik opisu urzą-
dzenia GSD. Parametry urzą-
dzenia zawarto w pliku GSD 
(General Station Description), 
który zawiera wszystkie po-
trzebne informacje, t.j.:
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Rys. 6. Model urządzenia dla PROFInet IO odpowiada 
modelowi PROFIBUS DP

Rys. 7. Droga od projektowania do wymiany danych

• właściwości urządzenia 
IO–Device (np. parame-
try komunikacyjne);

• zainstalowane moduły 
(typ oraz liczba);

• dane konfiguracyjne po-
szczególnych modułów 
(np. modułów wejść 
analogowych);

• parametry  modułów 
(np. 4…20 mA);

• teks ty  komunikatów 
błędów dla potrzeb dia-
gnostyki (np. zwarcie, 
przerwanie przewodu).
Plik GSD tworzony jest 

w technologii XML. Fakt, 
iż XML jest otwartym, sze-
roko rozpowszechnionym 
i uznanym standardem do 
opisu danych, oznacza ła-
twy dostęp do narzędzi 
oraz pozwala na:

• tworzenie i sprawdzanie 
zgodności przez zaim-
plementowanie standar-
dowych narzędzi;

• zintegrowanie języków 

przesyła do procesu. Narzę-
dzie konfiguracyjne zawiera
także możliwość parametry-
zacji modułów oraz kana-
łów, np. zakres 4…20 mA 
kanału analogowego.

Po zakończonej konfigu-
racji, otrzymane dane kon-
figuracyjne są przesyłane
do sterownika IO–Control-
ler. Urządzenia IO–Device 
są automatycznie parame-
tryzowane i konfigurowane
przez sterownik, a następ-
nie przechodzą w tryb cy-
klicznej wymiany danych.

Diagnostyka
PROFInet IO zawiera 

wielopoziomową diagnosty-
kę, która pozwala na szyb-
ką lokalizację oraz usuwa-
nie usterek. W przypadku 
wystąpienia błędu, uszko-
dzone urządzenie IO–Device 
generuje alarm diagnostycz-
ny w sterowniku IO–Con-
troller. Alarm ten wywołuje 
odpowiadającą mu procedu-
rę w programie sterownika, 
która zapewnia odpowied-
nią reakcję na błąd. Uszko-
dzenie urządzenia oznacza 
najczęściej, że wymaga ono 

obcych do opisu;
• tworzenie struktur hie-

rarchicznych.
Struktura pliku GSD 

odpowiada normie ISO-
15745 i zawiera część spe-
cyfikującą dla urządzenia
(dane konfiguracyjne, pa-
rametry modułów) oraz 
część opisującą komuni-
kację (prędkość transmisji 
i interfejs połączeniowy).

Konfiguracja
i wymiana danych

Utworzone pliki opi-
su urządzeń IO–Devices są 
importowane do narzędzia 
konfiguracyjnego. Poszcze-
gólnym kanałom I/O urzą-
dzeń polowych przypisane 
są adresy peryferyjne. Ad-
resów wejściowe zawierają 
odebrane wartości proceso-
we. Program sterujący apli-
kacją przetwarza je i na ich 
podstawie oblicza wartości 
wyjść peryferyjnych, które 

wymiany. Sterownik IO–Con-
troller w takim wypadku 
automatycznie przeprowadzi 
parametryzację i konfigurację
nowo zainstalowanego mo-
dułu lub urządzenia. Dane 
diagnostyczne mają następu-
jącą strukturę hierarchiczną:

• numer slotu (moduł);
• numer kanału;
• typ kanału (I/O);
• zakodowana przyczy-

na błędu (np. zwarcie, 
przerwanie przewodu);

• dodatkowe specyficzne
informacje producenta.
W przypadku  k i edy 

błąd wystąpi w kanale I/O, 
uszkodzone urządzenie rów-
nież generuje alarm dia-
gnostyczny w sterowniku. 
Alarm ten wywołuje odpo-
wiednią procedurę w pro-
gramie sterującym. Dopiero 
kiedy procedura obsługi 
błędu zostanie wykonana, 
sterownik potwierdzi alarm 
w urządzeniu. Taki mecha-
nizm potwierdzania zapew-
nia sekwencyjne przetwa-
rzanie występujących błę-
dów przez sterownik.
PROFIBUS PNO Polska
http://www.profibus.org.pl/


