C E N T R U M S Z K O L E N I O W E S Y S T E M Ó W A U TO M AT Y K I

System PROFINET IO ma już za sobą ponad 5 lat obecności na rynku. W tym czasie
opublikowanych zostało kilka specyfikacji. Organizacja PROFIBUS&PROFINET International (PI) podała, że w ostatniej specyfikacji (wersja 2.3, październik 2010) udało
się uwzględnić wszystkie dotychczas zgłoszone przez użytkowników sugestie dotyczące funkcjonalności tego systemu.
Nie oznacza to, że rozwój systemu został zakończony, ale przede wszystkim, że mamy
do czynienia z rozwiązaniem dopracowanym i stabilnym.
Celem tego artykułu jest przedstawienie najważniejszych cech systemu PROFINET IO,
ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w najnowszej specyfikacji.

PROFINET IO
Stabilne rozwiązanie dla
automatyzacji fabryk
i procesów
Rozwój standardu PROFINET
Pierwsze publikacje opisujące
koncepcję PROFINET (w tamtym okresie nazywanym PROFIBUS on Ethernet) pojawiły się na początku ubiegłej
dekady. Opisywały one koncepcję komunikacji pomiędzy systemami sterowania w oparciu o model komponentów – Component Based Automation
(PROFINET CBA, specyfikacja PROFINET w wersji 1.x).
W późniejszym okresie koncepcja ta została rozszerzona o wymianę
danych procesowych pomiędzy systemem sterowania, a urządzeniami
peryferyjnymi poprzez sieć Ethernet
nazwaną PROFINET IO (specyfikacje
w wersji 2.x).

Pierwotna specyfikacja PROFINET
IO opisywała podstawową funkcjonalność, co oznaczało m.in. definicję:
• sposobu opisu funkcjonalności urządzenia w postaci pliku GSDML
• zasad identyfikacji stacji w systemie
(Device Name), przypisywania nazw
i adresów (protokół DCP)
• mechanizmu inicjalizacji komunikacji
pomiędzy stacjami
• sposobu diagnostyki systemu (informacje diagnostyczne zwracane przez
urządzenia, diagnostyka z poziomu
stacji inżynierskiej).
Pierwsze urządzenia obsługujące
protokół PROFINET IO pojawiły się na
rynku w 2005 roku. Były to jednostki centralne (CPU) obsługujące funkcjonalność IO Controller (jednostka
nadrzędna w sieci) oraz systemy roz-

proszonych we/wy, obsługujące funkcjonalność IO Device.
Początkowo oferta rynkowa w zakresie nowych produktów nie rozwijała
się zbyt dynamicznie co spowodowane
było przede wszystkim pracami nad kolejnymi wersjami standardu. Sytuacja
zmieniła się po opublikowaniu specyfikacji w wersji 2.2, która obowiązywała
przez ponad 3 lata.
Warto również podkreślić, że
PROFINET jest częścią standardów IEC
61158 oraz IEC 61784. W standardach
tych, jako Communication Profile CP
3/3 opisywany jest PROFINET CBA oraz
jako CP 3/4-6– PROFINET IO.
Jak wspomniano na wstępie,
w standardzie PROFINET udało się
uwzględnić sugestie ze strony użytkowników końcowych oraz producen-



tów urządzeń. Dodatkowo na rozwój
tego standardu miały i w dalszym
ciągu mają, doświadczenia związane
z eksploatacją rozwiązań bazujących
na protokole PROFIBUS DP.
Innowacje w zakresie PROFINET
z punktu widzenia użytkownika końcowego można podzielić na dwa nurty:
rozwój możliwości diagnostycznych
oraz rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu.

Możliwości diagnostyczne
systemu PROFINET IO
Jednym z kierunków rozwoju standardu PROFINET było uproszczenie,
w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi (np. PROFIBUS DP),
diagnostyki systemu zarówno w zakresie lokalizacji usterek jak i przywrócenia
pierwotnej funkcjonalności systemu.
W tym zakresie, najnowsze urządzenia
obsługujące standard PROFINET IO,
oferują poniżej opisane możliwości.

Ilustracja 1: Rozwój standardu PROFINET

Detekcja połączeń pomiędzy
stacjami

Funkcjonalność pozwalającą stacjom wykryć partnerów dołączonych
do poszczególnych portów Ethernet.
PROFINET wykorzystuje w tym celu
protokół LLDP (Link Layer Discovery
Protocol) opisany w standardzie IEEE
802.1AB.
Urządzenia obsługujące LLDP gromadzą lokalnie informacje o wykryIlustracja 2: Porównanie bieżącej i zadanej topologii w narzędziu inżynierskim
tych partnerach. Zebrane dane można
Ilustracja 2: Porównanie bieżącej i zadanej topologii w narzędziu inżynierskim
odczytać korzystając z protokołu SNMP
Możliwość opisu informacji diagnostycznych w pliku GSDML
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Ilustracja 3: Dekodowanie informacji diagnostycznych na podstawie danych z pliku GSDML.
Ilustracja 3: Dekodowanie informacji diagnostycznych na podstawie danych z pliku GSDML
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(w oparciu o rozwiązania producenta, STP/RSTP lub MRP) oraz połączeń radiowych (wykorzystując
RSTP).
Manager

Ilustracja 4: Przykład wykorzystania MRP.
Ilustracja 4: Przykład wykorzystania MRP. Możliwe jest stworzenie połączeń nadmiarowych w systemie nie zawierającym
elementów infrastruktury sieciowej, a jedynie sterownik i jego peryferia.
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ądzeń peryferyjnych. Nie są wymagane dodatkowe elementy (PN/PN Coupler,
raz konfiguracja i oprogramowanie połączeń komunikacyjnych.

- IEEE 802.1D). Rozwiązania te jednak
są stosowane na poziomie elementów
infrastruktury sieciowej (przełączniki,
interfejsy radiowe), nie są zaś implementowane w urządzeniach końcowych np. IO Controller, czy IO Device.
Typowym dla systemu PROFINET
sposobem zarządzania połączeniami
nadmiarowymi jest wykorzystanie protokołu MRP (Media Redundancy ProIO Controller + IO Device
IO Controller + IO Device
= I-Device
= I-Device
tocol IEC 62439-2). Protokół ten jest
obsługiwany nie tylko przez elementy
infrastruktury sieci Ethernet, ale również przez stacje IO Controller oraz
adku sterownik odpowiedzialny za obsługę części technologicznej nie musi dodatkowo
IO Device. Dzięki temu możliwe jest
funkcji bezpieczeństwa (chociaż taki przypadek również jest możliwy).
stworzenie połączeń nadmiarowych
IO Device
IO Device
IO Device
IO Device
IO Device
IO Device
w systemie nie zawierającym elemenPNController
IO system 1
PN IO system 2
IO
tów infrastruktury sieciowej, a jedynie
Ilustracja
5: Funkcjonalność
I-Device części
przykład
zastosowania. nie musi dodatkowo
padku sterownik
odpowiedzialny
za obsługę
technologicznej
sterownik i jego peryferia (ilustracja 4).
Ilustracja 5: Przykład zastosowania
I-Device również jest możliwy).
ć funkcji bezpieczeństwa
(chociażfunkcjonalności
taki przypadek
Warto podkreślić, że połączenia
IO Controller
urządzeń peryferyjnych IO Device – Shared
Device
nadmiarowe
w sieci PROFINET są możIO Controller
liwe niezależnie od wykorzystywanego
INET IO przewiduje możliwość odpytywania urządzeń peryferyjnych przez kilka medium,
stacji czyli dla połączeń bazujących
zięki tej funkcjonalności możliwe jest połączenie w ramach pojedynczej stacji IO
na Device
kablach miedzianych i światłowoIO Controller
olowanych przez różne sterowniki.
dowych (w oparciu o rozwiązania producenta, STP/RSTP lub MRP) oraz połączeń radiowych (wykorzystując RSTP).
likacją dla tej funkcjonalności jest integracja w ramach stacji IO Device (np. napęd)
IO Controller

sowych kontrolowanych przez standardowy sterownik (np. sterownik ruchu - motion
Funkcjonalność pozwalająca na
modułów odpowiedzialnych za kontrolę funkcji bezpieczeństwa (np. bezpieczne bezpośrednią wymianę danych
Shared IO Device
pędu, bezpieczne ograniczenie prędkości) kontrolowanych
przez dedykowany sterownik
pomiędzy systemami sterowania
Shared IO Device
.
Ilustracja 6: Współdzielenie urządzeń w PROFINET IO.
(I-Device)

owo zwiększyć elastyczność systemu możliwa jest również konfiguracja sterownika jako
, współdzielone urządzenie (połączenie funkcjonalności I-Device oraz Shared Device).

W przypadku linii produkcyjnych, w ramach których pracuje wieShared IO Device
le maszyn wyposażonych we własne
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nfiguracji sterownik może pracować jako IO Controller, czyli
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Shared
IO Deviceskojarzone z nim
systemy sterowania, często zachodzi
-100Device
Gliwice,i ul.
W. Pola 16 być
| Tel.odpytywanym
032 2307516 | Fax
032 2307517
| intex@intex.com.pl
| www.intex.com.pl
IO
dodatkowo
przez
systemy
(pracować
jako IO | NIP: 631-000-88-84
Ilustracja
6: Współdzielenie
urządzeńnadrzędne
w PROFINET
IO. Sądowego
wymiany danych pomiędzy
00134132 w Sądzie
Rejonowym
w Gliwicach,
X (Shared
WydziałDevice)
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
| Kapitał zakł:potrzeba
200.000 PLN
Ilustracja
6: Współdzielenie
urządzeń
w PROFINET
IO
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kowo zwiększyć elastyczność systemu możliwa jest również konfiguracja sterownikatejako
współpracują również z własnymi
IO Controller
IO Controller
urządzeniami peryferyjnymi (we/wy,
ne, współdzielone urządzenie (połączenie funkcjonalności
I-Device oraz Shared Device).
napędy, wyspy zaworowe) w ramach
sieci PROFIBUS. Ponieonfiguracji sterownik może pracować jako IO Controller, czyli odpytywać skojarzonededykowanej
z nim
waż
a IO Device i dodatkowo być odpytywanym przez systemy nadrzędne (pracować jako
IOłączenie wielu systemów PROFIBUS z wielu powodów nie jest zalecane
do komunikacji pomiędzy sterownikami, wykorzystywane są moduły sprzęIO Controller
IO Controller
gające DP/DP Coupler.
Stosowanie modułów sprzęgających w PROFIBUS jest konsekwencją braku obsługi przez ten protokół
bezpośredniej wymiany danych procesowych pomiędzy jednostkami DP
I-Device + Shared Device
Master Class1. Jednocześnie nie są dostępne interfejsy dla sterowników, które w tym samym czasie obsługiwałyby
tryb DP Master Class1 oraz DP Slave.
Identyczne rozwiązanie jest dostępne dla sieci PROFINET w postaci
PN/PN Coupler, chociaż w systemie
PROFINET najczęściej nie występują
ograniczenia, które wymuszałyby fiIO Device
IO Device
I-DeviceIO
+Device
Shared Device
zyczny podział sieci integrujących steIlustracja 7: Jednoczesne wykorzystanie funkcjonalności I-Device i Shared Device.
Ilustracja 7: Jednoczesne wykorzystanie funkcjonalności I-Device i Shared Device
rowniki z ich peryferiami.


Dlatego też uzasadniona jest implementacja funkcjonalności IO Controller oraz IO Device w ramach jednej
stacji. Rozwiązanie takie nazywane jest
I-Device (Intelligent CPU as IO Device).
Dzięki tej funkcjonalności wymiana
danych pomiędzy sterownikami sprowadza się do konfiguracji podobnej do
konfiguracji urządzeń peryferyjnych.
Nie są wymagane dodatkowe elementy (PN/PN Coupler, okablowanie) oraz
konfiguracja i oprogramowanie połączeń komunikacyjnych (ilustracja 5).
Współdzielenie urządzeń peryferyjnych IO Device – Shared Device
Standard PROFINET IO przewiduje możliwość odpytywania urządzeń peryferyjnych przez kilka stacji
IO Controller. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest połączenie w ramach
pojedynczej stacji IO Device modułów
kontrolowanych przez różne sterowniki (ilustracja 6).
Przykładową aplikacją dla tej
funkcjonalności jest integracja w ramach stacji IO Device (np. napęd) modułów procesowych kontrolowanych

Profil PROFIenergy: zarządzenie
zużyciem energii

przez standardowy sterownik (np.
sterownik ruchu - motion controller)
oraz modułów odpowiedzialnych za
kontrolę funkcji bezpieczeństwa (np.
bezpieczne zatrzymanie napędu, bezpieczne ograniczenie prędkości) kontrolowanych przez dedykowany sterownik bezpieczeństwa.
W tym wypadku sterownik odpowiedzialny za obsługę części technologicznej nie musi dodatkowo obsługiwać funkcji bezpieczeństwa (chociaż
taki przypadek również jest możliwy).
Aby dodatkowo zwiększyć elastyczność systemu możliwa jest również konfiguracja sterownika jako inteligentne, współdzielone urządzenie
(połączenie funkcjonalności I-Device
oraz Shared Device, ilustracja 7).
W takiej konfiguracji sterownik
może pracować jako IO Controller, czyli
odpytywać skojarzone z nim urządzenia IO Device i dodatkowo być odpytywanym przez systemy nadrzędne (pracować jako IO Device).

Profil, to opcjonalna funkcjonalność, którą producent urządzenia
może zaimplementować w swoim
urządzeniu. Dzięki profilowi PROFIenergy możliwe jest programowe sterowanie rozpływem mocy w instalacji
poprzez wyłączanie i załączanie urządzeń wykonawczych. Funkcje opisane
przez ten profil dedykowane są dla
kilku aplikacji: oszczędzania energii
w czasie krótkich lub długich przerw
planowanych (przerwy posiłkowe, postój w czasie dni wolnych), przerw niezaplanowanych (np. w czasie awarii)
oraz dodatkowo do pomiaru i wizualizacji obciążenia.
Sterowanie wyłączaniem lub
załączaniem obwodów mocy może
odbywać się z poziomu programu
w sterowniku lub z dedykowanej aplikacji pracującej na komputerze PC.
Praktyczne doświadczenia wykazały,
że korzystając z tej funkcjonalności
w przygotowanej pod tym kątem instalacji, można osiągnąć znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii.
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Ilustracja
8: Packing
Działanie
mechanizmu
Dynamic Frame Packing w PROFINET IO.
Ilustracja 8: Działanie mechanizmu Dynamic
Frame
w PROFINET
IO



Podstawowa korzyść wynikająca z DFP, to zwiększenie przepustowości systemu poprzez ograniczenie
ilości przesyłanych danych dodatkowych (adresy nadawcy, odbiorcy, dane organizacyjne).

system redundantny dozwolone są konfiguracje obejmujące topologię liniową, gwiazdy, drzewa,
pierścieniową z wykorzystaniem dedykowanych protokołów zarządzających połączeniami nadmiarowymi.
Jednym z wariantów może być pełna nadmiarowość na poziomie infrastruktury sieciowej.

Ilustracja 9: Dostępne konfiguracje systemów redundantnych.

Ilustracja 9: Dostępne konfiguracje systemów redundantnych
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Podsumowanie
System PROFINET IO z pewnością okres dojrzewania ma już za sobą
i powinien być postrzegany jako rozwiązanie kompletne, które podobnie
jak jego poprzednik – PROFIBUS DP,
może zostać wykorzystane do rozwiązywania zadań związanych z automatyzacją aplikacji o skrajnych wymaganiach.
Korzystając z funkcjonalności
RT_Class_3 (IRT option high performance), system już dzisiaj jest stosowany w zaawansowanych rozwiązaniach związanych ze sterowaniem
ruchem, a kiedy na rynku pojawią się
urządzenia obsługujące DFP, pozwoli
na projektowanie jeszcze bardziej złożonych rozwiązań wykorzystujących
systemy rozproszone.

Standardowa funkcjonalność systemu PROFINET pozwoli na projektowanie systemów o bardziej przejrzystej
strukturze i wyższej funkcjonalności
w porównaniu z rozwiązaniami klasycznymi.
Kiedy w urządzeniach zostanie
w pełni zaimplementowana funkcjonalność opisana w standardzie 2.3
wraz z uzupełnieniami system PROFINET, można będzie również wykorzystać do automatyzacji procesów.
Warto w tym miejscu podkreślić,
że jednym z podstawowych założeń dla
standardu PROFINET jest pełna kompatybilność z Ethernet IEEE 802.3. Oznacza to, że w skrajnym wypadku (nie
uwzględniając zagadnień związanych
z wydajnością) urządzenia z interfejsem PROFINET można dołączać do dowolnej infrastruktury Ethernet i komunikacja pomiędzy nimi będzie działać.

mgr inż. Artur Szymiczek
INTEX Sp. z o.o.
RTIFIED
CE
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Szkolenia zamknięte,
wyjazdowe, doradztwo
i konsultacje

ziomie infrastruktury sieciowej.
Specyfikacja przewiduje 3 warianty redundancji (ilustracja 9):
• 2 interfejsy IO Controller (zainstalowane w dwu sterownikach) przez
wspólną sieć wymieniają informacje
ze stacjami IO device wyposażonymi
w pojedynczy lub podwójny interfejs
sieciowy,
• 2 interfejsy IO Controller (zainstalowane w dwu sterownikach) przez niezależne sieci wymieniają informacje
ze stacjami IO device wyposażonymi
w podwójny interfejs sieciowy,
• 4 interfejsy IO Controller (zainstalowane w dwu sterownikach) przez niezależne sieci wymieniają informacje
ze stacjami IO device wyposażonymi
w pojedynczy lub podwójny interfejs
sieciowy.
Specyfikacja PROFINET IO System
Redundancy nie opisuje mechanizmów
synchronizacji pomiędzy kontrolerami
(systemami sterowania), te pozostają
w gestii producenta systemu.
Kolejnym zagadnieniem istotnym
w przypadku aplikacji procesowych
jest integracja „klasycznych” systemów magistralowych. W tym wypadku wykorzystana została dobrze znana
i obecna od samego początku koncepcja proxy. W przypadku automatyzacji procesów szczególnie istotne są
moduły proxy dla sieci PROFIBUS DP,
Foundation Fieldbus oraz HART.
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