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

Sieć PROFIBUS DP jest obecnie najpopularniejszą siecią przemysłową stosowaną
do komunikacji pomiędzy systemem sterowania, a urządzeniami peryferyjnymi.
Do jej podstawowych cech należy zaliczyć łatwą integrację urządzeń różnych producentów w ramach jednego systemu, odporność na zakłócenia oraz szerokie
wsparcie wśród producentów sprzętu. Połączenie wielu urządzeń w ramach jednej sieci powoduje jednak, że stabilność i niezawodność komunikacji decyduje
o dyspozycyjności maszyny lub całej linii produkcyjnej.
Celem tego artykułu jest przedstawienie narzędzi pozwalających na szybką i skuteczną lokalizację przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sieci PROFIBUS,
a także możliwości działań prewencyjnych.

Skuteczna diagnostyka
i zwiększanie niezawodności
sieci PROFIBUS DP
Lokalizacja przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sieci

Możliwości diagnostyczne
udostępniane przez protokół
PROFIBUS DP
Ze względu na ponad 17-to letnią
obecność na rynku, system PROFIBUS
DP można z całą pewnością uznać za
rozwiązanie z jednej strony dopracowane przez producentów sprzętu,
z drugiej za dobrze rozpoznane przez
użytkowników.
Stosując urządzenia obsługujące
rozszerzoną diagnostykę lub funkcjonalność DPV1 użytkownik może mieć
do dyspozycji informacje diagnostyczne
opisujące aktualny status urządzenia.
Rozszerzone informacje diagnostyczne
związane są przede wszystkim z urządzeniami peryferyjnymi, stacjami DP

Slave (typowym przykładem może być
system rozproszonych wejść/wyjść):
• informacja o braku zasilania obwodów wykonawczych
• informacja, który z modułów w stacji
nie pracuje prawidłowo
• szczegółowa informacja diagnostyczna dla poszczególnych kanałów (np.
kanał cyfrowy, wejściowy, numer 3
w module umieszczonym w slocie 5
konfiguracji stacji zwraca błąd typu
zwarcie).
Dostęp do tych informacji odbywa
się z poziomu aplikacji (programu sterowania lub narzędzia inżynierskiego)
i może być udostępniony później użytkownikowi na panelu operatorskim lub
w systemie wizualizacji.
Informacja ta udostępniana jest
także przez nowoczesne narzędzia in-

żynierskie. Przykład prezentacji tych informacji przedstawiono na ilustracji 1
Możliwości diagnostyczne mogą
zostać rozbudowane na bazie rozszerzeń DPV1, dzięki którym możliwy jest
acykliczny dostęp do informacji w stacji DP Slave. Mogą to być informacje
diagnostyczne, ale również parametry tego urządzenia. Aby wykorzystać
te możliwości najczęściej wymagane
jest dodatkowe oprogramowanie oraz
interfejs PROFIBUS DP dla komputera
PC. Przykładem takiego oprogramowania może być SIMATIC PDM lub FieldCare.
Dzięki tym możliwościom użytkownik może mieć pełną kontrolę nad
bieżącym statusem oraz parametrami
urządzeń … pod jednym warunkiem
– komunikacja z urządzeniami działa.



Nawet najbardziej rozbudowane informacje diagnostyczne udostępniane przez urządzenia na nic
się zdadzą w sytuacji kiedy komunikacja z tymi urządzeniami nie jest możliwa.

W celu diagnostyki sieci PROFIBUS
DP użytkownik najczęściej wykorzystuje te same narzędzia inżynierskie, które
były wykorzystywane w procesie konfiguracji oraz uruchomienia systemu.
Poza informacją o bieżącym stanie poszczególnych stacji DP Slave
narzędzia inżynierskie najczęściej udostępniają także informację o statusie
komunikacji z tymi stacjami. Dostępna
jest więc ogólna informacja typu: komunikacja działa lub stacja udostępnia
informacje diagnostyczne, ewentualnie wymiana danych nie jest możliwa.
Przykład tego typu informacji pokazano na ilustracji 2.
Informacja dostarczana przez narzędzia inżynierskie pozwala na detekcję błędów typu:
• brak stacji w sieci,
• wielokrotne przypisanie tego sameIlustracja 1: Przykład diagnostyki stacji DP Slave w narzędziu inżynierskim
go adresu,
Ilustracja 1: Przykład diagnostyki stacji DP Slave w narzędziu inżynierskim
• niewłaściwa konfiguracja stacji,
• nieprawidłowe parametry określone
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Informacja dostarczana przez narzędzia inżynierskie pozwala na detekcję błędów typu:
•

brak stacji w sieci

•

wielokrotne przypisanie tego samego adresu

•

niewłaściwa konfiguracja stacji

•

nieprawidłowe parametry określone dla stacji.

Narzędzia inżynierskie najczęściej nie udostępniają informacji o bieżącym stanie sieci oraz o przyczy
problemów komunikacyjnych. Ich funkcjonalność ogranicza się do pobierania oraz prezentacji infor
diagnostycznych z urządzeń DP Slave.

Ilustracja 2: Status sieci prezentowany w narzędziu inżynierskim
Ilustracja 2: Status sieci prezentowany w narzędziu inżynierskim


Kiedy wymiana danych nie jest możliwa ponieważ w sieci przykładowo wystąpiło zwarcie – system sterowania

Zaletą tych pierwszych są niewielkie wymagania stawiane użytkownikowi i je
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Ilustracja 3: Dedykowany tester PROFIBUS
• niewłaściwy sposób połączenia ekra• zwarcia pomiędzy liniami danych lub
nu (również wynikający z uszkodzenia!)
zwarcia linii danych do ekranu

• informacja o jakości sygnału na poziomie warstwy fizycznej
•
• określenie przyczyn sporadycznych
problemów
•
• informacja o przyczynie braku komunikacji (np. wystąpiło zwarcie linii da•
nych do ekranu w odległości 93 m).
Uzyskanie takich informacji wymaga dedykowanych narzędzi i odpo•
wiedniego interfejsu pomiarowego,
który zwykle nie jest implementowany
•
w narzędziach inżynierskich.
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Szybką informację na temat kondycji sieci daje sprawdzenie amplitudy
sygnału (napięcia różnicowego) dla poszczególnych stacji. Amplitudę sygnału
można zmierzyć korzystając z oscyloskopu lub z dedykowanego analizatora
sieci PROFIBUS.
W praktyce pomiar amplitudy
przy pomocy oscyloskopu jest zadaniem bardzo trudnym do wykonania,
szczególnie w pracującym systemie,
ponieważ wymaga wyzwalania oscyloskopu przy pomocy analizatora protokołu.
Dlatego też rozwiązaniem stosoIlustracja 4: Przykładowe
informacje
diagnostyczne
udostępniane
przez tester
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Jednostka DP Master (system sterowania) może jeszcze nie sygnalizować błędów w komunikacji (dzięki
(pracują wszystkie urządzenia wykowbudowanym w protokół PROFIBUS DP mechanizmom detekcji błędów/powtórzeniom transmisji), zaś na
nawcze)
nieodzownym
narzędziem
podstawie
obserwacji
przebiegu może
okazać się, że sygnał jest bardzo mocno zakłócony i system pracuje na
się(ilustracja
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5 i 6). Nawet niewielkie dodatkowe zakłócenie może spowodować utratę
komunikacji.Oscyloskop pozwala użytkownikowi na ocenę jakości sygnału, a tym
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prewencyjnych.
i wyciąganie
wniosków z obserwowanych przebiegów, co wymaga doświadczenia.
Należy jeszcze raz podkreślić, że analiza sieci przy pomocy oscyloskopu może odbywać się również
w trakcie pracy systemu (o ile system został do tego przygotowany).
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sygnalizować błędów w komunikacji (dzięki wbudowanym
w protokół PROFIBUS DP mechanizmom detekcji błędów/powtóIlustracja 5: Przykład zakłóconego sygnału PROFIBUS
rzeniom transmisji), zaś na
Ilustracja 5: Przykład zakłóconego
sygnału
PROFIBUS
Ilustracja
5: Przykład
zakłóconego sygnału PROFIBUS
podstawie obserwacji przebiegu
może okazać się, że sygnał jest
bardzo mocno zakłócony i system
pracuje na granicy stabilności
(ilustracja 5 i 6).
Nawet niewielkie dodatkowe
zakłócenie może spowodować
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Oscyloskop jako narzędzie uniwersalne wyświetla przebieg sygnału,
zaś po stronie użytkownika leży interpretacja i wyciąganie wniosków z obserwowanych przebiegów, co wymaga
doświadczenia.
Należy jeszcze raz podkreślić, że
analiza sieci przy pomocy oscyloskopu
może odbywać się również w trakcie
pracy systemu (o ile system został do
tego przygotowany).

Ilustracja 6:DP
Wzorcowy sygnał PROFIBUS DP
Ilustracja 6: Wzorcowy sygnał PROFIBUS

Ilustracja 6: Wzorcowy sygnał PROFIBUS DP


Korzystając z analizatora sieci PROFIBUS udostępniającego informację
o poziomie sygnału należy zwrócić
uwagę na to jak generowana jest ta informacja, ponieważ może to być wartość obliczona dla określonego przedziału
trwania
bitu,
ale stacje
może
Ilustracja 9: Przykład
informacjiczasu
o amplitudzie sygnału
generowanego
przez poszczególne
w segmencie PROFIBUS
to być również minimalna zmierzona
Korzystając z analizatora sieci PROFIBUS udostępniającego informację o poziomie sygnału należy zwrócić
wartość napięcia różnicowego – patrz
na to jak generowana jest ta informacja, ponieważ może to być wartość obliczona dla określonego przed
czasu trwania bitu, ale może
to być również
ilustracja
10.minimalna zmierzona wartość napięcia różnicowego – patrz
ilustracja 10.

Ilustracja 7: Wzorcowy sygnał PROFIBUS PA (składowa stała – zasilanie oraz składowa zmienna – informacja)

Ilustracja 7: Wzorcowy sygnał PROFIBUS PA
(składowa stała – zasilanie oraz składowa zmienna – informacja)

Ilustracja 7: Wzorcowy sygnał PROFIBUS PA (składowa stała – zasilanie oraz składowa zmienna – informacja)

Ilustracja 10: Przykład pomiaru/obliczania napięcia różnicowego

Ilustracja
10:oPrzykład
pomiaru/obliczania
Znajomość sposobu generowania
informacji
napięciu różnicowym
pozwala na określenie przyczyn nisk
amplitudy sygnału ponieważnapięcia
może to byćróżnicowego
osłabienie sygnału w wyniku przejścia przez długi kabel – co
niekoniecznie oznacza problem, zaś w innym wypadku przyczyna może tkwić w znacznych zniekształcen
kształtu sygnału (obserwowanych przy pomocy oscyloskopu) i w tym wypadku wymagana jest możliwie
analiza przyczyn tej sytuacji.
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amplitudy sygnału ponieważ może
to być osłabienie sygnału w wyniku
przejścia przez długi kabel – co niekoniecznie oznacza problem, zaś w innym wypadku przyczyna może tkwić
w znacznych zniekształceniach kształtu
sygnału (obserwowanych przy pomocy
oscyloskopu) i w tym wypadku wymagana jest możliwie najszybsza analiza
przyczyn tej sytuacji.
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Ilustracja 8: Przykład zniekształconego sygnału w sieci PROFIBUS PA

Szybką informację na temat kondycji sieci daje sprawdzenie amplitudy sygnału (napięcia różnicowego) dla
poszczególnych stacji. Amplitudę sygnału można zmierzyć korzystając z oscyloskopu lub z dedykowanego
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poszczególnych stacji. Amplitudę sygnału można zmierzyć korzystając z oscyloskopu lub z dedykowanego
(ilustracja 9).
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(ilustracja 9).
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Analizując kształt sygnału przy pomocy oscyloskopu możliwe jest określenie lokalizacji zniekształceń sygnału
(na podstawie pomiaru czasu). Dysponując tą informacją oraz szczegółową
dokumentacją dla sieci uwzględniającą
topologię sieci, rozmieszczenie wzmacniaczy (repeaterów) oraz długości poszczególnych odcinków kabla można
znaleźć dokładną lokalizację występowania problemu (np. dodatkowy terminator na stacji rozproszonych we/wy
o adresie 54 – patrz ilustracja 11).

Ilustracja 9: Przykład informacji o amplitudzie sygnału generowanego przez poszczególne stacje w segmencie PROFIBUS

Ilustracja 9: Przykład informacji o amplitudzie sygnału generowanego przez poszczególne stacje
w segmencie PROFIBUS
Korzystając z analizatora sieci PROFIBUS udostępniającego informację o poziomie sygnału należy zwrócić uwagę
na to jak generowana jest ta informacja, ponieważ może to być wartość obliczona dla określonego przedziału
czasu trwania bitu, ale może to być również minimalna zmierzona wartość napięcia różnicowego – patrz
ilustracja 10.



topologię sieci, rozmieszczenie wzmacniaczy (repeaterów) oraz długości poszczególnych odcinków kabla można
znaleźć dokładną lokalizację występowania problemu (np. dodatkowy terminator na stacji rozproszonych
we/wy o adresie 54 – patrz ilustracja 11).

Monitor sieci

Ilustracja 11: Przykład określenia fizycznej lokalizacji problemu na podstawie znajomości topologii sieci.

Ilustracja 11: Przykład określenia fizycznej lokalizacji problemu na podstawie znajomości topologii sieci.

Problemy z okablowaniem zaliczane są do najczęściej występujących
jednak nie jedynych w sieci PROFIBUS.
Zdarza się, że przyczyna niewłaściwego
zachowania urządzeń tkwi w błędach
na poziomie wymiany informacji pomiędzy stacjami DP Master, a DP Slave.
W celu analizy tego typu problemów
konieczne jest wykorzystanie dedykowanego monitora sieci PROFIBUS DP.
Do podstawowych zadań tego narzędzia należy wyświetlenie listy stacji
dostępnych w sieci oraz podglądanie
i rejestracja ramek wymienianych pomiędzy tymi stacjami wraz z interpretacją ich zawartości (ilustracja 12).
Te funkcje pozwalają na kompleksową
diagnostykę sieci.
Monitor sieci jest bardzo pomocnym narzędziem na etapie opracowywania urządzenia oraz w trakcie zajęć
dydaktycznych związanych z protokołem PROFIBUS, ale jest także nieodzownym narzędziem w trakcie oceny
stabilności sieci oraz diagnostyki nieprawidłowości komunikacyjnych.
Istotną cechą niektórych monitorów sieci szczególnie przydatną
w trakcie poszukiwania błędów jest
udostępnianie informacji statystycznych o określonych zdarzeniach jakie
występowały w sieci (ilustracja 13):

______________________________________________________________________________________________________
INTEX Sp. z o.o. | 44-100 Gliwice, ul. W. Pola 16 | Tel. 032 2307516 | Fax 032 2307517 | intex@intex.com.pl | www.intex.com.pl | NIP: 631-000-88-84
zarej. pod nr KRS 0000134132 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakł: 200.000 PLN
Skuteczna diagnostyka i zwiększanie niezawodności sieci PROFIBUS DP - wersja 1009 - strona 10/14

Ilustracja 12:
Wymieniane ramki wraz z interpretacją zawartości
Ilustracja 12: Wymieniane ramki wraz z interpretacją
zawartości



Ilustracja 13:
Prezentacja
Ilustracja 13: Prezentacja informacji statystycznych
w monitorze
sieciinformacji statystycznych w monitorze sieci
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W trakcie przeprowadzenia audytu sieci, ale również diagnostyki problemów w komunikacji należy:
• sprawdzić w pracującym systemie,
jakość sygnału na poziomie warstwy
fizycznej korzystając z oscyloskopu
współpracującego z analizatorem protokołu,
• w systemie, który nie pracuje do
diagnostyki problemów na poziomie
okablowania można wykorzystać dedykowany tester okablowania. Dzięki
temu urządzeniu bardzo szybko użytkownik uzyskuje informację o występujących w sieci problemach,
• zbierać/obserwować informacje statystyczne na poziomie protokołu, co
pozwoli wychwycić sporadycznie występujące błędy, a dodatkowo może
dostarczyć informacji o pogarszającej
się kondycji lub źle dobranych parametrach sieci (np. na podstawie rejestrowanych powtórzeń transmisji),
• analizować ruch w sieci na poziomie
protokołu dzięki czemu możliwe będzie wychwycenie przyczyny problemu
z uruchomieniem komunikacji pomiędzy systemem sterowania, a urządzeniem peryferyjnym.
Podsumowując, skuteczna profilaktyka powinna obejmować cykliczną ocenę jakości komunikacji poprzez
audyt instalacji PROFIBUS, szczególnie
w momencie odbioru lub po istotnych
zmianach w instalacji.

Przeprowadzenie szczegółowej
analizy stanu sieci wymaga dedykowanych narzędzi gdyż funkcjonalność narzędzi inżynierskich wykorzystywanych
do konfiguracji czy też diagnostyki systemu sterowania nie obejmuje szczegółowej diagnostyki systemu komunikacyjnego. Wyniki pomiarów uzyskane
w trakcie audytu sieci powinny być odpowiednio dokumentowane.

mgr inż. Artur Szymiczek
INTEX SP. Z O.O.
RTIFIED
CE
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Szkolenia niezależne od
zastosowanego sprzętu:

• konfrontuje stan rzeczywisty z posiadaną dokumentacją,
• nabiera biegłości w posługiwaniu się
narzędziami diagnostycznymi,
• poznaje eksploatowany system na
poziomie warstwy fizycznej (jakość
sygnału, zniekształcenia wynikające
z okablowania, wykorzystywanych
urządzeń) oraz protokołu (konfiguracja systemu, adresy przypisane do poszczególnych urządzeń).
Ocena sieci po jej uruchomieniu
poza potwierdzeniem jakości jej wykonania dostarczy również informacji
o wartościach początkowych dla kształtu oraz amplitudy sygnału. Informacja
ta będzie przydatna w trakcie audytów
sieci realizowanych w późniejszym
okresie (w trakcie eksploatacji sieci).
Na podstawie tej informacji możliwe
będzie stwierdzenie czy kondycja sieci
ulega pogorszeniu.

PE
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PROFITRACE 2 firmy PROCENTEC

Pełna funkcjonalność wymagana przy
diagnostyce, poszukiwaniu błędów, uruchomieniu i sprawdzaniu sieci PROFIBUS
DP i PA w jednym narzędziu:
• analizator protokołu PROFIBUS
• szybki oscyloskop cyfrowy, do 12Mbps,
pomiary również w segmentach PA
• detekcja topologii sieci, podział sieci na
segmenty, także w pracującym systemie
• przygotowanie raportu z dokonanych
pomiarów
• funkcjonalność DP Master Class1/Class2
z obsługą DPV0 oraz DPV1
• dostęp do informacji statystycznych oraz
procesowych przez interfejs OPC DA
Sprawdzone w praktyce – najczęściej
wybierane przez profesjonalistów!
Dystrybucja w Polsce: INTEX Sp. z o.o.
http://www.intex.com.pl

