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Profile komunikacyjne
Profile komunikacyjne w†nomenkla-

turze opisowej ProfiBusa okreúlaj¹ typ
protoko³u wykorzystywanego do trans-
misji danych w†danej ga³Ízi sieci.
W†obecnie obowi¹zuj¹cym standardzie
opisano dwa profile komunikacyjne, na-
zwane DP i†FMS. Ich po³oøenie w†struk-
turze OSI/ISO pokazano na rys. 4.

Profil DP jest najczÍúciej stosowany
w†aplikacjach wymagaj¹cych duøej
szybkoúci transmisji danych, gdzie mo-
øe zast¹piÊ bardzo popularne ³¹cza
oparte na pÍtlach pr¹dowych 4..20mA
oraz rÛwnoleg³e ³¹cza transmisyjne, wy-
korzystuj¹ce napiÍcie 24VDC. Jak wy-
nika z†rys. 4†rolÍ medium transmisyj-
nego w†profilu DP moøe spe³niaÊ zarÛ-
wno kabel skrÍtkowy, úwiat³owÛd, jak
i†specjalny kabel opisany w†zaleceniach

IEC1158-2. Bardzo waøn¹ cech¹ profilu
DP jest moøliwoúÊ stosowania go w†sys-
temach dynamicznie konfigurowanych,
a† to dziÍki wbudowaniu funkcj i
Plug&Play. Komunikacja w†tym profilu
odbywa siÍ pomiÍdzy dwoma wybra-
nymi urz¹dzeniami, ale jest takøe moø-
liwe rozsiewanie komunikatÛw (pole-
ceÒ). W†przypadku ustalania dostÍpu
pomiÍdzy masterami wykorzystywany
jest token, natomiast w†przypadku
transmisji pomiÍdzy masterem i†sla-
ve'ami uzgodnianie dostÍpu do linii
transmisyjnej, czyli wykonanie proce-
dury dostÍpowej (rys. 5). Transmisja
danych jest cykliczna, dziÍki czemu
czas oczekiwania na dane pobierane
z†poszczegÛlnych czujnikÛw jest sta³y.
Na rys. 6 pokazano system sieciowy
ProfiBus - DP z†jednym masterem.

część 2

W†drugiej czÍúci artyku³u

skupimy siÍ na omÛwieniu

profili komunikacyjnych

i†aplikacyjnych ProfiBusa,

a†takøe architektury

i protoko³Ûw transmisyjnych.

Prezentowany system

komunikacyjny, ze wzglÍdu

na swoj¹ otwartoúÊ i†³atwoúÊ

stosowania, ma przed sob¹

ogromn¹ przysz³oúÊ,

oczywiúcie pod warunkiem

spopularyzowania go wúrÛd

uøytkownikÛw.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Komunikacja
w aplikacjach
przemysłowych

Profil FMS (ang. FieldBus Message
Specification) daje nieco wiÍksze moø-
liwoúci komunikacyjne zapewniaj¹c
m.in. wymianÍ danych pomiÍdzy inte-
ligentnymi wÍz³ami sieci. Z†tego po-
wodu warstwÍ fizyczn¹ tego profilu
mog¹ stanowiÊ tylko szybkie ³¹cza
oparte na RS485 lub úwiat³owodach.
W†opisie profilu FMS zastrzeøono, øe
moøliwa jest komunika-
cja tylko z†urz¹dze-
niami opisanymi
w†katalogu obiek-
tÛw OD, w†ktÛ-
rym dok³adnie s¹
o p i s a n e

Rys. 4.
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ich w³aúciwoúci i†struktura logiczna,
a†takøe adres logiczny i†fizyczny. W†ra-
mach profilu FMS opisano szereg
us³ug sieciowych u³atwiaj¹cych zarz¹-
dzenie komunikacj¹ danych. SzczegÛl-
nie istotna jest moøliwoúÊ obs³ugi zda-
rzeÒ, ktÛrych funkcja jest zbliøona do
przerwaÒ mikroprocesorowych.

Rola profilu FMS bÍdzie najpraw-
dopodobniej mala³a, poniewaø coraz
czÍúciej jego miejsce zajmuje TCP/IP.

Profile aplikacyjne
Mianem profilu komunikacyjnego

w†nomenklaturze ProfiBus okreúlono
mechanizmy wspÛ³pracy protoko³u ko-
munikacyjnego z†medium transmisyj-
nym, dziÍki czemu zapewnia siÍ nie-
zaleønoúÊ pracy aplikacji od sprzÍtu
stosowanego w†systemie, a pochodz¹-
cego od rÛønych producentÛw. Zapew-
nienie pe³nej kompatybilnoúci urz¹-
dzeÒ pochodz¹cych od rÛønych produ-
centÛw wymaga³o okreúlenia w†kaødym
profilu aplikacyjnym ich struktury.
Dlatego w³aúnie we wszystkich profi-
lach szczegÛ³owo s¹ opisywane bloki
funkcjonalne poszczegÛlnych urz¹dzeÒ
i†ich podstawowe w³aúciwoúci.

NajczÍúciej stosowanym profilem
aplikacyjnym jest profil okreúlany
mianem PA (ang. Process Automation)
- rys. 7. Czasami s¹ stosowane takøe
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Rys. 5.

specjalne profile aplikacyjne dla urz¹-
dzeÒ specjalnych: BA (ang. Building
Automation), NC/RC (sterowanie robo-
tami przemys³owymi), ECD (od ang.
Encoders) umoøliwiaj¹ce wspÛ³pracÍ
enkoderÛw rÛønego typu z†urz¹dzenia-
mi DP, HMI (ang. Human Machine In-
terface) i pozwalaj¹ce na do³¹czanie
do systemÛw sterowania interfejsÛw
uøytkownika oraz VSD (ang. Variable
Speed Drives), za pomoc¹ ktÛrego
moøna sterowaÊ prac¹ falownikÛw za-
silaj¹cych silniki elektryczne, itp.

W†aplikacjach opartych na profilu
PA najczÍúciej jest stosowany profil
komunikacyjny DP. Takie zestawienie
zapewnia ³atwe zast¹pienie popular-
nych ³¹czy analogowych (przede
wszystkim pr¹dowych) przez bardziej
niezawodne ³¹cza cyfrowe. Ogromn¹
korzyúci¹ wynikaj¹c¹ z†zast¹pienia
analogowych l in i i przesy ³owych
przez ProfiBus jest m.in. uproszcze-
nie okablowania, poniewaø wszystkie
wspÛ³pracuj¹ce urz¹dzenia mog¹ byÊ
do³¹czone do zaledwie jednej pary
kabli!
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Dodatkowe informacje o†ProfiBus
moøna znaleüÊ w†Internecie pod ad-
resami:
informacje techniczne:
- http://www.profibus.com/downloads/
4002_v99.pdf,

- http://www.profibus.com/data/tech-
nic/index.html,

- http://www.itma.pwr.wroc.pl/profi-
bus/,

- http://www.access-profibus.com/,
wykaz produktÛw zgodnych z†Profi-
bus:

- http://www.profibus.com/cgi-bin/pro-
fibus/epg.pl,

- h t tp : / /www. ic tg loba l . com/pro f i -
bus_products.htm,

- http://www.access-profibus.com/#Da-
tasheet,

programy:
- http://www.tiac.net/users/ictded/Pro-
fiConfig.exe

- http://www.profibus.com/downloads/
gsdedit.exe

organizacje wspieraj¹ce ProfiBus:
- http://www.mimosa.org/,
- http://www.opcfoundation.org/,
- http://www.fieldcomms.com/
oraz na p³ycie CD-EP01/2001B w†ka-
talogu \Profibus.
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