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1. Koppeling van Profibus-slaves aan een CPU315-2DP (geïntegreerde DP-master) 
 
Start met het openen van een bestaand project of begin met een nieuw project. Voeg vervolgens 
een nieuw S7-300 station in. (Insert > Station > Simatic 300 Station) 
 
Open de hardwareconfiguratie van het nieuwe station. Nu moet de nieuwe hardware toegevoegd 
worden door de verschillende elementen uit de catalogus te kiezen. Begin uiteraard met een S7-
300-rack gevolgd door de CPU 315-2DP. 
 
Door de CPU 315-2DP op slot 2 van het rack in te voegen wordt er automatisch een venster 
getoond waarin het DP-gedeelte van de CPU moet geparametreerd worden. 
 

 
 
 
De CPU, als Profibusdeelnemer, moet deel uitmaken van een Profibusnetwerk (= subnet). Er 
moet dus een geschikt netwerk gekozen worden uit de lijst van subnetten. Momenteel is deze 
lijst echter leeg en moet er dus een nieuw Profibussubnet gedefinieerd worden. Klik hiervoor 
op ‘NEW’.  De logische naam van dit nieuwe subnet wordt ons voorgesteld als ‘Profibus(1)’. 
We klikken op het tweede tabblad (= Network settings) om de eigenschappen van het nieuwe 
subnet in te stellen.  
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Highest PROFIBUS Address = HSA: standaard staat deze ingesteld op het hoogst mogelijk 
aantal Profibusdeelnemers die in 1 subnet mogelijk zijn, nl. 126. Hoe kleiner dit getal des te 
sneller zal een nieuwe deelnemer die op het net bijkomt herkend worden en in de ‘livelist’ 
opgenomen worden. Omwille van compatibiliteit met S5-stations is het echter aangeraden een 
keuze te maken uit volgende waarden: 15, 31, 63 of 126. In het netwerk van de KHLim wordt 
er altijd 31 gekozen. 
 
Transmission Rate: hiermee stellen we de snelheid (= baudrate) van ons netwerk in. Bij de 
keuze hiervan moet rekening gehouden worden met de capaciteiten van alle deelnemers alsook 
met de gebruikte kabels en stekkers. 500 kbit/s en 1.5 Mbit/s zijn gebruikelijke waarden. In het 
netwerk van de KHLim wordt er meestal 1.5Mbit/s gekozen. 
 
Profile: Een profiel is een verzameling van alle andere busparameters. Het gaat hier om 
volgende parameters: 
 

Tslot:  = Slottijd = De maximale tijd dat een zender zal wachten op een 
antwoord van de geadresseerde deelnemer. 

 
Max Tsdr: = Maximum Station Delay Responder = De maximale tijd dat de 

geadresseerde deelnemer nodig heeft om het protocol over te nemen. 
 
Min Tsdr: = Minimum Station Delay Responder = De minimale tijd dat de 

geadresseerde deelnemer nodig heeft om het protocol over te nemen. 
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Tset: = Setup Time = tijd tussen de aanvraag van data en het effectief 
ontvangen van de dataframes. 

 
Tqui: = Quiet time for modulator = Tijd die de deelnemer nodig heeft om te 

wisselen tussen ‘zend’- en ‘ontvangst’-mode. 
 
Gap Factor: = De ‘Gap Factor’ bepaalt hoeveel ‘token’-beurten er voorbij gaan 

vooraleer een nieuwe deelnemer opgenomen kan worden in de ‘livelist’. 
 
Retry Limit: = De ‘Retry Limit’ bepaalt het maximaal aantal pogingen nodig om een 

geadresseerde deelnemer te bereiken. 
 
Ttr: = Target Rotation Time = De maximale tijd die beschikbaar wordt 

gesteld voor het volledig rondgaan van de ‘token’. Binnen deze tijd 
krijgen alle masters eenmaal de kans om te zenden. De resterende tijd 
tussen de ingestelde Ttr en de werkelijke Ttr wordt gebruikt door de 
masters om data uit te wisselen met de slaves. Een richtwaarde zou 
liggen rond de 5000 keer de HSA. 

 
We onderscheiden volgende busprofielen: 
 
 DP:  Wordt gekozen wanneer de deelnemers uitsluitend van de S7-familie 
   zijn. Dit mag zowel in single-master als in multi-master gebruikt worden. 
 

Standaard: Ideaal voor multi-master gebruik met snelle deelnemers (= nieuwe 
Profibus chipsets). De volledige S7-familie voldoet hieraan. 

 
Universal: Dit kan gebruikt worden wanneer DP en Standaard niet mogelijk zijn. 

Moet ook gekozen worden wanneer gebruik gemaakt wordt van S5-
materiaal zoals de CP 5430/5431. 

 
User-Defined: Hier kunnen we alle busparameters zoals hierboven beschreven  

naar eigen wens instellen. 
 
Welk profiel er ook gekozen wordt, denk eraan dat de Profibusparameters, dus het profiel, voor 
alle deelnemers hetzelfde moet zijn om een goede werking te garanderen. In de KHLim 
gebruiken we altijd Universal (DP/FMS). Met de knop ‘Bus Parameters kunnen we de 
verschillende busparameters bekijken/wijzigen. 
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Wanneer we alle parameters goed gekozen hebben moeten we enkel nog het Profibus- 
deelnemernummer van de CPU 315-2DP invoeren. Het Profibusnummer kan zelf ingevoerd 
worden of gekozen worden uit een lijst met de nog beschikbare nummers. Het programma laat 
het niet toe een bestaand nummer te kiezen. Standaard wordt nummer 2 gekozen.  
 

 
 
Door op ‘OK’ te klikken wordt de CPU 315-2DP effectief ingevoerd in het rack. Op slot 
nummer 2 zit de processor zelf. Op slot nummer 2.1 zit de ‘geïntegreerde’ DP-
Profibusdeelnemer. Omdat de deelnemer als ‘master’ is geconfigureerd, wordt er een lijn 
getrokken vertrekkende vanuit slot nummer 2.1. Deze lijn stelt het Profibus netwerk voor. Op 
deze lijn moeten dan ook alle andere deelnemers van hetzelfde netwerk gekoppeld worden. 
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De hardwareconfiguratie van het ‘Simatic S7-300 station’ moet nog verder afgewerkt worden. 
Afhankelijk van de opstelling zullen er nog ingangskaarten, uitgangskaarten en andere 
toegevoegd moeten worden.  
 

 
 
 
Na het invoegen van de standaard I/O-kaarten zien we onderaan in het venster van de 
hardwareconfiguratie de logische adressen die aan de verschillende in- en uitgangskaarten 
toegekend zijn. We kunnen dus zien dat de ingangsbytes 0,1,4 en 5 alsook de uitgangsbytes 
8,9,12 en 13 toegekend zijn. De toekenning van juist die in- en uitgangsbytes is afhankelijk van 
de steekplaats van de kaart. De toekenning ligt echter niet vast. Vanaf een CPU315 is er de 
mogelijkheid om deze adressen aan te passen. 
 
De hardwareconfiguratie van het ‘Simatic S7-300 station’ is bijna klaar. Er moet enkel nog de 
DP-slaves, de zogenaamde decentrale periferie, op het Profibusnetwerk gekoppeld worden. 
Hiervoor openen we in de hardwarecatalogus de ‘Profibus DP’ map. In deze map bevinden 
zich alle mogelijke componenten van Siemens (en eventueel ook van andere merken) die op 
het Profibusnetwerk kunnen gekoppeld worden. We kiezen de slaves die in de opstelling 
geïntegreerd zijn. Deze componenten worden achtereenvolgens uit de lijst naar de ‘Profibus-
lijn’ gesleept. 
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In de bovenstaande afbeelding is als voorbeeld een ET200B-32DI gekoppeld aan het 
Profibusnetwerk. Het Profibus-deelnemernummer wordt in het bovenstaande figuurtje getoond, 
nl. nummer 13. Onderaan in het venster worden de eigenschappen getoond van de Profibus-
slave. De slave bestaat uit een zogenaamde ‘universal module’ van 32 DI. De logische 
adressen die eraan toegekend worden zijn 6,7,8 en 9. Dit waren de eerste 4 aaneensluitende, 
niet-toegekende ingangsbytes.  
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Uit het voorgaande volgt dat de volgorde waarop de verschillende modules in de hardware 
configuratie ingevoegd worden belangrijk is. Stel dat we eerst de CPU315-2DP zouden 
plaatsen, dan de verschillende Profibus-slaves en tenslotte gevolgd door de standaard I/O-
kaarten in het rack, zullen we zien dat de adressering volledig anders is. DE ET200-32DI krijgt 
dan bijvoorbeeld de logische ingangsbytes 0 t/m 3 toegekend. 
 
Alle toekenningen kunnen door de programmeur nadien nog altijd gewijzigd worden. 
 
De volledige hardwareconfiguratie is nu klaar. Ze moet opgeslagen en gedownload worden 
naar de PLC. Het grote voordeel van een CPU met een geïntegreerde DP-master is dat de 
toegekende logische bytes van de in- en uitgangenmodules onmiddellijk kunnen gebruikt 
worden in het programma. Er moet dus niets extra geprogrammeerd worden om de slaves te 
kunnen gebruiken. 
 



ACRO                       PROFIBUS KOPPELINGEN in STEP7   blz. 10 / 53 

2. Koppeling van Profibus-slaves aan een Profibus-DP Communicatiekaart (= CP Profibus DP) 
 
Voeg een nieuw S7-300 station in. (Insert > Station > Simatic 300 Station) 
 
Open de hardwareconfiguratie van het nieuwe station. Nu moet de nieuwe hardware toegevoegd 
worden door de verschillende elementen uit de catalogus te kiezen. Begin uiteraard met een S7-
300-rack gevolgd door een CPU. Hierna gaan we de communicatiekaart voor Profibus in haar 
slot plaatsen. Deze kaart heeft de naam ‘CP 342-5’ en is een Profibus-DP communicatiekaart die 
zowel als master of als slave kan geconfigureerd worden. 
 
Door de CP 342-5 op slot 4 van het rack in te voegen wordt er automatisch een venster getoond 
waarin het DP-gedeelte van de CP moet geconfigureerd worden. De handelingen die hiervoor 
dienen te gebeuren staan beschreven in ‘Koppeling van Profibus-slaves aan een CPU315-2DP 
(geïntegreerde DP-master)’ 
 

 
 
In tegenstelling tot de CPU315-2DP zien we nu geen voorstelling meer van de ‘Profibus Master 
Lijn’. Dit komt omdat de CP nog niet is ingesteld om dienst te doen als DP-master. We moeten 
dit zelf nog activeren. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de CP in slot 4 en kies dan 
‘insert DP-master System’. Nu kunnen, analoog met de CPU315-2DP, de verschillende slaves 
gekoppeld worden op het zojuist gecreëerde Profibusnetwerk. 
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In het voorbeeld wordt er gestart met het invoegen van twee ingangskaarten en twee 
uitgangskaarten. De standaard logische adressen hiervoor zijn: ingangsbytes 4, 5, 8, 9 en 
uitgangsbytes 12, 13, 16 en 17. Nadien worden de DP-slaves toegevoegd op het 
Profibusnetwerk. Er wordt gestart met de 32DI toe te voegen. Deze module krijgt de logische 
ingangsbytes 0 t/m 3 toegewezen. Vervolgens werd de 16DI toegevoegd. Deze kaart krijgt de 
volgende 2 vrij logische ingangsbytes toegewezen, nl. de ingangsbytes 4 en 5. Er wordt dus geen 
rekening gehouden met de standaard I/O-kaarten in het rack. Elke CP heeft namelijk een eigen 
I/O-bereik van 240 bytes in en 240 bytes uit welke volledig los staan van het I/O-bereik van de 
CPU en dus van de I/O-kaarten. 
 
De hardwareconfiguratie is nu klaar, en kan opgeslagen en gedownload worden. 
 
Indien de slaves gekoppeld waren aan een CPU315-2DP was de configuratie volledig voltooid. 
Men kan de ingangen rechtstreeks aanspreken in de verschillende programmabouwstenen. 
 
Dit is niet het geval wanneer er gebruik gemaakt wordt van CP 342-5 DP. Men moet eerst de 240 
ingangsbytes in de CPU binnenlezen en de 240 uitgangsbytes van de CPU naar de CP 
wegschrijven. Hiervoor kan men gebruik maken van standaard FC’s meegeleverd met STEP7. 
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Deze FC’s moeten opgeroepen worden ergens vanuit de OB1. Logischer wijze worden de 
ingangsbytes van de CP binnenlezen in het begin van de OB1. Op het einde van de OB1 worden 
dan de uitgangsbytes weggeschreven naar de CP. 
 
Dubbelklik in de ‘Simatic Manager’ op OB1 om deze te gaan programmeren. Zorg ervoor dat de 
catalogus open staat. Ga op zoek naar de FC2 = DP-RECV (CPU ontvangt ingangsbytes van CP) 
in de Libraries -> Standaard Library -> Communication Blocks -> FC2. Sleep deze FC2 naar een 
netwerk van de OB1. Door dit te doen wordt de FC ook naar uw eigen project gekopieerd. Ook 
wordt de symbols-database aangepast met een symbolische naam voor FC2. 
 

 
 
Er moeten nu nog enkele waarden toegekend worden aan de verschillende parameters van deze 
FC2 DP-RECV.  Hieronder volgt de verklaring van deze parameters. 
 

CPLADDR: = Logisch Module-startadres van de CP. Dit is het nummer van de eerste 
ingangsbyte dat toegekend is aan de CP en terug te vinden is in de 
hardwareconfiguratie. (zie figuur op vorig blad) Vermits de CP op slot 4 
van het rack zit, is het standaardadres 256. Dit is het getal dat moet 
ingevoerd worden bij de parameter. Let wel dit moet ingevoerd worden als 
een hexadecimaal getal. De in te voeren waarde is dus: W#16#100. 

 
RECV:  = De definitie van een geheugengebied in de PLC waar de ingangsbytes 

van de CP naartoe moet gekopieerd worden. Dit gebied kan liggen in het 
merkerbereik, ergens in een databouwsteen, of in de I/O-buffer van de 
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CPU (= Proces image area). De waarde voor deze parameter moet 
ingevoerd worden met het formaat ANY.  

 
 ANY:   P#[eerste bit van het gekozen geheugengebied]  BYTE  [aantal 

bytes] 
 
 Vbn:  P#M100.0 BYTE 50    (vanaf merkerbit 100.0 t/m 150.7) 
   P#M100.0 WORD 25     (vanaf merkerbit 100.0 t/m 150.7) 
   P#I50.0 DWORD 10 (vanaf ingangsbit 50.0 t/m 90.7) 
   P#DB10.DBX12.0 BYTE 20  (van byte 12 van DB10 t/m byte 31) 
 
 Let op: het bitnummer moet altijd op ‘0’ eindigen. Er moet altijd een 

spatie voor en achter het woord BYTE, WORD of DWORD staan. De 
totale lengte van het geheugengebied in aantal bytes  uitgedrukt moet 
liggen tussen 1 en 240.  

 
NDR:  = New Data Ready.  

1  =  De data zijn op een foutloze manier gekopieerd van de CP naar de  
CPU en zijn nu klaar voor gebruik. 

0  = zie de ERROR-bit in combinatie met het STATUS-woord voor 
meer zinnige informatie. 

 
 
ERROR: 1  = Er is een fout opgetreden. Zie het STATUS-woord voor meer 

zinnige informatie. 
 
STATUS: Een woord waarin de toestand van de data-overdracht tussen CP en CPU 

beschreven wordt. Als alles goed werkt zal de waarde steeds veranderen 
van 8180h naar 0000h en omgekeerd. Zie appendix voor meer details. 

 
DPSTATUS: Een byte waarin de toestand van de DP-master/slave beschreven wordt. 

Zie appendix voor meer details 
 
In het voorbeeld hebben de slaves in totaal 6 bytes aan ingangen. Deze hebben in de 
hardwareconfiguratie de adressen 0 t/m 6 gekregen. Stel dat ik deze  data wil plaatsen in de 
ingangsbuffer van de CPU van byte nummer 40.  Voor de uitgangsparameters van de FC is er 
gewoon gekozen voor vrije merkers. De oproep zou er dan als volgt kunnen uitzien. 
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De 4 bytes van de ET200B-32DI zullen nu in de CPU de ingangsbytes 40 t/m 43 beslaan. 
De 2 bytes van de ET200B-16DI zullen in de CPU de ingangsbytes 44 en 45 beslaan. 
 
 
Om nu data naar de output van de DP-slaves te sturen moet er in feite eerst data gestuurd worden 
van de CPU naar de CP. De CP zal dan verder wel zorgen dat de data bij de slaves terechtkomen. 
Hiervoor moet er gebruik gemaakt worden van de FC1 – DP SEND die ook weer te vinden is in 
de ‘Standard Libraries’. 
 

 
 
De parameters van de FC1 – DP SEND zijn vergelijkbaar met die van DP-RECV.  De parameter 
SEND is van het formaat ANY. Hier moet het geheugengebied in de CPU gedefinieerd worden 
wat verstuurd moeten worden naar de CP en vervolgens naar de DP-Slaves. 
 
De parameter DONE = 1 wanneer de FC klaar is met zenden van gegevens naar CP 
 
De parameter STATUS geeft meer informatie over de toestand van de FC. Als alles goed gaat 
zal deze steeds veranderen van 8180h naar 0000h en omgekeerd. 
 
In het voorbeeld is er maar 1 slave die outputs heeft. Volgens de hardwareconfiguratie zijn die 
toegekend op de logische uitgangsbytes 0 en 1 van de CP. Door bovenstaande zendopdracht 
worden de uitgangsbytes 80 en 81 naar de DP-slave gestuurd. 
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3. Koppeling van twee S7-PLC’s gebruikmakend van een communicatiekaart (CP 342-5 DP) 
 
Totnogtoe hebben we telkens communicatie opgezet vanuit 1 master (een CP) naar meerdere  
slaves (decentrale periferie). Nu is het de bedoeling gegevens uit te wisselen tussen twee CP’s 
onderling, beide geplaatst bij een andere CPU. 
 
Ik ga ervan uit dat in hetzelfde project de verschillende S7-300 stations gedefinieerd worden. 
Maak hiervoor dus twee stations aan, plaats in beide een CPU en op slot 4 een CP 342-5. 
We gaan kiezen dat beide CP’s master zijn. Hierdoor kunnen beide CP’s indien nodig 
communiceren met hun eigen slaves. Zorg er wel voor dat ze beide gekoppeld worden aan 
hetzelfde Profibusnetwerk. De hardwareconfiguratie is nu klaar. Ze is trouwens volledig analoog 
aan de beschrijving van de koppeling tussen een CP 342-5 DP en zijn DP-slaves. 
 
Nu moet nog de verbinding gedefinieerd worden tussen de twee CP’s onderling. Dit gebeurt met 
het pakket ‘NetPro’. Sluit hiervoor eerst de ‘hardwareconfiguratie’. Teruggekomen in ‘Simatic 
Manager’ wordt de naam van het project aangeklikt. Hierdoor is er in het rechtse venster een lijst 
te zien van alle stations van het project. Er zijn ook de namen te zien van alle netwerken die er 
gedefinieerd zijn. In ons voorbeeld zijn dit: MPI(1) en PROFIBUS(1). Door te klikken op een 
van deze objecten wordt ‘NetPro’ gestart. Er zijn ook nog andere mogelijkheden; zoek maar uit. 
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In NetPro worden alle gedefinieerde netwerken getoond. Ook worden alle deelnemers van het 
netwerk getoond. Dit is aangegeven door een koppellijntje tussen de deelnemer en het net zelf.  
 
Soms zijn de DP-slaves niet zichtbaar. Deze kunnen namelijk verborgen worden door het 
volgende te kiezen:  View -> With DP-Slaves. Ook worden de adressen van de deelnemers 
getoond. Dit kan ook namelijk verborgen worden door het volgende  te kiezen: Options -> 
Customize -> Display Addresses. 
 
Om een verbinding te leggen tussen twee CP’s moet er met de cursor een van de twee CPU’s 
aangeklikt worden. Als dit gebeurd is, wordt er onderaan het venster een overzicht gegeven van 
alle ‘connecties’ die er voor die CPU gedefinieerd zijn; momenteel geen. 
 
Nu moet er een nieuwe connectie gemaakt worden:  Insert -> New Connection (er zijn ook nog 
andere manieren, zoek zelf maar). In het onderstaande venster moet bij ‘Station’ de naam van het 
station van de andere CP gekozen worden. Bij module de naam van de andere CPU. 
 

 
 
Heel belangrijk is het type van de connectie. Afhankelijk van de geïnstalleerde software op de 
PC kunnen de volgende types tot de mogelijkheden behoren: 
 
E-mail: gebruikt bij een IP-WEB kaart uit de S7-400 reeks voor het versturen van e-mail. 
FDL: Profibus FDL-communicatie (laag 2) tussen twee CP’s (moet geen S7-materiaal zijn) 
FMS: Profibus FMS-communicatie tussen twee CP’s (moet geen S7-materiaal zijn) 
ISO-Transport: Ethernetverbinding (laag 4) tussen twee CP’s (moet geen S7-materiaal zijn) 
ISO on TCP: Ethernetverbinding (laag 4) boven op TCP en dit tussen twee CP’s 
Point to Point: Punt-tot-puntkoppeling tussen twee CP’s (seriële koppeling) 
S7-connection: Profibus S7-communicatie tussen twee CP’s (enkel S7-materiaal waarvan 
minstens een van beide een S7-400 moet zijn) 
TCP: Ethernetverbinding (IP) tussen twee CP’s  (moet geen S7-materiaal zijn) 
 
In ons voorbeeld kiezen we voor een FDL-verbinding. 
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Kruis het vakje ‘Display Properties Dialog’ aan en klik op ‘OK’. In het onderstaande venster 
worden dan de eigenschappen van deze connectie getoond. Hier vinden we ook wat gegevens 
terug die nodig zijn bij de programmatie van de FC’s die instaan voor de verbinding tussen de 
CP’s onderling. 
 

 
 
In het eerste tabblad word het local ID-nummer van de verbinding getoond. 
Dit nummer is ‘0001 A000’  Die ‘1’ duidt op de eerste verbinding van deze CPU en het is ook 
dit nummer dat straks moet ingevuld worden bij de parameter ID van de communicatie FC. 
 

 
 
In het tweede tabblad worden de Profibusadressen van beide partners getoond. Ook moet 
hier het LSAP-nummer (= Local Service Access Point nummer) ingevoerd worden. 
Meestal doet de software dit voor ons automatisch uitgaande van het volgende algoritme. 
Het LSAP-nummer van de lokale partner = Profibusnummer van de remote partner + 1. 
Het LSAP-nummer van de remote partner = Profibusnummer van de lokale partner + 1. 
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Vermits het LSAP-nummer moet liggen tussen 2 en 33 werkt dit regeltje ook maar als de 
Profibusnummers niet groter zijn dan 32. 
 
Elke verbinding die vertrekt vanuit de locale partner moet een LSAP-nummer krijgen dat 
nog niet in gebruik is voor een andere verbinding die vanuit dezelfde locale partner 
vertrekt. Dit betekent dan ook dat er vanuit 1 CP maar maximaal 32 verbindingen kunnen 
opgebouwd worden. 
 
De verbinding van station(1) is nu klaar. Klikt men nu op de CPU van station(2) zal men 
zien dat ook hier nu al een verbinding bestaat, nl. de verbinding naar station(1). 
 
Alles moet nu opgeslagen en gedownload worden. Denk er aan dat er moet gedownload 
worden naar beide stations. Klik hiervoor eerst op station(1) en op download PLC. 
Herhaal deze procedure voor station(2). 
 
Alle configuraties zijn nu voltooid. Het enige dat nu nog rest is de programmatie van de 
communicatie FC’s. Voor het wegzenden van gegevens gebruiken we FC5 AG-SEND, 
voor het ontvangen van data FC6 AG-RECV. Beide FC’s zijn te vinden in Library -> 
Simatic Net CP -> CP300. Door de gewenste FC naar een netwerk te slepen wordt ze 
automatisch gekopieerd naar het eigen project. Ook de ‘symbols’ worden aangepast.  
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Er moeten nu nog enkele waarden toegekend worden aan de verschillende parameters van deze 
FC2 DP-RECV.  Deze parameters zijn bijna identiek aan die van de DP-SEND en DP-RECV 
Hieronder volgt de verklaring van deze parameters. 
 

CPLADDR, SEND = RECV, DONE, ERROR, STATUS: deze hebben exact dezelfde 
betekenis als bij de beschrijving van de DP-RECV / DP-SEND. 

 
 ID: Dit is het nummer van de logische verbinding (=connectie) van de CPU. 
 

AG-SEND 
 
ACT: Indien de parameters ‘waar’ zijn, wordt de opdracht ‘AG-SEND’ ook effectief 

uitgevoerd, tenminste als de CP nog niet bezig is met een vorige opdracht. 
Wanneer ACT=FALSE wordt er geen ‘send’-opdracht uitgevoerd. In dit laatste 
geval krijgt alleen STATUS een update. 

 
LEN: Bij de parameter SEND is er een geheugenbereik gedefinieerd met een bepaalde 

lengte. De parameter LEN geeft aan hoeveel bytes er nu ook effectief verstuurd 
zullen worden vanuit het gedefinieerde geheugenbereik. We moeten minstens 1 
byte versturen en maximaal evenveel bytes als het gedefinieerde geheugenbereik 
groot is met uiteraard een maximum van 240 bytes. Als parameter kan hier een 
constant getal opgegeven worden (INT-formaat) ofwel een variabele,  
bijvoorbeeld MW100, waarin de gewenste LENgte staat. 

 
 

AG-RECV 
 
LEN: LEN is nu een uitgangsparameter. Het is de functie AG-RECV die er zelf een 

waarde naartoe zal schrijven. Deze waarde heeft dan ook als betekenis het 
effectief ontvangen aantal bytes. Uiteraard met een maximum gelijk aan de 
grootte van het ontvangstgeheugenbereik. Vermits dit een uitgangsparameter is 
kan hier ook geen constant getal opgegeven worden. Men is verplicht hieraan een 
variabele toe te kennen. 

 
Opmerking: 
Wanneer er een FDL-connectie opgebouwd is tussen twee S7-400 CPU’s en bijbehorende CP’s 
is het mogelijk om toch grotere datablokken dan 240 bytes te versturen/ontvangen. Hiervoor 
moet er dan wel gebruik gemaakt worden van de functies AG-LSEND en AG-LRECV. De ‘L’ 
staat voor LONG. De functies zijn terug te vinden in de libraries -> Simatic Net CP -> FC50 / 
FC60.  
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4. Koppeling van een S7-PLC (CPU 315-2DP) en een intelligente slave (ET200S-CPU) 
 
Start met het openen van een bestaand project of begin met een nieuw project. Voeg vervolgens 
een nieuw S7-300 station in. (Insert > Station > Simatic 300 Station) 
 
Open de hardwareconfiguratie van het nieuwe station. Nu moet de nieuwe hardware toegevoegd 
worden door de verschillende elementen uit de catalogus te kiezen. Begin uiteraard met de 
configuratie van de intelligente slave.  Voeg de ET200S CPU in (zonder rack)  
 
Vraag de eigenschappen van het MPI/DP gedeelte van de CPU van de intelligente slave op. Er 
wordt een venster getoond waarin het DP-gedeelte van de CPU geparametreerd moet worden. 
 

 
 
 
 
De CPU, als Profibusdeelnemer, moet deel uitmaken van een Profibusnetwerk (= subnet). Er 
moet dus een geschikt netwerk gekozen worden uit de lijst van subnetten. Momenteel is deze 
lijst echter leeg en moet er dus een nieuw Profibussubnet gedefinieerd worden. Klik hiervoor 
op ‘NEW’.  De logische naam van dit nieuwe subnet wordt ons voorgesteld als ‘Profibus(1)’. 
We klikken op het tweede tabblad (= Network settings) om de eigenschappen van het nieuwe 
subnet in te stellen.  
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Highest PROFIBUS Address = HSA: standaard staat deze ingesteld op het hoogst mogelijk 
aantal Profibusdeelnemers die in 1 subnet mogelijk zijn, nl. 126. Hoe kleiner dit getal des te 
sneller zal een nieuwe deelnemer die op het net bijkomt herkend worden en in de ‘livelist’ 
opgenomen worden. Omwille van compatibiliteit met S5-stations is het echter aangeraden een 
keuze te maken uit volgende waarden: 15, 31, 63 of 126. In het netwerk van de KHLim wordt 
er altijd 31 gekozen. 
 
Transmission Rate: hiermee stellen we de snelheid (= baudrate) van ons netwerk in. Bij de 
keuze hiervan moet rekening gehouden worden met de capaciteiten van alle deelnemers alsook 
met de gebruikte kabels en stekkers. 500 kbit/s en 1.5 Mbit/s zijn gebruikelijke waarden. In het 
netwerk van de KHLim wordt er meestal 1.5Mbit/s gekozen. 
 
Profile: Een profiel is een verzameling van alle andere busparameters. Het gaat hier om 
volgende parameters: 
 

Tslot:  = Slottijd = De maximale tijd dat een zender zal wachten op een 
antwoord van de geadresseerde deelnemer. 

 
Max Tsdr: = Maximum Station Delay Responder = De maximale tijd dat de 

geadresseerde deelnemer nodig heeft om het protocol over te nemen. 
 
Min Tsdr: = Minimum Station Delay Responder = De minimale tijd dat de 

geadresseerde deelnemer nodig heeft om het protocol over te nemen. 
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Tset: = Setup Time = tijd tussen de aanvraag van data en het effectief 
ontvangen van de dataframes. 

 
Tqui: = Quiet time for modulator = Tijd die de deelnemer nodig heeft om te 

wisselen tussen ‘zend’- en ‘ontvangst’-mode. 
 
Gap Factor: = De ‘Gap Factor’ bepaalt hoeveel ‘token’-beurten er voorbij gaan 

vooraleer een nieuwe deelnemer opgenomen kan worden in de ‘livelist’. 
 
Retry Limit: = De ‘Retry Limit’ bepaalt het maximaal aantal pogingen nodig om een 

geadresseerde deelnemer te bereiken. 
 
Ttr: = Target Rotation Time = De maximale tijd die beschikbaar wordt 

gesteld voor het volledig rondgaan van de ‘token’. Binnen deze tijd 
krijgen alle masters eenmaal de kans om te zenden. De resterende tijd 
tussen de ingestelde Ttr en de werkelijke Ttr wordt gebruikt door de 
masters om data uit te wisselen met de slaves. Een richtwaarde zou 
liggen rond de 5000 keer de HSA. 

 
We onderscheiden volgende busprofielen: 
 
 DP:  Wordt gekozen wanneer de deelnemers uitsluitend van de S7-familie 
   zijn. Dit mag zowel in single-master als in multi-master gebruikt worden. 
 

Standaard: Ideaal voor multi-master gebruik met snelle deelnemers (= nieuwe 
Profibus chipsets). De volledige S7-familie voldoet hieraan. 

 
Universal: Dit kan gebruikt worden wanneer DP en Standaard niet mogelijk zijn. 

Moet ook gekozen worden wanneer gebruik gemaakt wordt van S5-
materiaal zoals de CP 5430/5431. 

 
User-Defined: Hier kunnen we alle busparameters zoals hierboven beschreven  

naar eigen wens instellen. 
 
Welk profiel er ook gekozen wordt, denk eraan dat de Profibusparameters, dus het profiel, voor 
alle deelnemers hetzelfde moet zijn om een goede werking te garanderen. In de KHLim 
gebruiken we altijd Universal (DP/FMS). Met de knop ‘Bus Parameters kunnen we de 
verschillende busparameters bekijken/wijzigen. 
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Wanneer we alle parameters goed gekozen hebben moeten we enkel nog het Profibus- 
deelnemernummer van de Et200S CPU invoeren. Het Profibusnummer kan zelf ingevoerd 
worden of gekozen worden uit een lijst met de nog beschikbare nummers. Het programma laat 
het niet toe een bestaand nummer te kiezen.   
 

 
 
Door op ‘OK’ te klikken worden de parameters effectief ingevoerd. Op slot nummer 2 zit de 
processor zelf. Op slot nummer 2.1 zit de ‘geïntegreerde’ DP-Profibusdeelnemer.  
De hardwareconfiguratie van het ‘Simatic S7-ET200S CPU station’ moet nog verder afgewerkt 
worden. Afhankelijk van de opstelling zullen er nog ingangskaarten, uitgangskaarten en andere 
toegevoegd moeten worden. Na het invoegen van de standaard I/O-kaarten zien we onderaan in 
het venster van de hardwareconfiguratie de logische adressen die aan de verschillende in- en 
uitgangskaarten toegekend zijn. 
Om de communicatie met de master op te kunnen bouwen moet er nog een configuratie 
opgebouwd worden. We gaan naar de eigenschappen van de CPU en kiezen daar voor de 
configuration tab. In deze tab voeren we twee lijnen in, één lijn waarin we ingangen van de 
ET200S CPU gaan koppelen aan uitgangen van de master en één waarin we uitgangen van de 
ET200S CPU gaan koppelen aan ingangen van de master.   
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De hardwareconfiguratie van het ‘Simatic S7-ET200S CPU station’ is nu klaar.  
De configuratie mag gecompileerd en gedownload worden.  (Let op door de download kan de 
interface van MPI naar PROFIBUS omgeschakeld worden. Let er bij een volgende download 
op dat de interface van de PC en de PLC hetzelfde zijn. ) 
 

 
 
 
 
De master moet nog geconfigureerd worden. We starten met het invoeren van een nieuw 
station in het project. Vervolgens gaan we tewerk zoals de configutatie van de CPU 315-2DP 
uit hoofdstuk 1. 
 
Wanneer we alle parameters goed gekozen hebben moeten we enkel nog het Profibus- 
deelnemernummer van de CPU 315-2DP invoeren. Het Profibusnummer kan zelf ingevoerd 
worden of gekozen worden uit een lijst met de nog beschikbare nummers. Het programma laat 
het niet toe een bestaand nummer te kiezen. Let erop dat er een ander nummer gekozen wordt 
dan dat van de intelligente slave.  
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Door op ‘OK’ te klikken wordt de CPU 315-2DP effectief ingevoerd in het rack. Op slot 
nummer 2 zit de processor zelf. Op slot nummer 2.1 zit de ‘geïntegreerde’ DP-
Profibusdeelnemer. Omdat de deelnemer als ‘master’ is geconfigureerd, wordt er een lijn 
getrokken vertrekkende vanuit slot nummer 2.1. Deze lijn stelt het Profibus netwerk voor. Op 
deze lijn moeten dan ook alle andere deelnemers van hetzelfde netwerk gekoppeld worden. 
 

 
 
De hardwareconfiguratie van het ‘Simatic S7-300 station’ moet nog verder afgewerkt worden. 
Afhankelijk van de opstelling zullen er nog ingangskaarten, uitgangskaarten en andere 
toegevoegd moeten worden.  
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De hardwareconfiguratie van het ‘Simatic S7-300 station’ is bijna klaar. Er moet enkel nog de 
DP-slaves, de zogenaamde intelligente slave, op het Profibusnetwerk gekoppeld worden. 
Hiervoor openen we in de hardwarecatalogus de ‘Profibus DP’ map. In deze map kiezen we 
voor configured stations en vervolgens ET200S/CPU. Deze slepen we op de profibuslijn. 
Er verschijnt een eigenschappenscherm van de intelligente slave, in de connection tab moeten 
we de geconfigureerde slave koppelen aan de master : Connect. Vervolgens moet er in de 
configuration tab ingegeven worden welke ingangen van de master gekoppeld worden aan 
uitgangen van de ET200S CPU en welke uitgangen van de ET200S CPU gekoppeld worden 
aan ingangen van de master.   
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De communicatie tussen beide systemen gebeurt volledig via de data uit de configuratietabel. De 
in- en uitgangen van zowel master als intelligente slave die in de configuratietabel ingegeven 
zijn, zijn virtuele in- en uitgangen. Dit wil zeggen, ze komen niet terug op de in- en 
uitgangskaarten. Ze kunnen wel gebruikt worden in de programma’s van CPU. 
   
De configuratie van de master is hiermee voltooid. Het geheel kan gecompileerd en gedownload 
worden.  
 
Ook een CPU315-2DP of een CP342-5 kan als intelligente slave fungeren, de configuratie 
gebeurt op dezelfde manier. 
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5. Koppeling van een S7-PLC (CP 342-5 DP) en een S5-PLC (CP 5431 DP) 
 
De manier van werken is bijna volledig hetzelfde als bij de koppeling tussen twee S7-PLC’s. 
Het enige waar moet voor gezorgd worden is dat de S5-PLC bestaat in het S7-project. Selecteer 
hiervoor in de ‘Simatic Manager’ de naam van het S7-project. Er is nu de mogelijkheid om een 
nieuw station in te voegen. We kiezen uit de lijst een S5-station. 
 

 
 
Het nieuwe S5-station staat nu bij in het S7-project. Enkel de eigenschappen van dit S5-station 
moeten nog aangepast worden. Met name de instellingen van de ‘interfaces’. Hiermee kunnen 
we definiëren van welke netwerken dit S5-station deel zal uitmaken. Klik dus rechts op het S5-
station en kies ‘properties’, selecteer vervolgens het tweede tabblad ‘interfaces’ en klik op 
‘NEW’ om een nieuwe interface toe te voegen. Selecteer uit de lijst ‘PROFIBUS interface’ en 
klik op ‘OK’ om dit te bevestigen. 
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Het venster dat hierna verschijnt is vergelijkbaar met dat van de vorige koppelingen. Er moet 
zowel een Profibusdeelnemernummer als een Profibusnetwerk gekozen worden. Hierna komt 
men terug in het overzichtsscherm waar alle interfaces van het station getoond worden. 
 

 
 
Voor de verdere programmatie van het S7-gedeelte zijn alle stappen dezelfde zoals bij een 
koppeling tussen twee S7-PLC’s. Voor het S5-gedeelte moet er nu gebruik gaan gemaakt worden 
van het STEP5-pakket waarin ook het NCM-pakket (v4.5) wordt gebruikt. 
 
Start STEP5 en stel de projectgegevens in (subdirectory, projectnaam, enz.).  Vervolgens moet 
het NCM-pakket geopend worden. Dit is terug te vinden onder het menu-item  Wechsel -> 
Weitere. Selecteer daar de G-drive, kies de subdirectory STEP5 en als laatste NCMv46. 
Selecteer daar ‘SINEC NCM…V 4.6’ en het pakket voor de configuratie van de Profibus-
communicatiekaart CP5431 wordt gestart. 
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Bij  ‘INIT -> Editieren’ kunnen de projectinstellingen worden vastgelegd. Ook is er hier de 
keuze of men ‘Offline’ of ‘Online’ zal gaan werken. 
 
Vervolgens moeten de initiële parameters van de CP5431 worden vastgelegd. (Editieren -> Init) 
Dit zijn het Profibus-deelnemernummer, het SSNR, de modulegrootte en commentaar. 
 

 
 
L2-adresse =  het Profibus-deelnemernummer, hetzelfde nummer dat gedefinieerd is in het  
S7-project. In ons voorbeeld is dit 12. 
 
Basis-SSNR = het logisch adres van de CP 5431 kaart zoals de kaart in het rack zit. Elke kaart in 
het S5-rack is te bereiken via een logisch adres zoals dat ook het geval is in S7. In S7 wordt er 
een standaard adres voorgesteld in functie van het slotnummer waarop de kaart steekt. Sommige 
kaarten van de S5-familie hebben op de kaart een aantal Dipswitches zitten waarmee we het 
adres moeten instellen. Bij de CP5431 moeten we dit in de software instellen. Soms wordt dit 
adres bepaald door een zogenaamde adresselectorkaart in het rack waarmee men voor elk slot 
een adres kan toekennen. Het adres moet altijd een veelvoud zijn van 4 en kleiner zijn dan 255. 
Nul is ook een mogelijke waarde. In het voorbeeld van de KHLim gebruiken we 232. 
 
Aktiv/Passive = met deze parameter leggen we vast of de Profibusdeelnemer een Master 
(=aktiv) of een slave (=passive) is. De CP5431 kan enkel als master functioneren, wat inhoudt 
dat er ‘aktiv’ moet gekozen worden. 
 
Anzahl Schnittst. = het aantal fysische Profibus-aansluitingen die de CP-kaart heeft. Mogelijke 
waarden moeten liggen tussen 1 en 4. In het geval van de CP5431 is dit altijd 1.  
 
Modulegroesse = het aantal Kbytes van de geheugenmodule (RAM of EPROM) dat in de 
CP5431 zit. Dit is enkel en alleen de eerste maal in te stellen. Indien dit nadien toch nog zou 
moeten gewijzigd worden kan dit nog door naar het volgende menu-item te gaan:  Werkzeuge -> 
Aendern der Modulegroesse. Mogelijke waarden zijn 16, 32 of 64Kbyte. In het voorbeeld van de 
KHLim is dit 32 Kbyte. 
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Verder zijn er nog  Erstellungsdatum en Anlagenbezeignung: eventueel de datum van aanmaak 
of laatste wijziging en wat commentaar. 
 
In de parameter ‘Netzdatei’ wordt een filenaam meegegeven waarin de beschrijving van het 
profibusnetwerk bijgehouden wordt. Hierdoor kan men geen fouten maken door b.v. aan 
deelnemers dezelfde profibus-deelnemernummers toe te kennen. Maar vermits een deel van ons 
project in STEP7 gemaakt is, zal deze ‘Netzdatei’-file toch onvolledig zijn. Vandaar dat we deze 
hier toch niet meer gaan gebruiken. Het is te zeggen, men geeft zomaar ergens een naam in die 
naar alle waarschijnlijkheid nog niet gebruikt is. 
 
De basisconfiguratie van de CP5431 is nu klaar. De busparameters van het Profibusnetwerk en 
de verbindingen naar de andere PLC’s moeten nu nog geconfigureerd worden. 
 
De busparameters moeten hetzelfde zijn als diegene die gekozen zijn in het S7-project. Daar was 
gekozen voor het busprofiel ‘Universal DP/FMS’ waarbij een aantal parameters horen (zie eerder 
in deze handleiding). Deze busparameters moeten ingevoerd worden bij ‘Editieren => 
Netzparameter Lokal’.  
 

 
 
Default SAP: Over deze SAP worden alle berichten verstuurd en ontvangen die geen SAP-

nummer hebben. 
 
Anzahl Telegramm-Wiederholungen = maximaal aantal keren dat geprobeerd wordt om een 
bericht te versturen. Kan b.v. op 5 geplaatst worden. 
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Er rest nu nog enkel de configuratie van de verbindingen tussen de S5-PLC en de S7-PLC. 
Kies hiervoor volgend menu-item: ‘Editieren -> Verbindungen -> AGAG-verb.’ en onderstaand 
beeld zal verschijnen. 
 

 
 
 

Lokale L2-Teilnehmeradresse = Profibusnummer van het S5-station zelf. 
 
Entfernte L2-Teilnehmeradresse = Profibusnummer van het S7-station. 
 
Prio (H/L/I):  instelling van de prioriteiten tussen de verschillende zendopdrachten. 

 H = Hoge Prioriteit 
 L = Lage Prioriteit 

  I  = Interrupt gestuurde prioriteit 
 
SSAP = Source Service Access Point = SAP-nummer van het S5-Station. Probeer hier 
dezelfde regel toe te passen als bij de verbinding tussen twee S7-PLC’s. Neem het 
Profibusnummer van de partner en tel er 1 bij op (16+1=17). Dit nummer moet trouwens 
gelijk zijn aan het ‘LSAP-nummer remote’ zoals dit ingevoerd is in het S7-project. 
 
DSAP = Destination Service Access Point = SAP-nummer van het S7-Station. Het 
Profibusnummer van het S5-station is 12, hierbij 1 optellen resulteert in 13.  
 
Vervolgens moet er zowel voor het zenden als voor het ontvangen een SSNR ingevoerd 
worden. Dit is het nummer van de fysische Profibusaansluiting op de S5-kaart. Dit moet 
een nummer zijn tussen 0 en 3 met als maximumnummer het aantal fysische 
Profibusaansluitingen minus 1. 
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ANR-Senden:Auftragsnummer senden :dit is het logisch nummer dat gebruikt wordt om  
bij het zenden over deze verbinding de link te leggen tussen de CP en de 
CPU. Het nummer moet gelegen zijn tussen 1 en 32.  

 
ANR-Empfangen: Auftragsnummer empfangen: dit is het logisch nummer dat 

gebruikt wordt om bij het ontvangen over deze verbinding de link 
te leggen tussen de CP en de CPU. Het nummer moet gelegen zijn 
tussen 101 en 132. 

 
Opmerking: de combinatie van het ANR-Senden en het ANR-Empfangen is te 
vergelijken met het ID-nummer  van een verbinding gedefinieerd in het S7-project. 

 
 
De configuratie is nu volledig klaar. Plaats het project in de online mode (Init -> Editieren) als 
dit nog niet gebeurd is. Nu kan het project overgedragen worden naar de geheugenmodule van de 
CP. Wordt er gewerkt met een RAM-module, zorg dan dat de CP in ‘Stop’ staat en kies dan 
‘Laden -> CP Datenbasistransfert -> FD naar CP’ en plaats nadien de CP terug in ‘Run’. 
Wordt er gewerkt met een EPROM-module, plaats deze dan in de EPROM-programmer en kies 
dan ‘Laden -> CP Datenbasistransfert -> FD naar EPROM’. 
 

 
 
In de CP is nu de volledige configuratie geladen. Er rest nu enkel nog een beetje programmatie in 
de PLC.  Eerst moet bij de opstart van de PLC de CPU gesynchroniseerd worden met de CP. 
Vervolgens moeten er functies opgeroepen worden waarin de ‘Zend’ en de ‘Ontvangst’ 
opdrachten verwerkt zijn. 
 
Bij de S5-115U zitten de Functiebouwstenen in de ROM. Bij de S5-135U moeten deze vanuit het 
project (libraries van Siemens) overgedragen worden naar de CPU. Deze FB’s hebben de 
volgende nummers en betekenis: 
 
S5-115U    S5-135U 
 
FB244 : SEND   FB120 : SEND 
FB245 : RECEIVE   FB121 : SEND 
FB249 : SYNCHRON  FB125 : SYNCHRON 
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Deze FB’s moeten eerst naar het ‘offline’-project van STEP5 gekopieerd worden vooraleer men 
ze daar kan gebruiken. Voor de S5-115U kan men ze hiervoor overdragen van CPU naar FD. 
Voor de S5-135U moeten ze ergens vanuit een ander project gekopieerd worden, of ze zouden 
toevallig nog in de CPU moeten zitten. 
 
De oproep van deze FB’s kan best gebeuren vanuit een eigen gecreëerde FB en zou er als volgt 
kunnen uitzien. 
 
 
  : SPA FB244 
 Name : SEND 
 SSNR : KY 0,232 
 A-NR : KY 0,1 
 ANZW: MW 200 
 QTYP : KC DB 
 DBNR : KY 0,10 
 QANF : KF 15 
 QLAE : KF 20 
 PAFE : MB 204 
 
Zowel bij de FB-SEND en de FB-RECV moeten er een aantal parameters meegegeven 
worden. Deze zijn hetzelfde voor de beide FB’s en hebben de volgende betekenis: 
 
SSNR KY x,y: Schnittstellennummer = logisch adres van de CP. Dit is hetzelfde 

adres ingegeven bij de initialisatie van de CP. In het voorbeeld van 
de KHLim is dit het adres 232. 

 
   Bij X=0 -> directe adressering; m.a.w. y = schnittstellennummer 

Bij X≠0 -> indirecte adressering; m.a.w. y= het datawoord van de op dat 
moment geopende databouwsteen. De waarde van het datawoord = 
schnittstellennummer. Veronderstel dat DB44 geopend is en dat voor y de 
waarde 10 gekozen is. Dan moet de DB er als volgt uit zien: 
 
DB44  … 
  DW 10  KY 0,232  Schnittstellennr. 232 
  DW 11  KY 0,1  Auftragnr. 1 
  DW 12  KC MW ANZW ligt in merkerbereik 

DW 13  KY 0,200 beginadres van het dubbel-  
woord waarin ANZW staat. 
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A-NR KY x,y: Auftragsnummer = nummer van de verbinding waarover zal gezonden of \
   ontvangen worden. 
 
 X heeft geen betekenis. 
 Y = 0 : ALL functie; zorgt ervoor dat alle zend/ontvangst opdrachten 

daadwerkelijk verstuurd/ontvangen worden door de CP 
 Y = 1 .. 223 : het nummer van de opdracht/verbinding zoals deze 

gedefinieerd is in de CP. 
 
ANZW MW x: Een dubbelwoord waarvan het eerste woord = het ANZW, Anzeigenwort 
ANZW DB x: of statuswoord is. Dit woord geeft meer informatie over de verwerkings-

toestand van de zend- of ontvangstopdracht. Het tweede woord is het 
Langenwort en geeft het aantal bytes weer die van lopende opdracht al 
verstuurd zijn. Bij ALL-functies staat hierin het Auftragsnummer dat 
momenteel actief is. 

 
 ANZW: 
 
 Statusanzeigen: 
 0 : RECV: Ontvangen data staan klaar 
 1 : SEND: opdracht loopt nog 
 2 : opdracht is klaar zonder fouten 
 3 :  opdracht is klaar maar met fouten 
 
 Data-afhandeling: 
 4 : Dataoverdracht tussen CP en CPU loopt nog 
 5 : SEND: dataoverdracht tussen CP en CPU is klaar 
 6 : RECV: dataoverdracht tussen CP en CPU is klaar 

7 : Dataoverdracht tussen CP en CPU is geblokkeerd. Deze bit wordt 
door de programmeur zelf ingesteld. 

 
Fehleranzeigen: Het fout nummer wordt gevormd door de bits 8 t/m 11 
0: Geen fout 
1-5 : CPU-fout : zie PAFE-byte (Parametrierungsfehler) voor meer info. 
6-F : CP-fout : zie handleiding van CP voor meer info. 
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QTYP/ZTYP KC x: Datenquelle/Datenziels. Met behulp van twee ASCII-tekens bepalen we 
het zendvak of het ontvangstvak van de functie 

 
   Mogelijke karakters zijn: 
 

DB :  het zend- of ontvangstvak ligt in een databouwsteen met nummer 
DBNR vanaf datawoord QANF/ZANF (Anfangsadress) met een 
lengte die gelijk is aan QLAE/ZLAE uitgedrukt in aantal woorden 

 
NN : Er wordt geen zend- of ontvangstvak gedefinieerd. Alles moet al in 

de CP aanwezig zijn. Dit wordt ook gebruikt bij een zogenaamde 
SEND-ALL of RECV-ALL. 

 
MB :  Zend- of ontvangstvak ligt in het merkerbereik. De parameter 

DBNR is nu irrelevant. QANF/ZANF = het adres van de eerste 
merkerbyte. QLAE/ZLAE = de grootte van het vak in woorden. 

 
EB : idem als MB maar nu in het ingangsbereik; behalve dat de lengte 

nu uitgedrukt is in bytes. (max. 128 bytes) 
 
AB : idem als MB maar nu in het uitgangsbereik; behalve dat de lengte 

nu uitgedrukt is in bytes. (max. 128 bytes) 
 
PB : idem als MB maar nu in het periferiebereik; behalve dat de lengte 

nu uitgedrukt is in bytes (max. 256 bytes) 
 
XX : indirecte adressering van het zend- of ontvangstvak. De parameter 

DBNR geeft het nummer van de databouwsteen aan waarin de 
actuele parameters staan. De parameter QANF/ZANF geeft het 
eerste woord aan vanaf waar de actuele parameters starten. 

    
b.v.  SPA FB244  SPA SEND 
 name: SEND Name: SEND 
 SSNR: KY 0,232 SSNR: KY 0,232 
 A-NR: KY 0,1 A-NR: KY 0,1 
 ANZW:  MW200 ANZW: MW200 
 QTYP: KC XX QTYP: KC DB 
 DBNR: KY 0,40 DBNR: KY 0,25 
 QANF: KF 10 QANF: KF 20 
 QLAE: KF 0  (irrelevant) QLAE: KF 12 
 PAFE: MB 204 PAFE: MB204 
 

    Met DB40  DW10 = KC DB (= QTYP) 
      DW11 = KY 25 (= DBNR) 
       DW12 = KF 20 (= QANF) 
      DW13 = KF 12 (= QLAE) 
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QANF KF x: Mogelijke betekenissen werden hierboven al besproken. Het is echter ook 
mogelijk aan deze parameter de waarde ‘-1’ mee te geven. Dit betekent dan dat er 
zoveel byte zullen ontvangen worden als er opgestuurd worden. Men spreekt ook 
van de ‘jokerlengte’. De maximale grootte van een datablok die ontvangen of 
verstuurd kan worden is afhankelijk van de parameter BLGR welke wordt 
opgegeven bij de functie SYNCHRON. 

 
BLGR KY 0,y: = Blockgroesse, maximaal aantal bytes die door een enkele oproep van 

SEND of RECV kunnen uitgewisseld worden tussen de CPU en de CP. 
  
   y = 0 : blokgrootte = 64 bytes (dit is de default) 
   y = 1 : blokgrootte = 16 bytes  
   y = 2 : blokgrootte = 32 bytes 
   y = 3 : blokgrootte = 64 bytes 
   y = 4 : blokgrootte = 128 bytes 
   y = 5 : blokgrootte = 256 bytes 
   y = 6 : blokgrootte = 512 bytes 
   y = 7 .. 254 = zelfde als y = 0 
 
PAFE BY x: Deze byte wordt geset bij het optreden van een parameterfout. B.v. een 

schnittstelle die niet bestaat of databouwstenen die niet bestaan of niet lang 
genoeg zijn of een te grote QLAE opgegeven. 

 
 bit 0 : 0=geen fout, 1=fout 
 bit 4 t/m 7 : vormen een hexadecimaal getal welke de volgende betekenis heeft: 
 

0 = geen fout 
1 = foutieve QTYP/ZTYP –parameter 
2 = databereik bestaat niet (DB bestaat niet of niet mogelijk voor de CPU) 
3 = databereik is te klein 
4 = QVZ-fout / geen uitwisseling mogelijk 
5 = foutieve ANZW 
6 = geen SEND- of RECV-parameters bij ALL-functie (systeemfout) 
7 = schnittstelle (CP) bestaat niet 
8 = schnittstelle (CP) is niet klaar 
9 = schnittstelle (CP) is overbelast 
A = niet gebruikt 
B = A-NR ontoelaatbaar  
C = schnittstelle (CP) antwoordt niet of geeft een negatief antwoord 
D = BLGR ontoelaatbaar 
E = niet gebruikt 
F = niet gebruikt 
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Vooraleer de CPU  gegevens kan uitwisselen met de CP-kaart moet deze CP eerst 
gesynchroniseerd worden met de CPU. Wanneer dit niet het geval is zal de CP niet volledig in 
run gaan. De ledjes RUN en STOP van de CP-kaart zullen allebei branden. De kaart moet maar 
eenmaal gesynchroniseerd. Daarom wordt de functie SYNCHRON geprogrammeerd in de 
opstart-organisatiebouwstenen, de zogenaamde OB20, OB21 en OB22. Bij de oproep moet 
ervoor gezorgd worden dat de VKE altijd 1 is, zoniet wordt de functie niet uitgevoerd. Dit laatste 
is trouwens ook geldig voor de functies SEND en RECV. De oproep van de functie 
SYNCHRON zou er als volgt kunnen uitzien: 
 

 : U M 0.0 
 : ON M 0.0 (VKE is altijd 1) 

 
 : SPA FB 249 
NAME : SYNCHRON 
SSNR : KY 0,232   (CP met logisch adres 232) 
BLGR : 0,0   (een maximale blokgrootte van 64 bytes) 
PAFE : MB 100 

 
Vooraleer de SEND- en de RECV-functie effectief gaat werken moet er ook eenmaal per 
schnittstelle (CP) nog een SEND-ALL en een RECV-ALL uitgevoerd worden. Dit is nodig om 
de CP toe te laten de data bij de CPU te gaan halen door gebruik te maken van de zogenaamde 
achtergrondcommunicatie.  
 
Door als A-NR het nummer ‘0’ te kiezen maakt men van de SEND een SEND-ALL en van de 
RECV een RECV-ALL. De parameters volgend op het ANZW zijn nu niet meer van belang. 
Ook  de oproep van de ALL-functie moeten met VKE = 1 gebeuren. 
 
Algemeen geldt dat wanneer een functie wordt opgeroepen met de VKE = 0 er geen 
dataoverdracht plaatsvindt. Wel wordt het Anzeigewort ANZW geactualiseerd. 
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6. Koppeling tussen een S7-PLC met CP342-5 DP en een niet-SIEMENS Profibusdeelnemer 
 
 
In de volgende beschrijving is de niet-SIEMENS Profibusdeelnemer een DP-slave. Dit is 
bijvoorbeeld een FESTO-ventieleiland, I/O-kaarten van WAGO of BECKHOFF, een 
frequentieregelaar van ABB, een sensor van LEUZE enz. Een volledige lijst van mogelijke 
Profibusdeelnemers is terug te vinden op de website van Profibus: http://www.profibus.com 
 
Voor de hardwareconfiguratie is er tot nu toe gebruik gemaakt van de hardwarecatalogus 
waaruit men uit het Profibus-DP-gedeelte de gewenste slaves selecteerde en sleepte naar het 
Profibusnetwerk. Wel, in deze lijst zitten standaard enkel en alleen maar beschrijvingen van 
SIEMENS toestellen. Vooraleer we hieruit een niet-SIEMENS toestel kunnen selecteren moet 
eerst dit toestel in de lijst worden opgenomen. Dit kan gebeuren door de zogenaamde GSD-file 
te gaan importeren en de catalogus te gaan updaten. Deze GSD-files worden meegeleverd door 
de fabrikant in kwestie. Recente versies zijn ook te vinden op het internet. Ga hiervoor kijken 
bij http://www.profibus.com/cgi-bin/profibus/gsd.pl Let op bij het downloaden, soms gebeurt 
het dat de extensie ‘GSD’ tweemaal achter het bestand staat. Indien dit zo is verwijder het dan 
eenmaal. 
 
Deze GSD-bestanden moeten gekopieerd worden in dezelfde directory waar STEP7 staat. Na 
een standaardinstallatie van STEP7 moeten de GSD-files gekopieerd worden naar de directory 
C:\Siemens\Step7\S7data\gsd. Hierna moet een update volgen van de hardwarecatalogus. Ga 
hiervoor naar de hardwareconfiguratie. Sluit daar alle projectvensters en kies daarna het menu-
item ‘Options -> Update catalog’. De lijst wordt opnieuw opgebouwd. De toegevoegde DP-
slaves zijn dan te vinden in ‘Profibus=DP -> Additional Field Devices -> I/O’. In het voorbeeld 
is  de buskoppler van WAGO geïmporteerd. 
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De WAGO-Profibuskoppler is nu gekoppeld op het netwerk. In de vorige figuur is echter te 
zien dat er nog geen in- of uitgangsmodules gedefinieerd zijn (lijst is leeg). Hiervoor moet er 
een geschikte I/O-module uit de catalogus gekozen worden (Profibus-DP -> Additional Field 
Devices -> WAGO 750-323 V1.0X -> en bv 16 bit binaire inputs). Bij de toekenning van de 
logische adressen wordt nu ook standaard de eerste x-aantal vrije byte gekozen. 
 

 
 
Ook is er de mogelijkheid om een ‘Universal module’ te kiezen. Bij het plaatsen van deze 
module moeten de eigenschappen ervan nog zelf ingevuld worden. Dubbelklik hiervoor op de 
module nadat ze aan het slot is toegekend. 
 

 
 
Standaard staat het I/O-type ingesteld op ‘Empty slot’ Wijzig dit naar b.v. ‘Input’. Vervolgens 
kan de startbyte van de logische adressen alsook het aantal bytes of woorden ingevoerd 
worden. 
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De parameter ‘Consistent over’ bepaald of bij de overdracht van gegevens van CP naar CPU en 
omgekeerd, rekening moet gehouden worden of de verschillende bits samen moeten blijven per 
unit, in dit geval per byte, of dat ze samen moeten blijven over de totale lengte van de blok, in 
dit geval 4 bytes. 
 
Wanneer alle nodige ‘slots’ van de WAGO-module geconfigureerd zijn, rest er niets anders 
meer dan alles op te slaan en te downloaden naar de CP. Vervolgens geldt dezelfde methodiek 
als bij de koppeling tussen een CP342-5 DP en SIEMENS-Profibus slaves eerder in deze 
beschrijving. 
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7.MPI koppeling tussen 2 S7-300 stations 
 
Indien er slechts een beperkte gegevensoverdracht moet plaatsvinden tussen  PLC’s of  PLC’s 
en  operator panels, dan wordt er meestal gebruik gemaakt van een MPI verbinding. De MPI 
verbinding maakt gebruik van de programmeerpoort. Dit maakt dat het een goedkope 
communicatie oplossing is. Het aantal gebruikers dat over een MPI poort kan communiceren is 
echter beperkt tot 4 actieve gebruikers.  
  
Start met het openen van een nieuw of een bestaande project. Vervolgens maakt U de hardware 
configuratie aan met de nodige Siemens S7-300 stations.  
De connectie tussen de PLC’s moet nu geconfigureerd worden, dit doen we net zoals bij 
Profibus in het pakket NetPro. Men kan het pakket openen  via de menubalk in de manager, 
options, configure network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men kan dit ook nog op andere manieren openen, probeert U maar. 
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Eens het pakket geopend is, moet men het netwerk configureren. Dit doet men door rechts op 
de gewenste CPU te klikken, vervolgens kiest U “object properties”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij interface ziet U de vermelding, “networked : NO”. Deze vermelding duidt erop dat de PLC 
niet gekoppeld is aan het MPI netwerk. Wij gaan dus het netwerk activeren,dit doen we door 
op properties te klikken. In het nieuw geopende venster selecteren we MPI(1), als ons nieuwe 
netwerk.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standaard is de snelheid van deze verbinding ingesteld op 187,5 kbit/s. Dit is in ons geval ook 
zo. Door op network properties te klikken kunnen we deze instelling veranderen onder tabblad, 
“network settings”. Het MPI adres van de PLC’s wordt automatisch aangepast, let wel als we 
later deze gegevens de eerste maal downloaden, moet er nog gebruik gemaakt worden van het 
vorige MPI adres. Pas na de download wordt het nieuwe MPI-adres actief. 
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Deze instellingen bevestigen we door op de OK toets te drukken. We zien nu in NetPro dat de 
betreffende CPU met een lijntje verbonden aan het MPI netwerk. Dit proces herhalen wij voor 
de overige CPU’s. 
We hebben nu de connecties gedefinieerd tussen de verschillende CPU’s, nu moeten we enkel 
nog definiëren welke data er moet overgedragen worden. Dit doen we door rechts te klikken op 
de MPI verbindingslijn. Uit dit pop-up menu selecteren wij Define Global Data. Er zijn nog 
andere manieren om deze tabel te openen, probeert U maar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We verkrijgen nu een spread sheet waarin we de data die moet worden overgebracht gaan 
aanduiden. Eerst selecteren we de CPU’s, dit doen we door op de kolom hoofding rechts te 
klikken en CPU te selecteren. We krijgen nu een keuze menu waar we een PLC kunnen kiezen. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We selecteren hier de gewenste CPU. De naam van de PLC verschijnt nu als kolomtitel. Deze 
procedure herhalen we voor de volgende stations. 
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Vervolgens definiëren we de bits die we willen overdragen., bv: van DB10.DW8 in station 1 
schrijven naar DB8.DW2 in station 2.  Dus station 1 definiëren we als “sender” en station 2 als 
“receiver”. Men kan zender/ontvanger veranderen m.b.v. de icoontjes of m.b.v. de 
rechtermuistoets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze gegevens slaan we op. Vervolgens downloaden we de gehele verbindingen in de PLC.Let 
wel de gegevens moeten  worden in gedownload worden in elke PLC. 
Onze MPI verbinding moet is nu operationeel. 
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A. FC DP_SEND: Evaluate Indications 
 
The following table shows the meaning of the information provided by DONE, ERROR and 
STATUS that must be evaluated by the user program. 
 
Note 
With entries coded with 8FxxH in STATUS, refer to the information in the STEP 7 Standard 
and System Functions reference manual. The chapter describing error evaluation with the 
RET_VAL output parameter contains detailed information. 
 
DONE ERROR STATUS  Meaning 
0 0 8180H  Startup: 

The DP service was started but data acceptance is not yet possible. 
Normal operation: 
Data transfer active. 

1 0 0000H  New data accepted without error. 
0 1 8183H  No configuration or the DP service has not yet started on  

the PROFIBUS CP. 
0 1 8184H  System error. 
0 1 8F22H  Area length error reading a parameter (e.g. DB too short). 
0 1 8F23H  Area length error writing a parameter (e.g. DB too short). 
0 1 8F24H  Area error reading a parameter. 
0 1 8F25H  Area error writing a parameter. 
0 1 8F28H  Alignment error reading a parameter. 
0 1 8F29H  Alignment error writing a parameter. 
0 1 8F30H  Parameter is in the write–protected 1st act. data block. 
0 1 8F31H  Parameter is in the write–protected 2nd act. data block. 
0 1 8F32H  The DB number in the parameter is too high. 
0 1 8F33H  DB number error. 
0 1 8F3AH Destination area not loaded (DB). 
0 1 8F42H  Timeout reading a parameter from the I/O area. 
0 1 8F43H  Timeout writing a parameter to the I/O area. 
0 1 8F44H  Address of the parameter to be read is disabled in the access  

track.  
0 1 8F45H  Address of the parameter to be written is disabled in the  

access track. 
0 1 8F7FH  Internal error, e.g. illegal ANY reference. 
0 1 8090H  No module with this address exists. 
0 1 8091H  Logical base address not at a double word boundary. 
0 1 80A1H  Negative acknowledgment writing to the module. 
0 1 80B0H  The module does not recognize the data record. 
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A. FC DP_SEND: Evaluate Indications (vervolg) 
 
0 1 80B1H  The specified data record length is incorrect. 

Master mode: 
The length of the source area in the SEND parameter is greater 
than the length configured on the PROFIBUS CP for output data. 
Slave mode: 
The length of the source area specified in the SEND parameter is 
greater than the specified maximum length (refer to the product 
information /1/). 

0 1 80C0H  The data record cannot be read. 
0 1 80C1H  The specified data record is currently being processed. 
0 1 80C2H  There are too many jobs pending. 
0 1 80C3H  Resources (memory) occupied. 
0 1 80C4H  Communication error (occurs temporarily, it is usually best to  

repeat the job in the user program). 
0 1 80D2H  Logical base address incorrect. 
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B. FC DP_RECV: Evaluate Indications 
 
The following table shows the meaning of the information provided by NDR, ERROR and 
STATUS that must be evaluated by the user program. 
 
Note 
With entries coded with 8FxxH in STATUS, refer to the information in the STEP 7 Standard 
and System Functions reference manual. The chapter describing error evaluation with the 
RET_VAL output parameter contains detailed information. 
 
NDR ERROR STATUS  Meaning: 
0 0 8180H  Startup: 

The DP service was started but data acceptance is not yet 
possible.Normal operation: Data acceptance active. 

1 0 0000H  New data accepted without error. 
0 1 8183H  No configuration or the DP service has not yet started on the 

PROFIBUS CP. 
0 1 8184H  System error. 
0 1 8F22H  Area length error reading a parameter (e.g. DB too short). 
0 1 8F23H  Area length error writing a parameter (e.g. DB too short). 
0 1 8F24H  Area error reading a parameter. 
0 1 8F25H  Area error writing a parameter. 
0 1 8F28H  Alignment error reading a parameter. 
0 1 8F29H  Alignment error writing a parameter. 
0 1 8F30H  Parameter is in the write–protected 1st act. data block. 
0 1 8F31H  Parameter is in the write–protected 2nd act. data block. 
0 1 8F32H  The DB number in the parameter is too high. 
0 1 8F33H  DB number error. 
0 1 8F3AH Destination area not loaded (DB). 
0 1 8F42H  Timeout reading a parameter from the I/O area. 
0 1 8F43H  Timeout writing a parameter to the I/O area. 
0 1 8F44H  Address of the parameter to be read is disabled in the access track. 
0 1 8F45H  Address of the parameter to be written is disabled in the access track. 
0 1 8F7FH  Internal error, e.g. illegal ANY reference. 
0 1 8090H  No module with this address exists. 
0 1 8091H  Logical base address not at a double word boundary. 
0 1 80A0H  Negative acknowledgment writing to the module. 
0 1 80B0H  The module does not recognize the data record. 
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B. FC DP_RECV: Evaluate Indications (vervolg) 
 
0 1 80B1H  The specified data record length is incorrect.  

Slave mode: 
The length of the destination area in the RECV parameter is 
greater than the maximum length specified in the product 
information. 
Master mode: 
The length of the destination area specified in the RECV 
parameter is greater than the length of the input data configured 
on the PROFIBUS CP. 

0 1 80C0H  The data record cannot be read. 
0 1 80C1H  The specified data record is currently being processed. 
0 1 80C2H  There are too many jobs pending. 
0 1 80C3H  Resources (memory) occupied. 
0 1 80C4H  Communication error (occurs temporarily, it is usually best to  

repeat the job in the user program). 
0 1 80D2H  Logical base address incorrect.  
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C. FC DP_RECV: Output Parameters DP-Status 
 
The coding of the DPSTATUS output parameter is different for the DP master mode and DP 
slave mode: 
 
DP master mode:  
 

Bit Meaning 
 
7 not used 
6 1: received data overflow 

The received data were accepted by the DP slave faster than they could be 
fetched by the DP master with the block call in the CPU. The received data read 
out are always the last data received by the DP slave. 

5,4 DP status of the master: 
00 RUN 
01 CLEAR 
10 STOP 
11 OFFLINE 

3 1:Cyclic synchronization is active. 
2 0: No new diagnostic data exist. 

1:Evaluating the diagnostic list is useful; at least one station has new diagnostic 
data. 

1 0:All DP slaves are in the data transfer phase. 
1:Evaluating the station list is useful. 

0 DP mode 
0: DP master mode 
The other bits only have the specified meaning when this bit is not set. 

 
 
DP Slave mode 
 

7-5 not used 
4 1: input data overflow 

The input data were updated by the DP master faster than they could be fetched 
by the DP slave with the block call in the CPU. The input data read out are 
always the last input data received from the DP master. 

3 1: The DP slave has not received a frame from the DP master within the 
watchdog time. If this bit is set, bit 1 is also set. 

2 1: DP master 1 is in the CLEAR state. The DP slave receives the value 0 for all 
data in the input data. This has no effect on the transmitted data. 

1 1: The configuration/parameter assignment is not yet completed. 
0 DP mode 

1: DP slave mode. 
The other bits only have the specified meaning when this bit is set. 
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D. FC AG_SEND: Evaluate Indications  
 
The following table shows the return codes formed by the DONE, ERROR and STATUS 
parameters that must be evaluated by the user program. 
 
Note 
With entries coded with 8FxxH in STATUS, refer to the information in the STEP 7 Standard 
and System Functions reference manual. The chapter describing error evaluation with the 
RET_VAL output parameter contains detailed information. 
 
DONE ERROR STATUS  Meaning 
1 0 0000H  Job completed without error. 
0 1 7000H  This code is only possible with an S7–400; the FC was called  

with ACT=0; the job is however not processed. 
0 0 8181H  Job active. 
0 1 8183H  No configuration or the FDL service has not yet started on the  

PROFIBUS CP.  
0 1 8184H  FDL connection without job buffer: system error. FDL connection  

with job buffer: parameter LEN<4 or illegal parameter in job 
header (with free layer 2 access). 

0 1 8185H  LEN parameter longer than SEND source area. 
0 1 8186H  ID parameter invalid. ID!=1,2 to 15,16. 
0 1 8301H  SAP not activated on destination station. 
0 1 8302H  No receive resources on the destination station; the receiving  

station cannot process received data quickly enough or has not 
prepared any receive resources. 

0 1 8303H  The PROFIBUS service (SDA SendDatawithAcknowledge) is  
not supported on this SAP of the destination station. 

0 1 8304H  The FDL connection is not established. 
0 1 8311H  The destination station cannot be obtained under the specified  

PROFIBUS address.  
0 1 8312H  PROFIBUS error on the CP; for example bus short circuit, local  

station not in the ring. 
0 1 8315H  Internal parameter error on an FDL vconnection with job header:  

Parameter LEN<4 or illegal parameter in the job header (with 
free layer 2 access). 

0 1 8F22H  Source area invalid, for example:Area does not exist on the  
DBLEN parameter < 0 

0 1 8F24H  Area error reading a parameter. 
0 1 8F28H  Alignment error reading a parameter. 
0 1 8F32H  Parameter contains a DB number that is too high. 
0 1 8F33H  DB number error. 
0 1 8F3AH Area not loaded (DB). 
0 1 8F42H  Timeout reading a parameter from the I/O area. 
0 1 8F44H  Address of the parameter to be read is disabled in the access track. 
0 1 8F7FH  Internal error, e.g. illegal ANY reference.e.g. parameter LEN=0 



ACRO                       PROFIBUS KOPPELINGEN in STEP7   blz. 52 / 53 

D. FC AG_SEND: Evaluate Indications (vervolg) 
 
 
0 1 8090H  No module with this address exists. 
0 1 8091H  Logical base address not at a double word boundary. 
0 1 80B0H  The module does not recognize the data record. 
0 1 80B1H  Destination area invalid. 

For example destination area > 240 bytes. 
0 1 80B2H  The communication bus connection between the CPU and CP is  

not established. 
0 1 80C0H  The data record cannot be read. 
0 1 80C1H  The specified data record is currently being processed. 
0 1 80C2H  There are too many jobs pending. 
0 1 80C3H  Resources (memory) occupied. 
0 1 80C4H  Communication error (occurs temporarily, it is usually best to  

repeat the job in the user program). 
0 1 80D2H  Module start address incorrect. 
 
 



ACRO                       PROFIBUS KOPPELINGEN in STEP7   blz. 53 / 53 

E. FC AG_RECV: Evaluate Indications  
 
The following table shows the return codes formed by the DONE, ERROR and STATUS 
parameters that must be evaluated by the user program 
. 
Note 
With entries coded with 8FxxH in STATUS, refer to the information in the STEP 7 Standard 
and System Functions reference manual. The chapter describing error evaluation with the 
RET_VAL output parameter contains detailed information. 
 
NDR ERROR STATUS  Meaning 
1 0 0000H  New data accepted. 
0 0 8180H  There are not yet any data available. 
0 0 8181H  Job active 
0 1 8183H  No configuration or the FDL service has not yet started on the  

PROFIBUS CP. 
0 1 8184H  System error. 
0 1 8185H  Destination buffer (RECV) is too short. 
0 1 8186H  ID parameter invalid. ID != 1,2 to 15,16. 
0 1 8304H  The FDL connection is not established. 
0 1 8F23H  Source area invalid, for example: Area does note exist in the DB. 
0 1 8F25H  Area error writing a parameter. 
0 1 8F29H  Alignment error writing a parameter. 
0 1 8F30H  The parameter is in the write–protected first act. data block. 
0 1 8F31H  The parameter is in the write–protected second act. data block. 
0 1 8F32H  The DB number in the parameter is too high 
0 1 8F33H  DB number error. 
0 1 8F3AH Destination area not loaded (DB). 
0 1 8F43H  Timeout writing a parameter to the I/O area. 
0 1 8F45H  Address of the parameter to be read is disabled in the access track. 
0 1 8F7FH  Internal error, e.g. illegal ANY reference. 
0 1 8090H  No module with this start address exists. 
0 1 8091H  Logical base address not at a double word boundary. 
0 1 80A0H  Negative acknowledgment reading from the module. 
0 1 80B0H  The module does not recognize the data record. 
0 1 80B1H  Destination area invalid. 
0 1 80B2H  The communication bus connection between the CPU and CP is  

not established. 
0 1 80C0H  The data record cannot be read. 
0 1 80C1H  The specified data record is currently being processed. 
0 1 80C2H  There are too many jobs pending. 
0 1 80C3H  Resources (memory) occupied. 
0 1 80C4H  Communication error (occurs temporarily, it is usually best to  

repeat the job in the user program). 
0 1 80D2H  Module start address incorrect. 


