
 

 

PLC4: PROFIBUS DP Komunikacja sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC 

S7-300/400 

 

DZIEŃ 1 
 

1. Przygotowanie projektu dla sterownika PLC: 

 konfiguracja projektu sterownika PLC  

 zestawienie połączenia ze sterownikiem poprzez różne rodzaje sieci 

(MPI/Profibus/Ethernet)  

 widok sieci komunikacyjnej w projekcie – aplikacja NetPro  

 podstawowe informacje o tworzeniu aplikacji dla sterownika wykorzystywanego do 

testów komunikacyjnych 

 

2. Zastosowanie sieci komunikacyjnych w przemyśle: 

 systemy sterowania centralnego / rozproszone  

 zalety/wady stosowania sieci komunikacyjnych  

 standardy elektryczne/optyczne/radiowe wykorzystywane do cyfrowego przesyłania 

sygnału  

 metody dostępu do medium transmisyjnego  

 modelowe podejście do mechanizmów działania sieci komunikacyjnych – ISO/OSI 

 

3. Warstwa fizyczna sieci MPI/Profibus: 

 opis warstwy fizycznej w dokumentacji danego protokołu – odniesienie do modelu 

ISO/OSI  

 możliwości realizacji połączeń między urządzeniami  

 RS485 jako najczęściej stosowane rozwiązanie – podstawowe parametry  

 RS485 praktyczne aspekty instalacyjne  

 realizacje bazujące na światłowodach 

   

DZIEŃ 2 

 
4. Magistrala MPI: 

 wykorzystanie magistrali MPI  

 praktyczna realizacja sieci MPI 

 parametry magistrali 

 wymiana danych pomiędzy PLC poprzez tabelę zmiennych globalnych 

 wykorzystanie funkcji SFC do realizacji komunikacji – X_PUT, X_GET, X_SEND, X_RCV 

 

 

  



 

 

 

DZIEŃ 3 
 

5. Praktyczna konfiguracja sieci Profibus – port wbudowany w CPU: 

 rodzaje urządzeń w sieci Profibus 

 omówienie możliwości komunikacyjnych protokołu Profibus DP 

 pliki GSD – dodanie nowych urządzeń do katalogu STEP7  

 konfiguracja parametrów sieci Profibus DP 

 identyfikacja adresów urządzeń w sieci  

 konfiguracja urządzeń połączonych poprzez sieć 

 diagnostyka sieci z poziomu programatora  

 obsługa programowa urządzeń Profibus DP 

 

6. Rekonfiguracja panela OP - połączenie przez sieć Profibus: 

 zmiana interface’u komunikacyjnego z MPI na Profibus  

 szybka wymiana danych dotyczących przycisków i diod LED – DP Direct Keys 

 

7. Omówienie działania sieci profibus DP: 

 różne wersje protokołu 

 rozwój protokołu DP na przestrzeni czasu 

 wydajność sieci Profibus DP  

 implementacja protokołu (warstwy łącza danych modelu ISO/OSI) w układach 

scalonych ASIC  

 certyfikacja urządzeń oraz nadanie ID przez organizację Profibus 

 zachowanie się sieci począwszy od momentu włączenia zasilania 

 struktura przesyłanych danych dotyczących parametrów 

 struktura przesyłanych danych konfiguracyjnych 

 struktura przesyłanych informacji diagnostycznych 

 odczyt szczegółowych danych diagnostycznych stacji Slave z użyciem programatora 

oraz do programu w PLC 

 jak działa cykliczna wymiana informacji 

 zawartość plików GSD 

 identyfikacja urządzeń poprzez ich unikalne numery ID 

 ramki komunikacyjne wykorzystywane w Profibus DP, numery portów SAP 

 programowe ustawienie adresu stacji Slave (dla stacji, które tego wymagają) 

 monitoring sieci z wykorzystaniem dedykowanego testera  

 funkcja synchronizacji wejść i wyjść 

 deaktywacja urządzenia slave 

 profile sieci Profibus 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DZIEŃ 4 
 

8. Obsługa błędów sterownika PLC dotyczących sieci komunikacyjnych: 

 omówienie działania bloków OB86, OB122 ,OB85, OB82, OB121 

 diagnostyka aktualna – czytana ze stacji Slave 

 diagnostyka historyczna – czytana z bufora diagnostycznego CPU 

 program weryfikujący adres niedostępnej stacji Slave 

 program weryfikujący adres niedostępnych peryferii 

 

9. Diagnostyka sieci Profibus z wykorzystaniem dedykowanych testerów – 

prezentacja na przykładzie produktów firm Softing (Profibus Tester 4) oraz 

Procentec (ProfiTrace): 

 ogólne informacje o jakości działania sieci 

 lista stacji aktualnie dostępnych w sieci 

 analiza diagnostyki zgłaszanej przez stację Slave 

 rejestracja i analiza ramek komunikacyjnych występujących w sieci 

 pomiar poziomów sygnałów elektrycznych urządzeń 

 prezentacja przebiegów oscyloskopowych urządzeń w sieci 

 detekcja topologii sieci Profibus 

 testowanie urządzeń Slave bez sterownika PLC (tester jako Master) 

 

10. Obsługa CPU pracującego w trybie Slave: 

 konfiguracja przesyłu danych CPU<->CPU, gdy jedno jest skonfigurowane w trybie 

Slave  

 zasada działania komunikacji Master/Slave pomiędzy CPU 

 

 

DZIEŃ 5 
 

11. Procesory komunikacyjne dla sieci Profibus: 

 zasada działania procesorów komunikacyjnych CP w trybie Master oraz w trybie Slave  

 funkcje do wymiany danych CPU<->CP – DP_SEND, DP_RECV  

 diagnostyka karty CP oraz sieci z poziomu programatora – aplikacja NCM S7 

Diagnostics 

 diagnostyka z poziomu programu – funkcja DP_DIAG 

 konfiguracja komunikacji pomiędzy sterownikami z wykorzystaniem kart CP, za 

pośrednictwem protokołu FDL 

 wykorzystanie funkcji AG_SEND, AG_RECV 

 

 

 

 

 

 


