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PROFIbus, część 8

Integracja systemów 
sieciowych

Standard PROFInet pozwala na 
przyłączenie istniejących sieci PRO-
FIBUS lub innych sieci polowych do 
swojego systemu. Oznacza to możli-
wość budowania systemów zawierają-
cych różne standardy sieci polowych 
oraz segmenty Ethernet. Takie rozwią-
zanie zapewnia ciągłość w rozbudowie 
z klasycznych sieci polowych do ba-
zujących na standardzie PROFInet.

Strategia migracji
Duża liczba istniejących instalacji 

Profibus oznacza, że w celu ochrony 
interesów konieczne jest zapewnienie 
łatwego włączania tych systemów do 
struktur PROFInet. Należy przy tym 
dokonać następujących rozróżnień:

• użytkownicy żądają łatwej integra-
cji pracujących u nich sieci z no-
wym systemem PROFInet;

• wykonawcy maszyn oraz instalacji 
żądają możliwości dalszego uży-
wania sprawdzonych oraz udoku-
mentowanych przez nich urządzeń 
w nowych projektach bez potrzeby 
wprowadzania zmian;

• producenci urządzeń sieciowych 
chcą, aby ich urządzenia współ-
pracowały z nowym systemem bez 
dodatkowych nakładów na wpro-
wadzanie w nich zmian.
PROFInet oferuje dwie metody do-

łączania sieci polowych:
• integracja sieci poprzez urządzenia 

proxy;
• integracja aplikacji sieci polowych.

Integracja poprzez proxy
Koncepcja Proxy zapewnia prostą 

metodę podłączania istniejących sie-
ci polowych do struktury PROFInet, 
z równoczesnym wysokim poziomem 
„przezroczystości”. W warstwie Ether-
net proxy stanowi reprezentację jed-
nego lub kilku urządzeń z sieci polo-
wej. 

Reprezentacja ta zapewnia przezro-
czystą komunikację pomiędzy sieciami 
(nie występuje tunelowanie protoko-
łów). Na przykład zapewnia przeźro-
czyste przesyłanie cyklicznych danych 
do urządzeń sieci polowej.

W przypadku standardu PROFI-
BUS DP proxy z jednej strony stanowi 
urządzenie master, które koordynuje 
wymianę danych pomiędzy węzłami 
sieci Profibus, z drugiej natomiast jest 
urządzeniem Ethernet z komunikacją 
PROFInet. Jako proxy mogą pracować 
sterowniki PLC, komputery PC lub 
specjalizowane urządzenia gateway.

W zakresie standardu PROFInet IO 
urządzenia slave sieci PROFIBUS DP 
są traktowane jako urządzenia we/wy. 
Dla PROFInet komponent inteligent-
ne urządzenia slave są uważane jako 
niezależne komponenty systemu PRO-
FInet. 

Integracja aplikacji sieci 
polowych

W zakresie modelu komponentowe-
go cała aplikacja polowa może być 
mapowana jako komponent PROFInet. 
Jest to szczególnie ważne w przypad-
ku, gdy istniejąca instalacja jest roz-
szerzana z wykorzystaniem systemu 
PROFInet, przy czym nie jest ważne 
jaka sieć polowa została wykorzystana 
do automatyzacji. 

W zakresie modelu komponentowe-
go cała aplikacja polowa może być 
mapowana jako komponent PROFInet. 
Jest to szczególnie ważne w przypad-
ku, gdy istniejąca instalacja jest roz-
szerzana z wykorzystaniem systemu 

Przedstawiamy ostatnią część 
prezentacji systemu PROFIbus 

na łamach EP. Mamy nadzieję, 
że prezentowane zagadnienia 

przełożą się na świadome 
wykorzystywanie bogatych 

możliwości tego nowoczesnego 
systemu wymiany danych.

Rys. 26: Metody integracji urządzeń 
polowych poprzez proxy

Rys. 27. Metoda integracji aplikacji 
obiektowych
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celów komunikacji i zapisanie 
tego interfejsu w proxy. Pozwa-
la to na podłączenie dowolnej 
sieci polowej do systemu PRO-
FInet.

Przykład modułów 
maszyny

Na rys. 28 pokazano przy-
kład modułowej maszyny sto-
sowanej w przemyśle spożyw-
czym. Przedstawiona maszyna 
służy do napełniania butelek 
i składa się z czterech modu-
łów. Wszystkie główne etapy procesu 
tzn.: płukanie, napełnianie, kapslowa-
nie oraz pakowanie są realizowane 
przez te cztery moduły. Z jednej stro-
ny przykład ten demonstruje wyko-
rzystanie sieci Profibus oraz PROFInet
w jednym systemie, a z drugiej łatwość 
integracji istniejących fragmentów pro-
cesu. W przykładzie tym przyjęto, że 
system Profibus pozostanie używany 
jak dotychczas, natomiast sekcje kap-
slowania i pakowania będą odnowione 
i zbudowane na bazie PROFInet 

Niezależne procedury komunikacji 
oraz wykorzystanie technologii proxy, 

pozwala pozostać istniejącemu sys-
temowi Profibus bez jakichkolwiek
zmian. Wymagane jest jedynie stwo-
rzenie nowych zależności komuni-
kacyjnych pomiędzy komponentami 
podczas procesu konfiguracji. Sterow-
nik odpowiedzialny za komunikację 
Profibus wymaga również rozszerzenia 
o moduł Ethernet (sprzęt oraz oprogra-
mowanie) oraz funkcjonalność proxy 
(oprogramowanie).
PROFIBUS PNO 
Polska
www.profibus.org.pl

PROFInet, przy czym nie jest ważne 
jaka sieć polowa została wykorzystana 
do automatyzacji.

Komunikacja istniejącej instalacji 
z systemem PROFInet jest możliwa je-
dynie, jeżeli urządzenie master sieci 
polowej (traktowanej jako komponent) 
jest zgodna ze standardem PROFInet. 
Oznacza to, że istniejące mechanizmy 
sieci polowej (np. PROFIBUS DP) są 
używane wewnątrz komponentu, na-
tomiast mechanizmy PROFInet na ze-
wnątrz. 

Opisane metody migracji zabezpie-
czają wszelkie interesy użytkowników 
istniejących systemów. Zabezpieczają 
także rozwiązania zawarte w progra-
mach sterujących. Standard PROFInet 
zapewnia płynne przejście do nowego 
poziomu sieci.

PROFInet i inne sieci polowe
Standard PROFInet wspiera nie 

tylko integrację z Profibus, ale także 
z innymi standardami sieci polowych, 
jak np.: Foundation Fieldbus, Devi-
ceNet, Interbus, CC-Link itp. Jest to 
możliwe przez wykonanie odpowied-
niego interfejsu dla komponentu dla 

Rys. 28. PROFIBUS DP można połączyć po-
przez proxy do PROFInet


