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Gedecentraliseerde I/O

MPI/DP interface

Geintegreerde Profibus DP interface
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Overzicht PROFIBUS is een standaard veldbusnetwerk dat voor het overdragen van data 
gebruikt kan worden tussen alle automatiserings-elementen, zoals PLCs, PCs, HMI, 
actuatoren en sensoren. 

PROFIBUS-DP PROFIBUS-DP is een voor snelheid geoptimaliseerd protocol en speciaal 
ontwikkeld voor communicatie tussen PLC’s (DP masters) en distributed I/Os (DP  
slaves).
PROFIBUS-DP is een goedkoop, flexibel medium voor het overdragen van signalen 
op parallelle 24V en 20mA lijnen.

Master Devices PROFIBUS maakt onderscheid tussen master en slave toestellen.
De PROFIBUS masters zijn leidend qua data verkeer op de bus. Een master kan 
zonder erom gevraagd te worden, berichten versturen, hetgeen inhoudt dat deze 
wel het token moet hebben om toegang te krijgen tot de bus. 
Masters worden in het PROFIBUS protocol herkend als actieve nodes.

Slave Devices PROFIBUS slaves zijn simpele I/O apparaten, zoals actuatoren, sensoren, 
omvormers, etc. Ze ontvangen nooit het token, hetgeen inhoudt dat ze alleen een
bevestiging kunnen geven op berichten of berichten versturen (data) als een master 
hierom vraagt. Slaves worden herkend als passieve nodes.

Configuratie De distributed I/O wordt geconfigureerd met het STEP 7 configuratie tool. 
Er kan diagnose op uitgevoerd worden en ze kunnen getest worden zoals een
centrale I/O-module. 
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Structuur van een PROFIBUS-DP netwerk
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Bus Access De bus access control methode bepaalt wanneer een netwerkdeelnemer data
Control mag zenden. Het is essentieel dat een node het recht heeft data te zenden op een 

bepaalde tijd.  Het PROFIBUS protocol verzekert dit op twee manieren:
Voor communicatie tussen complexe stations van gelijke status (masters): elke 
station moet voldoende toegang krijgen binnen vooraf gedefinieerde 
intervallen.
Voor communicatie tussen een complexe master en de eenvoudige I/O’s 
(slaves): cyclische, real-time georienteerde data uitwisseling met een beperkte 
overhead.

De PROFIBUS methode voor de bustoegangscontrole bestaat daarom uit token 
passing voor communicatie tussen masters en het master-slave principe voor 
communicatie tussen de masters en slaves.

Token Passing Methode 
De token passing methode garandeert dat een master binnen een precies 
gedefinieerde tijd  toegang tot de bus (token) krijgt.  Het token, een speciaal
message-frame dat circuleert, moet hiertoe binnen een maximale tijd tussen alle 
masters worden uitgewisseld.

Master-Slave Principe 
Het master-slave principe geeft de master (actieve node), die het token bezit, het 
recht om te communiceren met slaves (passieve nodes) die hem toehoren. De 
master kan berichten (used data) zenden naar de slaves of berichten (user data) 
uitlezen bij de slaves.
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PROFIBUS Communicatie methodes
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Activeren van Schakel de afsluitweerstand in voor de eerste en laatste knoop van een segment.
Afsluitweerstand Om dit te doen, moet de behuizing van de busconnector geopend worden en de 

schakelaar op “On” positie gezet worden (zie figuur).

Het PROFIBUS-netwerk wordt alleen goed afgesloten als de voeding van de knoop 
waar de afsluitweerstand geintegreerd is, is ingeschakeld. Als dit niet altijd het geval 
is, kan het PROFIBUS-netwerk ook uitgevoerd worden met een actieve RS485 
afsluitweerstand (6ES7972-0DA00-0AA0). De afsluitweerstand krijgt dan een 
permanente voeding welke gescheiden is van de andere I/O componenten.
Afsluiten van het bussysteem maakt het voor de knopen mogelijk (b.v. ET200L) om
geconnecteerd of disconnecteerd te worden zonder het veroorzaken van 
foutsituaties.

Kabellengtes De maximale Profibussegment-lengte is afhankelijk van de baudrate:
Baudrate Segmentlengte

9.6 to 187.5 Kbaud 10000 m
500 Kbaud 400 m
1.5 Mbaud 200 m

3 to 12 Mbaud 100 m
De maximale segmentlengte voor MPI is 50 m. Tot 9 repeaters kunnen
geconnecteerd worden.
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Distributed I/O Alle master systemen bestaan uit een DP master en DP slaves die verbonden zijn 
via een buskabel en communiceren via het PROFIBUS-DP protocol.

DP Master Als DP master kan geinstalleerd worden:
S7-CPU met geintegreerde DP master interface (b.v. CPU 414-2, etc.),
interface module, die toegekend is aan een M7-CPU/M7-FM,
CP in combinatie met een CPU (b.v. CP 443-5, etc.).

Configuratie Het opzetten van een master systeem, gaat als volgt:
1. Selecteer een DP master van de "Hardware Catalog" window.
2. Gebruik drag&drop, verplaats de module naar een beschikbaar slot van het 

rack. Het dialoogvenster "Properties - PROFIBUS Nodes" wordt geopend. In 
dit venster kunnen de volgende eigenschappen ingesteld worden:
- een nieuw PROFIBUS subnet creëren of een bestaand selecteren
- stel de eigenschappen van het PROFIBUS subnet in (baudrate, etc).
- bepaal het PROFIBUS adres van de DP master.

3. Bevestig de instellingen met "OK". Het volgende symbool verschijnt: 

voor het DP master system. Dit symbool wordt gebruikt als een "hanger" voor 
de DP slaves.

Nota Op een PROFIBUS-DP subnet is zowel mono- als mulimaster werking mogelijk. In 
mono-master werking opereert slechts een DP master op een PROFIBUS subnet, 
in multi-master werking opereren meerdere DP masters op een PROFIBUS subnet
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Configureren van een DP Master System

DP master system
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DP Slaves
Modules met geintegreerde digitale/analoge inputs en outputs (compacte DP 
slaves, ET200B bijvoorbeeld).
Interface modules met toegekende S5 of S7 modules (modulaire DP slaves, 
ET200M bijvoorbeeld).
S7-200/300 stations met modules die de "Intelligent Slave" functie ondersteunen 
(CPU 215-DP, CPU 315-2 bijvoorbeeld).

Selecteren DP Slaves Het configureren van een DP slave gaat alsvolgt:
1. Selecteer uit de "Hardware Catalog" de gewenste compacte DP slave (ET200B

bijvoorbeeld) of de interface module (IM153 voor ET200M bijvoorbeeld) voor een
modulaire slave.

2. Sleep het symbool op het symbool van het master system:
De dialoogbox "Properties - PROFIBUS Nodes" wordt geopend. Hier kunnen de 
volgende instellingen gemaakt worden: 

- eigenschappen van het PROFIBUS subnet (baudrate, etc.).
- het PROFIBUS adres van de DP slave.

3. Bevestig de instellingen met "OK". Een configuratie tabel wordt toegevoegd aan
het symbool, dat het I/O gedeelte van de compacte slave of rack representeert.

4. Voor een modulaire DP slave moeten de bepaalde modules uit de “Hardware 
Catalog” in de configuratie tabel ingevoegd worden.
De adressering en de parametrisering kan dan uitgevoerd worden en wel op 
dezelfde manier als in de centrale configuratie
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Compacte en Modulaire DP Slaves configureren
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Configuratie van het DP System

Centrale I/O

Distributed I/O

Details,
Zie cursus Profibus

Bemerkingen
Gebruik de knop “Pack Addresses” om de adressen van de twee input of 
output modules in een byte met de ET200S te combineren.
Veranderingen van het PROFIBUS adres van de slave worden alleen herkend
na een Power ON.
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Betekenis De LED's “BUSF” en “SF DP” tonen informatie via de DP-interface.  
van de LED's
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Display op de CPU
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Adresoverzicht U kan de adrestoewijzing van alle modules in het station bekijken via het menu "View 
-> Address Overview".

· Selecteer in het bovenste veld de module waarvan u de adrestoewijzing wil zien
(bijvoorbeeld CPU of FM).

Adressenbereik en steekplaats van de module worden getoond in de onderste 
velden (ingangs- en uitgangsadressenbereik worden in afzonderlijke boxen getoond).
Als één van de steekplaatsen niet correct is (bijvoorbeeld DP op centraal rack), wordt 
deze ingave gekenmerkt met een "-".

Afkortingen:

DP Nummer van het DP-master-systeem
(hier kan u herkennen, welke DP-slaves toegewezen zijn aan welke
DP-master); gevolgd door het PROFIBUS-adres tussen haakjes.
Voorbeeld:  1 (5) betekent: DP-slave van de DP-master 1 met 

PROFIBUS-adres 5

R Rack
S Slot
IF Interfacemoduleslot
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Netwerkconfiguratie


