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PROFIBUS tester
Analyzátor ProfiTrace2 je jedinečný nástroj pro monitorování stavu sítě PROFIBUS/MPI , diagnostiku chyb a
jejich odstraňování. Analyzátor Vám umožní nahlédnout do toku komunikačních zpráv mezi zařízeními a zjistit
příčinu výpadku komunikace. Na trhu je celá řada analyzátorů sítě PROFIBUS, které se od sebe liší parametry,
způsobem ovládání a cenou. Pokud se rozhodnete pořídit si tester na sítě PROFIBUS, rozhodněte se pro ten,
který splňuje maximální počet vlastností z následujícího seznamu:

Parametry kvalitního testeru:
•

•

•
•

•

•

Detailní čtení a zobrazení zpráv v síti s možností zachycení specifických zpráv dle zadaných podmínek.
Tato funkcionalita je užitečná v případě, kdy se v síti objevuje nepravidelná chyba (jednou týdně linka
spadne) a je třeba zjistit příčinu této chyby. V případě vysokorychlostní sběrnice je to jako hledání jehly
v kupce sena.
Filtrování zaznamenaných zpráv za účelem zobrazení zpráv, které potřebuji, např. filtr zpráv pouze pro
danou stanici nebo pouze opakující se zprávy, poškozené, diagnostické apod. Velmi užitečná funkce při
objasňování příčiny chyb v síti.
Přehledné zobrazení seznamu živých stanic na síti, včetně zobrazení jejich stavu (v pořádku, chyba
parametrizace stanice, chyba konfigurace apod.).
Za účelem diagnostiky správnosti zapojení PROFIBUS kabeláže a konektorů potřebujeme osciloskop, ve
kterém uvidíme průběh signálu ve sběrnici. Řada testerů má vestavěný osciloskop, bohužel ne všechny.
Důležitou vlastností je také zobrazení signálu v osciloskopu na různých stanicích v síti, např. signál na
stanici Master, signál na ostatních stanicích Slave apod.
Diagnostika sítě PROFIBUS se provádí pomocí několika měření dané sítě, vždy z jiného místa (začátek
sítě, prostředek sítě, místo za opakovačem, konec sítě apod.). Je proto důležité, aby tester byl přenosný
a nevyžadoval pro svůj provoz externí napájení. V řadě závodů je pravidlem, že v každém rozvaděči, ze
kterého se připojujeme do PROFIBUS sítě, je zásuvka 230V. Nicméně v naprosté většině tomu tak není a
je velmi nepříjemné, když s sebou taháte prodlužovačku, abyste mohli tester připojit k napájení.
Optimální je proto napájení z připojeného notebooku pomocí USB kabelu.
Diagnostika sítě PROFIBUS se provádí na živé síti, kdy je linka v plném provozu. Z tohoto důvodu je
důležité, aby připojený analyzátor nezatížil nadměrně síť a ta následně přestala fungovat. Pokud totiž
připojíte na PROFIBUS konektor tester přes krátký PROFIBUS kabel, vytvoříte tzv. „T“ odbočku, která
způsobí v síti odrazy signálu. Odrazy signálu mohou následně poškodit zprávy v síti.

Parametry testeru PROFIBUS Tester Kit Ultra Plus/PRO (ProfiTrace2)
Z následujícího textu sami poznáte, že ProfiTrace2 je víc, než jen analyzátor sítě PROFIBUS. Tento tester
nabízí celou řadu funkcí, které u jiného testeru nenajdete:
• Vysokorychlostní a plnohodnotný PROFIBUS analyzátor s minimální zátěží sítě PROFIBUS
• Čtení a záznam PROFIBUS telegramů, včetně zpráv sítě DP, PA a DPV1
• Komplexní statistika stavu a zpráv všech stanic v síti
• Vestavěný osciloskop s možností rozkladu signálu na B-A vodiče, zobrazující signál vybrané
MASTER/SLAVE stanice v síti
• Graf napětí na stanicích, zobrazující napětí na všech stanicích najednou
• Možnost připojení na sběrnici PROFIBUS DP přes konektor CANON 9pin nebo konektor M12, dále
možnost připojení na non-Ex síť PROFIBUS PA
• Skenování topologie sítě, včetně délky kabelu mezi stanicemi
• Podpora simulace stanice MASTER typu MASTER class-1 a class-2
• Automatické generování reportu z měření, sloužící jako doklad o provedeném měření, certifikace
kvality sítě apod.
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•

Program ProfiTrace2 je jediný tester na českém trhu, který je běží v českém jazyce (včetně manuálu).
Dále může běžet v anglickém, německém, francouzském, polském, italském a čínském jazyce. Stejná
jazyková mutace se týká vytvořených reportů ve formátu PDF

Nyní si ukážeme, jako pomocí testeru ProfiTrace2 můžeme diagnostikovat a lokalizovat některé chyby v síti
PROFIBUS.

Začínáme s ProfiTrace2
K diagnostice sítě PROFIBUS potřebujete aplikaci ProfiTrace2, kterou připojíte přes hardware box ProfiCore k síti
PROFIBUS. Modul ProfiCore připojíte 10cm PROFIBUS kabelem ke sběrnici a k počítači ho připojíte přes USB kabel,
přes který je zároveň ProfiCofe napájen. Samotná krabička ProfiCore má velikost cigaretové krabičky, je lehká a bez
problému ji připojíte i v těžko přístupných místech. Připojovací PROFIBUS kabel má délku 10cm, má označení „tap
konektor“ a i takto krátkým kabelem vytvoříme v síti „T“ odbočku, která způsobí nepatrný odraz v signálu sítě. Tento
odraz je pro měření velmi užitečný, využijeme ho pro měření délky kabelu, viz dále.

Licence ProfiTrace2
ProfiTrace2 vyžaduje pro svůj provoz přítomnost licence na počítači, ke kterému je tester připojen. Licence má
podobu jednoho souboru s příponou .pld (velikost cca 1 kB), který nakopírujete do adresáře /ProfiTrace2/App.
Postup získání licence:
1) V prohlížeči otevřete stránku www.procentec.com/licenses
2) Vyplňte požadované údaje (sériové číslo najdete na spodní části krabičky ProfiCore)
3) Po odeslání údajů uvidíte Vaši licenci např. „ProfiCoreUltra2_08983.pld“, kterou si
stáhněte do počítače a uložte do adresáře /ProfiTrace2/App.

První spuštění programu ProfiTrace2
Po prvním spuštění nově nainstalované aplikace ProfiTrace2 je třeba provést následující:
1) Nakopírovat licenci do adresáře /ProfiTrace2/App
2) Změnit jazyk programu – Menu – Nastavení – Jazyk
3) Nahrát GSD soubory do podadresáře /ProfiTrace2/GSD
Nahráním GSD souborů získáte celou řadu informací o stanicích v síti, jako např. zobrazení jména
stanice. Více se o souborech GSD dočtete v kapitole GSD soubory.

Než začnete měřit aneb obecná pravidla pro měření
1) 90 % chyb v síti PROFIBUS je způsobeno chybou instalace, tzn. zkrat v PROFIBUS kabelu, zkrat v
konektoru, špatné uzemnění, elektromagnetické rušení, nesprávné zapojení kabelu, „T“ odbočky atd.
Zbylých 10 % chyb způsobuje špatné nastavení stanic MASTER/SLAVE, tzn. špatně nastavená HW
konfigurace v CPU, nesprávný GSD soubor, špatná adresa stanice atd.
2) PROFIBUS síť spadne na jedné fatální chybě (např. zkrat mezi vodiči) nebo na čtyřech malých chybách
(vypnutý odpor na konci segmentu, elektromagnetické rušení, zkrat ve vodiči, koroze v konektoru
apod.). PROFIBUS je velmi silný komunikační protokol a díky tomu dokáže řadu let fungovat i s chybami
v síti. Chyby se však časem sčítají a v okamžiku výpadku už nastala situace, kdy se v síti objevila právě ta
„čtvrtá“ chyba. Z tohoto důvodu doporučujeme provádět preventivní diagnostiku všech segmentů sítě
PROFIBUS alespoň jednou ročně.
3) Žádný tester sítě PROFIBUS Vám na 100 % přesně neřekne, kde je jaká chyba. Kvalitní tester Vám ale dá
„oči“, kterými si prohlížíte chod uvnitř sítě PROFIBUS. Z výsledků měření si musíte sami představit, co
se asi v síti děje a jakým způsobem jí dokážete pomoci. Tento způsob analýzy vyžaduje určité znalosti o
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

pravidlech instalace a diagnostiky sítě PROFIBUS, bez těch to nepůjde. Nebojte se toho, cvičení dělá
mistra ☺.
Doporučujeme připojovat tester ProfiTrace2 na začátek nebo konec segmentu sítě PROFIBUS, neboť z
těchto měření se dá snadněji zjišťovat problém v dané síti. Samozřejmě pokud nemáme na začátku
nebo konci segmentu PROFIBUS konektor s průchozím portem PG, tester tam bohužel nepřipojíme.
Nezbývá nic jiného, než najít v síti PROFIBUS PB konektor s průchozím portem PB.
Máte-li v dané síti PROFIBUS použit repeater nebo OLM optický modul, můžete měřit signál pouze na
stanicích připojených před těmito prvky. Tyto komponenty rozdělují síť PROFIBUS na dva a více
oddělených segmentů, které jsou od sebe vzájemně galvanicky oddělené. Tzn., mám-li v síti jeden
repeater, provedu jedno měření před ním a druhé měření za ním. Mám-li v síti dva repeatery, provedu
celkem 3 měření atd.
Měření sítě PROFIBUS provádíme pokud možno vždy za provozu linky. Je důležité, aby motory a
frekvenční měniče v lince fungovaly naplno atd. Jedině tak se projeví maximální množství nežádoucích
vlivů, které ovlivňují komunikaci PROFIBUS.
Pro základní diagnostiku sítě stačí měřit síť cca 5 -10 min. Od okamžiku spuštění testeru začne program
ProfiTrace2 zaznamenávat nežádoucí zprávy v síti, které je možné shlédnout v sekci ProfiTrace –
Zobrazení statistik stanic.
Objevíte-li v síti chyby (zejména v osciloskopu nebo sloupcovém grafu), proveďte ještě jedno měření z
druhé strany segmentu. Nedoporučujeme vyvozovat závěry na základě výsledků jednoho měření.
Připojením testeru k síti PROFIBUS a jeho spuštěním nezpůsobíte výpadek sítě PROFIBUS, pokud
nenastanou následující dvě situace:
a. Na konektoru testeru PROFIBUS je odpor, který je nutné mít v poloze VYPNUTO. Pokud
připojíte tester se zapnutým odporem k síti PROFIBUS, způsobíte tím pokles napětí na dané
stanici o zhruba 0,5-1V a může dojít k výpadku komunikace. Před připojením testeru k síti VŽDY
zkontrolujte, zdali je odpor na konektoru testeru vypnutý. Tento odpor je důležitý při měření
topologie sítě, neboť se zapnutým odporem na konektoru testeru změříme topologii sítě
přesněji (přesto této topologii nevěřte na 100 %).

b. Síť PROFIBUS je již v tak špatné kondici, že připojením testeru způsobíte nepatrný odraz v
důsledku efektu „T“ odbočky a síť již tuto několikátou chybu v síti neakceptuje, viz kapitola V
1). Pak je ale dobře, že jste výpadek způsobili a testerem začněte rovnou odstraňovat jednu
chybu za druhou ☺
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Spuštění programu ProfiTrace2
Nainstalovali jste program ProfiTrace2, připojili krabičku ProfiCore přes USB
kabel k počítači a spustili program ProfiTrace2. Program se spojí s krabičkou
ProfiCore, zkontroluje licenci a začne automaticky detekovat rychlost sítě
PROFIBUS. Podaří-li se rychlost detekovat, ihned se Vám zobrazí živé stanice v
seznamu stanic – LiveList. V opačném případě program zobrazí zprávu o nesplněné
automatické detekci rychlosti sítě a je třeba provést manuální nastavení rychlosti
přes tlačítka v horní části okna programu. V seznamu rychlostí zvolte příslušnou
rychlost a potvrďte ji tlačítkem Nastavit přenosovou rychlost.
Nezobrazí-li se v seznamu stanic žádná stanice, zvolte jinou rychlost a postup
opakujte do chvíle, kdy uvidíte v LiveListu živé stanice.

Základní diagnostika sítě PROFIBUS
ProfiTrace
LiveList – seznam živých stanic

Záložka ProfiTrace - LiveList
Jako první obrazovku vidíme „Livelist“, neboli seznam živých PROFIBUS stanic na síti PROFIBUS. Číslo
stanice je červené nebo modré, červené = master, modré = slave. Pokud se barva čísla stanice mění z červené
na modrou a zpět, není to chyba. Stanice funguje v síti jako MASTER i jako SLAVE (většinou operátorský panel).
Pozadí čísel v LiveListu je vyplněno barvou, která má následující význam:
• Zelená barva = stanice komunikuje se stanicí Master (stanice je v pořádku)
•

•
•

•

Bílá barva = stanice aktivně nekomunikuje se stanicí Master. Stanice má svoji adresu, je na sběrnici, ale
Master o ni neví. Programátor ji patrně zapomněl přidat do HW konfigurace CPU nebo naopak ji tam
záměrně ještě nepřidal – má ji zatím jen připravenou. Dalším důvodem může být nesprávně nastavená
PROFIBUS adresa dané stanice.
Žlutá barva = stanice se během měření testerem ztratila. Patrně došlo k fyzickému odpojení kabelu
stanice, zkrat na kabelu apod.)
Červená barva = stanice má chybu parametrizace. Často je to způsobené nesprávným GSD souborem,
který je nahrán ve stanici MASTER. Tester zobrazí danou stanici červeně a zároveň nám ukáže
identifikační číslo této stanice. Tomuto ID číslu musí odpovídat ID číslo zvoleného GSD souboru.
Fialová barva = stanice má chybu konfigurace. Nahraná konfigurace v CPU neodpovídá instalovaným IO
modulům stanice SLAVE. ProfiTrace2 nám ukáže seznam IO modulů, které jsou nakonfigurovány v CPU.
7
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•

Sami si pak porovnáte, zdali odpovídají zastrčeným IO modulům ve stanici. Pokud máte zakoupenu i
licenci ProfiCaptain, můžete vzdáleně přečíst i moduly, které jsou v dané SLAVE stanici fyzicky
nainstalovány.
ProfiTrace2 zobrazuje rozšířenou diagnostiku u stanice č. XX. Blikající červený čtvereček v rohu hlásí
chybu v rozšířené diagnostice stanice – např. odpojená/nefunkční karta IO ve stanici SLAVE

Zobrazení statistik stanic
Záložka ProfiTrace –Zobrazení statistik stanice

Seznam statistik obsahuje celou řadu údajů o komunikaci, vázaných ke každé stanici. Pro diagnostiku chyb
stačí sledovat prvních pět + statistiku diagnostických zpráv při DX. Pravidlo je jednoduché = při měření zdravé
sítě se v těchto statistikách nic neukáže, budou prázdné.

Nejdůležitější statistiky:
•

•

•

•
•

Sync = stanice MASTER se snaží spojit se se stanicí SLAVE, posílá ji příkaz „nahlas se mi, Get
Diagnostics“. Tento okamžik nastává při prvním spojení se stanicí Slave (po zapnutí CPU) nebo při ztrátě
spojení se stanicí SLAVE (stanice SLAVE je odpojena od systému nebo stanice SLAVE je nakonfigurována
v HW konfiguraci CPU, ale není zapojena v síti.
Opakování – Stanice SLAVE neodpověděla stanici MASTER na dotaz. Z toho důvodu MASTER dotaz
opakuje. Opakování není nekonečné, zpravidla se do CPU nastavuje počet opakování na 2 až 3 pokusy.
Po neúspěšných pokusech MASTER přestává opakovat dotaz a posílá stanici SLAVE její parametry.
Pokud ani po této snaze nastavit stanici SLAVE parametry SLAVE neodpoví, posílá MASTER příkaz SYNC
(nahlas mi svoji diagnostiku, proč neodpovídáš).
Opakování (nejhorší sekvence) – v této statistice zjistíte, kolikrát za sebou posílal MASTER dotaz stanici
SLAVE. Zpravidla zde uvidíte max. č. 2 (1. dotaz, 2. opakování dotazu). Třetí pokus se většinou v PLC
nenastavuje.
Ztracená stanice – kolikrát se stanice SLAVE během měření testerem ztratila, tzn. kolikrát došlo k jejímu
odpojení ze sítě, příp. výpadku napájení, zkratu na kabelu apod.
Nedovolené odpovědi na požadavky – MASTER poslal dotaz stanici SLAVE a od stanice SLAVE přišla
poškozená zpráva. Poškozená zpráva má např. špatnou paritu, její formát a kvalita je narušena apod.
Důvodů může být několik, např. velmi nízké napětí v síti PROFIBUS dané stanice SLAVE (pod 2,5V),
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•
•

elektromagnetické rušení EMC v důsledku špatného uzemnění, špatně provedené instalace kabelu
PROFIBUS (např. se někde dotýká/přibližuje silovým vodičům), zkrat v síti apod.
Další statistiky přeskočíme, ty nás pro měření kvality sítě tolik nezajímají (jsou určeny hlavně pro HW
vývojáře stanic SLAVE apod.)
Počet odpovědí ze stanice SLAVE při DX – tato statistika eviduje počet „stížností“ stanice SLAVE ke stanici
MASTER. PROFIBUS zařízení mají základní diagnostiku komunikace, která je určena pro diagnostiku spojení
MASTER – SLAVE. Řada zařízení ale disponuje i tzv. rozšířenou diagnostikou, která nám pomůže lokalizovat
problémy samotné stanice, nebo připojených IO periférií. Často se stane, že SLAVE zařízení hlásí chybu, ale
tato chyba nemá nic společného s PROFIBUSem. Spojení MASTER-SLAVE je v pořádku, nicméně chyba je v
připojených perifériích do stanice SLAVE, případně ve vadné IO kartě v modulu SLAVE.

Osciloskop
Pomocí osciloskopu měříme tvar signálu PROFIBUS na libovolné stanici MASTER/SLAVE v síti. Tester není
třeba přepojovat ke každé stanici zvlášť, ponechte ho připojený v jednom místě. Signál na ostatních stanicích
tester počítá matematicky z údaji, které mu sběrnice a daná stanice poskytuje.
Měřené napětí:
•

B-A
rozdílově
=
PROFIBUS kabel je
složen ze dvou vodičů
A-B, kde výsledný signál
PROFIBUS
je
dán
rozdílem
signálů
z
těchto dvou vodičů.
Jsou-li např. tyto vodiče
oba symetricky
narušeny, výsledný signál je čistý, neboť se obě daná rušení navzájem odečetly. Toto je jeden z důvodů,
proč je PROFIBUS tak spolehlivý způsob komunikace a proč je tak rozšířen. Tento typ signálu měříme
osciloskopem nejčastěji.

•

A & B = měříme signály na obou vodičích
zvlášť (signál vodiče proti zemi). Toto
měření používáme zejména při kontrole
vodičů A/B, neboť zde jasně poznáme,
který vodič nevede signál, který vodič je
zarušen elektromagnetickým rušením
EMC apod.)

Ve spodní části okna najdeme Livelist matici živých stanic MASTER/SLAVE, jejíž signál zobrazíme 2x
zvolením dané stanice. Signál každé stanice v síti je jiný a Vaším úkolem je zkontrolovat signál pokud možno
všech živých stanic v síti.
POZOR: díky zákonům odrazů není zrovna jednoduché ihned zjistit, která stanice v síti má
problém. Platí pravidlo, že:
• Stanice s nejhezčím signálem je zpravidla nejblíž chybě (poškozený kabel, vypnutý odpor apod.)
• Stanice s nejhorším signálem je od chyby nejdále a nejhorší signál má z důvodu odrazu signálu, který
pochází od problematické stanice na druhé straně kabelu.
FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556
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Příklad:
Máme správně zapojenou síť PROFIBUS síť, kde je 1x Master / 5x Slave.

Napětí všech stanic:

Na poslední stanici č. 44 vypneme zakončovací odpor na konektoru. Všimněte si, že na stanici č. 44 s
vypnutým odporem je nejhezčí signál. Naopak na druhé straně segmentu (stanice č. 2) žádná chyba není a
přitom je tam signál nejhorší.

Změnilo se i napětí na stanicích:

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556
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Díky odrazům signálu se chyba sítě projeví na druhé straně segmentu a bez znalosti této problematiky se
nejdřív zaměříte na stanici č. 2, což je ale omyl a chybu je třeba hledat na té stanici, která má nejhezčí signál. V
tomto případě je to na opačném konci segmentu.

Ukázky signálů osciloskopu sítě PROFIBUS
Standardní signál
Tvar bezchybného signálu je zobrazen na následujících obrázcích. Možné přesahy / špičky / malé rozkmity
signálu v prvních a posledních 15 % úrovně signálu nepovažujte za důležité, tento výkyv Vám nikdy nezpůsobí
výpadek komunikace. Malé špičky nad úroveň napětí jsou akceptovatelné. Pozor ale větší výkyvy napětí
směrem k 0 (vodorovná čára uprostřed grafu). Tento výkyv může signalizovat zkrat v síti, mezi linkami B&A,
mezi linkami a zemí apod.

Ukázkový signál rychlosti 187,5 kbps (interval 5
mikro sekund)

Ukázkový signál rychlosti 1,5 Mbps (interval 5 mikro
sekund)

Ukázkový signál rychlosti 12 Mbps (interval 5 mikro
sekund)

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556
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Tvar signálu na velmi vzdálené stanici od
místa měření. Tento typ signálu je třeba
zkvalitnit např. předřazeným repeaterem B1.

Odrazy
Odrazy signálu jsou jedním z nejčastějších problémů v
sítích PROFIBUS. Odrazy jsou způsobené elektrickou
nestabilitou signálu v kabelu, způsobenou nežádoucími
odbočkami, špatně zakončenými segmenty apod.
Možný důvod:
• vypnutý odpor na krajním konektoru v segmentu
• poškozený krajní konektor segmentu
Zkontrolujte odpory na obou koncích segmentu.

Nenapájené zakončení segmentu
Každý segment musí být na konci
zakončen zapnutým odporem, který musí
být zároveň napájený. Konektor se
zapnutým odporem je napájen z dané
stanice přes PROFIBUS port, repeater je
napájen z externího zdroje apod. Pokud
dojde k výpadku tohoto napájení, klesne
tzv. 1V úroveň signálu na zhruba 0,5V. Ve
zdravé síti se nemusí nic stát, nicméně
FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556
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signál se přiblíží k úrovni 0V a pokud jsou v síti další chyby, komunikace PROFIBUS začne
vypadávat.
Možný důvod:
• jedno nebo obě zakončení segmentu není napájeno. Zkontrolujte toto napájení.
Nízká rezistence, přerušené vedení
Tento typ signálu uvidíte v okamžiku, kdy v síti máte narušené vedení, které způsobí snížení standardní
impedance. Může se jednat o např. špatně dotažené spoje v konektoru PROFIBUS. Signál PROFIBUS se dostane
na svoji úroveň, ale po chvíli ho absence impedance pustí ještě o trochu výš.

Zkrat, velký odpor
Máme-li v síti zkrat, signál PROFIBUSu se dostane na svoji úroveň, ale po chvilce ho zkrat začne „srážet“ k
nule.
Možný důvod:
• linka A nebo B je někde v síti zkratována se zemí nebo mezi sebou (např. zkrat v kabelu v místě ohybu
• zkrat v konektoru v důsledku stáří, znečištění, špatně provedeného zapojení konektoru apod.)
Malý zkrat:

Totální zkrat červeného vodiče se stíněním
kabelu. Ukázky osciloskopu na různých
stanicích v síti:

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556
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Špatné PROFIBUS rozhraní na v konektoru procesoru
Může se stát, že chyba PROFIBUSu je způsobena již na úplném začátku komunikace, tedy na PROFIBUS
rozhraní CPU. Několikrát jsme již tyto případy odhalili. V praxi se toto zjišťuje tak, že jste testerem připojeni na
CPU (MASTER) a segment pomocí zakončovacích odporů zkracujete až na úplné minimum, tzn. 1x Master
komunikuje s nejbližší SLAVE stanicí. Pokud i při této topologii vykazuje osciloskop chybu, odpojíme kabel
PROFIBUS od procesoru a přímo na procesor připojíte tester ProfiTrace2. Na konektoru testeru zapneme odpor,
a je-li poškozené rozhraní na CPU, osciloskop zobrazí např. toto:

Všimněte si, že v osciloskopu měříme stanici č. 2, dole v seznamu je živá pouze stanice č. 2, všechny ostatní jsou
odpojené (žluté pozadí). Zobrazíme průběhy signálů na A&B linkách zvlášť a vidíme, že zelený vodič nevykazuje
žádný signál, tzn. chyba je již v samotném konektoru PROFIBUS na centrále CPU. Patrně díky nějakému zkratu,
studenému spoji apod.

Elektromagnetické rušení EMC
V pravidlech instalace sítě PROFIBUS existuje celá řada směrnic, které pro položení PROFIBUS kabelu v
rozvaděčích a žlabech stanovují minimální vzdálenosti mezi vodičem PROFIBUS a silovým vodičem. Cílem těchto
směrnic je dosáhnout v PROFIBUS síti nulového elektromagnetického rušení, které silové vodiče vyzařují do okolí.
Pokud tyto pravidla nedodržíme, objeví se v síti PROFIBUS nežádoucí elektromagnetické rušení EMC. Tento typ
rušení nejlépe odstraníme tak, že fyzicky sledujeme dráhu PROFIBUS kabelu od začátku do konce a hledáme místa,
kde se PROFIBUS kabel dotýká nebo blízko přibližuje k silovému vodiči. Kabely v daném místě oddálíme od
FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556
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sebe alespoň na vzdálenost min 20-30 cm a sledujeme chování osciloskopu. Dané místo najdeme tak, že rušení
v osciloskopu zmizí. Často se může jednat o „nepatrný“ pohyb kabelu (cca 10-20 cm), díky kterému ale rušení
spolehlivě odstraníte.
V řadě případů nelze s kabelem PROFIBUS vůbec hýbat. Pak je vhodné použít repeater B1 a dané místo /
stanici oddělit od zbytku sítě přes repeater. Dojde ke galvanickému oddělení rušení od zbytku sítě a s největší
pravděpodobností již nebude docházet k výpadkům komunikace.

Možný důvod:
• kabel PROFIBUS je ve žlabu položen blízko silového vodiče
• elektrikář ve snaze o pořádek v kabelech svázal oba kabely v rozvaděči k sobě
• kabelu PROFIBUS chybí někde stínění (např. v nesprávně připojeném kabelu ke svorkám stanice SLAVE
• Stanice SLAVE sama o sobě produkuje EMC rušení a přenáší ho do sítě PROFIBUS
• Řada frekvenčních měničů je navržena tak, že silové kabely a PROFIBUS kabel vedou z měniče stejným
směrem, jsou velmi blízko sebe a stačí málo, aby se dotýkaly
Ukázky působení elektromagnetického rušení na komunikaci PROFIBUS

FOXON s.r.o.
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Sloupcový graf
Sloupcový graf ukazuje aktuální napětí na všech živých stanicích MASTER/SLAVE v síti PROFIBUS DP.
Ačkoliv jsme připojeni testerem do jednoho místa, tester dokáže díky matematickým výpočtům spočítat
napětí na ostatních stanicích bez nutnosti přepojování testeru. PROFIBUS DP je 5V komunikační protokol,
jehož min/max hranice v reálném provozu mají být 2,5 až 7 V. Napětí pod nebo nad těmito limity je
podezřelé a s největší pravděpodobností ukazuje na nějakou závadu.
Práce s tímto nástrojem je velmi jednoduchá – stačí sledovat měnící se napětí v grafu. Pokud je napětí
některých stanic nápadně vychýlené, našim cílem je pak provést takové úpravy instalace, aby napětí stanic
bylo pokud možno co nejblíže úrovni 5V.

Napětí na stanicích & topologie
Stanice v síti PROFIBUS mají každá svou adresu a tuto adresu vidíme v dolní části grafu. POZOR – čísla v grafu
jsou sice za sebou (nebo je můžete řadit dle úrovně napětí min-max/max-min), ale rozhodně to neznamená, že
stanice jsou v tomto pořadí fyzicky propojeny mezi sebou! Chcete-li odstranit nežádoucí napětí na stanicích v síti
PROFIBUS, je důležité znát přesnou topologii měřené sítě. Jedině podle ní zjistíte, jak jsou stanice řazeny za sebou a
která má jaké napětí. Způsoby detekování topologie sítě najdeme v kapitole Topologie.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak napětí na stanicích je v reálném provozu ovlivněno následujícími fakty:
1) Repeater- nám odděluje síť na dva segmenty a stanice za repeaterem jsou v grafu sice vidět, ale jejich
napětí je v grafu naprosto stejné (repeater je všechny napěťově srovná na stejnou úroveň a tester je
nedokáže změřit). Je třeba provést druhé měření segmentu za repeaterem. Pozor na to, je to častá
chyba při měření sítě, snadno na repeater zapomenete a pak jsou výsledky měření nesprávné!
2) Rychlost sítě - čím je rychlost sítě PROFIBUS DP vyšší, tím je napětí na stanicích náchylnější na změnu.
Tzn. rychlost sítě 500 kB překoná řadu chyb v síti snadněji, než rychlost 12 MB. Proto bude graf napětí
při rychlosti 500 kB všech stanic „skoro“ stejný, u 12 MB už budou větší rozdíly.
3) Linka pod zátěží - není-li výrobní linka pod zátěží, tzn. stroj stojí a běží pouze komunikace PROFIBUS,
signál může být až o 20 % lepší, než při zátěži. Proto je vždy lepší měřit síť pod zátěží.
4) Nové frekvenční měniče - řada nových frekvenčních měničů „vyžene“ napětí PROFIBUS na svém
rozhraní často až na 7 V. Důvod neznám, chyba to není, prostě to tak je.
5) Starší frekvenční měniče - řada starších frekvenčních měničů snad všech výrobců začne časem ztrácet
parametry svého PROFIBUS rozhraní a napětí na těchto měničích je často pod min úrovní 2,5V. Máte-li
takovéto zařízení v síti a napětí na něm je velmi nízké (napětí na ostatních stanicích je v pořádku),
zkontrolujte osciloskopem tvar signálu tohoto měniče. Je-li v pořádku (tzn. neukazuje zkrat apod.),
zkontrolujte statistiky, zdali toto zařízení nezpůsobuje opakování nebo ztrátu zpráv. Způsobuje-li ztrátu
FOXON s.r.o.
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zpráv, pak je třeba nahradit Profibus rozhraní na měniči nebo měnič celý. Nezpůsobuje-li ztrátu zpráv,
zjistěte si podle topologie, kde se měnič přesně nachází. Je-li na konci segmentu, může pomoct
repeater, který zapojte před měnič, neboť měnič může mít nízké napětí v důsledku úbytku napětí díky
délce kabelu. Je-li měnič uprostřed segmentu, pomůže jen výměna buď samotného PROFIBUS rozhraní
měniče, případně celého měniče. Rozhodnutí vyměnit/nevyměnit měnič proveďte ne dle úrovně napětí
(tu berte jako varovný indikátor), ale podle toho, zdali na měniči dochází k nadměrné ztrátě nebo
opakování zpráv. Na 90 % se problém časem zhorší a síť začne vypadávat na ztrátu daného měniče.
6) Chyby instalace – úroveň napětí na stanicích ovlivňuje samozřejmě provedení samotné instalace, tzn.
zkraty, přerušené vodiče, nalomený kabel, nesprávný kabel, špatně zapojený konektor atd. Dopady
těchto chyb si ukážeme na následujících grafech.

Ukázky grafů napětí:
Vyhovující napětí
Komunikace PROFIBUS DP běží na 5V úrovni a povolené odchylky jsou cca +/- 2,5V. Není nutné mít na všech
stanicích úroveň 5V, to se nám v reálném provozu skoro nikdy nepodaří. Následující grafy ukazují vyhovující
napětí sítě PROFIBUS DP, která spolehlivě funguje bez chyb, opakování zpráv atd.

Obr. Ukázky grafů vyhovujícího napětí na stanicích sítě PROFIBUS DP
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Repeater v síti
1) Připojili jsme tester na začátek segmentu a vidíme následující napětí. Na první pohled se zdá, že je vše v
pořádku. Prozkoumáme-li ale podrobněji napětí na všech stanicích, vidíme nápadnou shodu napětí na
stanicích 66-86 a stejné napětí také na stanicích 2, 40, 42 a 46. V reálném provozu je nepravděpodobné,
že by tyto stanice měly všechny stejné napětí. Daleko pravděpodobnější je, že tyto stanice jsou
zapojeny za repeaterem, který srovnal všechna napětí k našemu měřícímu místu na 6,24 V. Standardní
PROFIBUS repeater nemá PROFIBUS adresu a v seznamu stanic ho proto nevidíme. Je třeba ho v síti
fyzicky najít a dle metodiky zjišťování topologie zjistit, které stanice jsou za ním a které před ním. Na 90
% budou stanice č. 2, 40, 42, 46 a 66-86 umístěny za repeaterem.

Obr. Stanice 66-86 a stanice 2, 40, 42, 46 mají nápadně stejné napětí, na 95 % budou v segmentu za
repeaterem.

Obr. Stanice 22-27 jsou v segmentu za repeaterem, mají nápadně stejné napětí. Ostatní stanice mají napětí
odlišnější, na 95 % to budou stanice, které jsou v segmentu, kam jsme připojeni testerem.

Zkrat způsobující úbytek napětí dalším stanicím
Tester jsme připojili na MASTER (č. 2), v testeru jsme aktivovali simulaci MASTER stanice (č. 0) a vidíme
napětí na ostatních SLAVE stanic v síti. Na první pohled je evidentní úroveň napětí cca 3,6 V, která je stejná pro
naprostou většinu stanic. V tomto případě instalace odpovídá posloupnost čísel stanic reálnému zapojení, takže
topologie sítě je skutečně 2 ↔ 40 ↔ 41 ↔ 42 ↔ 43 ↔ 44 ↔atd. Evidentní nežádoucí změna napětí je mezi
stanicemi 41 a 42, kde se pak napětí drží na stejné úrovni i dalších stanic. Problém je třeba hledat mezi těmito
stanicemi, tzn. zkontrolovat kabel, zkontrolovat konektory apod. V tomto případě byla chyba v zakončovacím
odporu na stanici č. 41, který byl v určité mezipoloze a díky tomu zapojil odpor na odchozí kabel z konektoru
stanice č. 41.

FOXON s.r.o.
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Obr.
Nápadný úbytek napětí ukazuje na zkrat mezi stanicemi 41-42 a způsobuje úbytek napětí pro stanice 42-53

Rychlost sítě

Měření topologie
ProfiTrace2 umí pomocí složitých matematických operací spočítat a graficky vygenerovat topologii sítě
PROFIBUS DP, ale…
… výsledek je dán výpočtem z údajů, které si ProfiTrace2 v síti změří. Je tedy zřejmé, že tyto údaje musí být
co nejpřesnější, jinými slovy síť PROFIBUS DP musí být maximálně zdravá, bez chyb, bez zkratů, rušení apod. V
takto zdravé síti je možné provést měření následujícími dvěma způsoby:
1) Měření topologie za plného provozu linky
2) Měření topologie při vypnuté lince

Měření topologie za plného provozu linky
Podmínky pro měření topologie za provozu sítě:
1) Síť PROFIBUS DP musí mít rychlost 500 kbps nebo 1,5Mb
2) Tester musí být připojen na konci nebo začátku segmentu, ne uprostřed
3) Síť musí být zdravá, tzn. osciloskop neukazuje žádné anomálie v síti, napětí je v pořádku, statistiky sítě
neukazují žádné chyby atd.
Klikneme na tlačítko Spočítat topologii. Volbu
Kompenzovat konektory zahrnuje do výpočtů
el.vlastnosti konektorů slouží pro měření krátkých sítí
cca do 20m.

V následujícím dialogu zvolte stanici sítě, ke které
tester připojen. Tzn. tester je připojen na konektor
FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556 www.foxon.cz E-mail: foxon@foxon.cz
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Popis diagnostiky sítě PROFIBUS DP pomocí testeru ProfiTrace2
PROFIBUS, který je napojen do stanice XY, jejíž číslo zvolíte v list boxu.
Ukázky změřené topologie sítě:
1) Správně změřená topologie

2) Chyby ve změřené topologii, dokreslení program nedokončí

GSD soubory
Pokud instalujete do svého počítače např. novou grafickou kartu,
musíte ji nejdříve zapojit a poté nahrát SW ovladač do počítače.
Instalace PROFIBUS zařízení funguje stejně. Danou stanici SLAVE
připojíme do sítě PROFIBUS a do stanice MASTER nahrajeme její
ovladač – tzv. GSD soubor. Tento soubor je textový dokument
(možno otevřít v textovém editoru) a obsahuje několik důležitých
informací k dané SLAVE stanici.
GSD soubor má zpravidla příponu .GSD, nicméně v závislosti na
jazyce může mít i jiné přípony - .GSE (angličtina), .GSG (němčina),
.GSS (španělština) atd.
Popis základních informací v GSD souboru

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556

www.foxon.cz E-mail: foxon@foxon.cz
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•
•

•
•

Jméno výrobce
Model zařízení – tester umí zobrazit v Livelistu
Identifikační číslo stanice

•

-

•
•

HW/SW verze GSD souboru – musí se shodovat
s verzí zařízení

•

Seznam podporovaných rychlostí sítě

•

•
•

•

(9600, 19200, 93750, 187,5Kbps, 0,5Mb, 1,5Mb)

-

-

•

Maximální čas v ms pro podporované rychlosti, do kterého
musím SLAVE odpověděť MASTERu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

•
•

•
•

Freeze - stanice podporuje tzv zmražení vstupů

AutoBaud – Stanice podporuje auto-detekci
rychlosti sítě
Fail safe – stanice podporuje bezpečnostní mód,
při kterém jsou IO výstupy rovny nule.

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556

www.foxon.cz E-mail: foxon@foxon.cz
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Identifikace stanice SLAVE
V seznamu stanic – LiveList vidíte v plně funkční síti pouze čísla stanic, ne však jejich jména. Díky
analyzátoru ProfiTrace2 dokážete čísla stanic převést na skutečné názvy stanic, vše za plného provozu linky.
Jediné co potřebujete, jsou správné GSD soubory stanic, které jsou zapojené v měřené síti.

Instalace GSD souborů:
1) Program ProfiTrace2 máte nainstalovaný v PC a adresáři programu je podadresář /GSD. Do tohoto
adresáře nakopírujte GSD soubory. V případě zájmu Vám zašleme odkaz na zhruba 1000
nejpoužívanějších GSD souborů, které sami používáme.
2) Po ukončení nakopírování je třeba provést načtení knihovny GSD souborů. Toto načtení je třeba
provést vždy, když do adresáře /GSD nakopíruju nové GSD soubory.
Nastavení – skenovat GSD knihovny

3) Po ukončení přeskenování GSD souborů si program
ProfiTrace2 zapamatuje identifikační číslo stanice z každého
GSD souboru a jakmile se tato stanice v síti PROFIBUS
nahlásí svým identifikačním číslem, tester toto číslo zachytí
a převede ho dle GSD souboru na jméno stanice. Pokud
nenajde v adresáři /GSD soubor s daným ID číslem, zobrazí
pouze toto ID číslo stanice.

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556

www.foxon.cz E-mail: foxon@foxon.cz

22

Popis diagnostiky sítě PROFIBUS DP pomocí testeru ProfiTrace2

Možnosti zobrazení jmen stanic SLAVE
1. Spuštění sítě – napojíme analyzátor do sítě PROFIBUS a zapnete linku. MASTER v rámci inicializace
komunikace pošle do sítě příkaz Get Diagnostics, stanice SLAVE se mu nahlásí svým ID kódem a v
ProfiTrace2 vidíme tyto ID kódy v LiveListu. Máme-li v adresáři /GSD správný GSD soubor, zobrazí se
nám místo čísla stanice její jméno.
2. Chyba stanice – nastane-li během provozu sítě na stanici nějaká chyba a stanice se MASTERu nahlásí
svým ID kódem, analyzátor ProfiTrace2 tento ID kód opět zachytí a zobrazí nám v LiveListu jméno
stanice.
3. V ProfiTrace2 zapneme simulaci MASTER – a připojíme se do sítě jako další MASTER. Tuto operaci
můžete provádět za chodu linky, její provoz neohrozíte. Jako stanice MASTER pošleme do sítě příkaz
Get Diagnostics a všechny SLAVE stanice v tu chvíli nahlásí svůj ID kód. Dle tohoto ID kódu ProfiTrace2
zobrazí jméno stanice, pocházející z GSD souboru.

Jak zobrazit jména stanic přes simulaci MASTER
1) V horní záložce klikněte na ProfiCaptain a dále na
tlačítko Setup Master

2) Před samotným spuštěním MASTER simulace je třeba detekovat
správnou rychlost a ostatní nastavení sítě PROFIBUS. Klikneme
na tlačítko Set/autodetect Bus parameters.

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556

www.foxon.cz E-mail: foxon@foxon.cz
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3) V nově otevřeném okně je zaškrtnuta
volba použít standardní parametry
PROFIBUS (Use standard busparameters).
Doporučujeme
však
tuto
volbu
deaktivovat a nechat pro jistotu znovu
detekovat parametry sítě PROFIBUS,
tlačítkem Auto detect Bus Parameters.
Následující zprávu potvrďte OK a tester
začne detekovat rychlost sítě. Jakmile
zjistí správné parametry sítě, vypíše je do
příslušných kolonek, zobrazí nalezené
stanice v matici stanic a zobrazí zprávu o
úspěšně provedené detekci. Oba dialogy
potvrdíme tlačítkem Ok a připravíme se
na spuštění simulace MASTER.

4) V nabídce simulace MASTER máme čtyři stupně
funkce MASTER stanice v síti PROFIBUS, které
volíme kliknutím na příslušné tlačítko.
Offline – Vypnuta simulace MASTER stanice
STOP – jsme připojeni do sítě jako MASTER,
můžeme do sítě posílat pouze diagnostické
zprávy
Clear – jako MASTER stanice můžeme
komunikovat se stanicemi SLAVE, ale v rámci
bezpečnosti jsou všechny výstupy nastaveny na
nulu
Operate – zapnuta úplná simulace MASTER,
tzn. standardní datová výměna mezi MASTER SLAVE, výstupy můžeme měnit

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556

www.foxon.cz E-mail: foxon@foxon.cz
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Pro zobrazení jména stanic potřebujeme do sítě poslat zprávu
Get diagnostic, tedy stačí nám zapnout první mód – STOP. Okno
zavřeme tlačítkem Close.
Stiskneme tlačítko Class 2 Commands a v nově otevřeném okně
stiskneme Start Scan.
Program zobrazí seznam nalezených stanic, okno zavřete
tlačítkem Close.

Nahoře v záložce klikněte na první
záložku ProfiTrace. V LiveListu již místo
čísel vidíme názvy stanic nebo aspoň
jejich ID čísla. Samotný název stanice se
přenáší z příslušného GSD souboru, co
máme nahraný v adresáři /GSD. Pokud
GSD soubor nemáme, zobrazí se místo
názvu jen ID číslo stanice.

POZOR: Jména stanic jsme zjistili tak, že jsme jako MASTER poslali na všechny adresy v síti zprávu Get
Diagnostics. Tato zpráva ve správně fungující síti PROFIBUS nemá co dělat a tudíž tester tuto zprávu zachytil a
zobrazil ji v příslušné statistice SYNC. Před zahájením samotného měření sítě je proto třeba resetovat všechny
statistiky.

FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556
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Analýza zpráv v síti PROFIBUS
Vedle standardních nástrojů typu osciloskop / napěťové úrovně je občas třeba provést diagnostiku sítě
PROFIBUS na té nejdetailnější úrovni – tzn. analýza zpráv-telegramů. ProfiTrace2 umí zaznamenávat zprávy v síti,
filtrovat je, vyhledávat v nich a hlavně umí spustit nahrávání a zaznamenat jen ty zprávy, které hledáme (spouštěč
– trigger).
Klikneme na záložku Zprávy a nahoře na tlačítko Spustit nahrávání zpráv. V tu chvíli se v okně objeví záznam
zpráv, které probíhají mezi stanicí MASTER a ostatními SLAVE stanicemi. Zaškrtávátkem Umístit dolů pak
zvolíme zobrazení poslední zaznamenané zprávy na posledním řádku v okně.

Analýza jednoho cyklu
Na obrázku vidíme ukázku záznamu PROFIBUS zpráv z testeru ProfiTrace2. Jednoduchým způsobem
bychom popsat záznam zpráv takto:
952736) MASTER (č. 2) posílá data s vysokou prioritou na výstup stanici SLAVE č. 6, Data Exchange – Request a
očekává data ze vstupů. V další zprávě č. 952737 dostává MASTER potvrzení (ACK=acknowledge), že stanice SLAVE
požadavek dostala (tzn. nemá žádná data na vstupu, co by poslala stanici MASTER jako odpověď (Response).
952738) to samé se opakuje pro stanici SLAVE č. 12
952740) MASTER s každým cyklem posílá FDL status na stanici vždy o jednu adresu vyšší. Tímto dotazem

zjišťuje, zdali v síti není nová stanice MASTER. (2->97)
952741) MASTER č. 2 předává druhému MASTERu č. 0 v síti „právo mluvit ke stanicím pod MASTERem č. 0“.
Tento MASTER ale nemá pod sebou žádné stanice (ve skutečnosti jsme to byli s naším testerem my, kdo byl v
síti přítomen jako MASTER č. 0), takže předáváme zpět „právo mluvit ke stanicím“ MASTERu č. 2.
952742) MASTER č. 2 posílá data na výstup stanici SLAVE č. 24 a stanice mu posílá data ze vstupu (2<24). 952745) stejná datová výměna (Data exchange) mezi MASTER a SLAVE č. 40
952747) stejná datová výměna (Data exchange) mezi MASTER a SLAVE č. 6
952751) MASTER posílá FDL status na stanici s adresou o jednotku vyšší než v předchozím cyklu (2->98)
Dvě čáry označují začátek a konec jednoho cyklu. Délka cyklu závisí na počtu stanic v síti a rychlosti
komunikace. Klikneme-li na Zobrazení statistik stanic, najdeme statistiku Interval výměny dat a zjistíme, že
délka cyklu se v našem případě pohybuje kolem 1 ms.

FOXON s.r.o.
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Nastavení záznamu vybraných zpráv
Jestliže nám linka PROFIBUS padá jednou za
týden, asi těžko budeme celý týden stát s
testerem u rozvaděče a hlídat zprávy. Lepší je
nastavit spouštěč záznamu zpráv tak, abychom
danou chybnou zprávu zachytili a s ní např. 100
zpráv před a 100 zpráv po této špatné zprávě.
Jak to provedeme?
Nahoře v okně programu klikneme na
tlačítko Nastavit spouštěč záznamu a v
otevřeném okně nastavíme:
• Povolit = aktivuji nastavení spouště
• Znovu-spuštění = zaškrtnutím zajistím
to, že po dobu výskytu hledané zprávy v
síti tester zaznamenává zprávy. Jakmile
hledaná zpráva zmizí, tester přestane nahrávat. Doporučujeme tuto možnost zaškrtnout.
• Počet zpráv před/po = zde nastavíte kolik zpráv před a po se má před/po hledané zprávě zaznamenat.
Optimální je počet odpovídající počet stanic x 4 (zaznamenám zhruba 2-3 cykly před/po hledané zprávě)

Klikneme na tlačítko Nastavit spouštěč a hledáme-li chybné zprávy, zaškrtneme následující položky:

FOXON s.r.o.
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Vybrané položky potvrdíme
tlačítkem Ok a v následujícím okně
znovu tlačítkem Ok. Tlačítkem
Spustit nahrávání zpráv zapneme
nahrávání.
Točící se kolečka nám potvrzují,
že tester monitoruje síť PROFIBUS a
že probíhá nahrávání zpráv. Okno
zpráv je prázdné do té doby, než se v
síti vyskytne zpráva, kterou jsme
chtěli zachytit. Nahrané zprávy je
možné uložit přes nabídku Soubor =>
Uložit
=> Soubor zprávy.

Společnost FOXON s.r.o. nabízí školení diagnostiky sítě PROFIBUS, na kterém Vás naučíme pracovat s
testerem ProfiTrace2, ukážeme Vám časté chyby v síti PROFIBUS a jejich důsledky na komunikaci. Po skončení
školení budete umět tyto chyby rozpoznat, lokalizovat a odstranit. Kontaktujte nás!
FOXON s.r.o.
Tel. +420 484 845 555 Fax +420 484 845 556
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