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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete som gjordes på företaget Motion Control i 
Västerås AB. Rapporten följer projektets utvecklingssteg och beskriver hur arbetet med att ta 
fram elektronik och inbyggd programvara för en kommunikationsmodul har framskridit. 
Kommunikationsmodulen ska fungera som en länk mellan en styrenhet och en I/O-enhet. 
 
De inledande delarna av rapporten tar upp undersökningar på kommunikationsprotokollen 
PROFIBUS och PROFINET som är vanliga kommunikationsmetoder inom industrin. 
Undersökningarna låg till grund för vilket protokoll som skulle användas i modulen. 
PROFIBUS valdes och en sådan modul togs fram utifrån de krav som ställdes. Vidare 
beskriver rapporten hur hårdvara samt den inbyggda programvaran har utvecklats. Vid 
testerna av modulen verifierades om alla krav och önskemål var uppfyllda. 
 
Projektet som helhet var lyckat och efter några mindre hårdvaruförändringar skulle modulen 
kunna användas i produkter som företaget säljer där PROFIBUS-kommunikation önskas. 
 
Abstract 
This report describes a master thesis which was done at the company Motion Control i 
Västerås AB. The report follows the project development stages and describes how the 
process of developing electronics and embedded software for a communication module has 
progressed. The purpose of the communication module is to serve as a link between a 
controller and an I/O device. 
 
The initial parts of the report consist of studies about the communication protocols 
PROFIBUS and PROFINET which are standard communication methods in the industry. The 
studies formed the basis for which protocol to be used in the module. PROFIBUS was chosen 
and a module was designed based on the determined requirements. Furthermore, the report 
describes how the hardware and firmware have been developed. The module was tested to 
verify that all requirements were met. 
 
Overall the project was successful and after some minor hardware changes the module could 
be used in products where PROFIBUS communication is desired. 



 

Förord 
Vi skulle vilja tacka företaget Motion Control för möjligheten att få genomföra 
examensarbetet där. Vi är även tacksamma för den hjälp som har fåtts av medarbetare på 
företaget. 
 
Ett stort tack riktas till vår handledare Johan Karlsson som har väglett oss genom detta 
examensarbete. Johan har framfört många bra synpunkter på de dokument vi har skrivit under 
projektets gång vilket har bidragit till ett mer utvecklande och lärande arbete. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå i området datavetenskap 
och utfördes på företaget Motion Control i Västerås AB. Examensarbetet omfattar även 
elektronik men valdes att klassas som datavetenskap då det inte finns något mellanting för 
blandningen av elektronik och data. Arbetet bestod i att ta fram en egen 
kommunikationsmodul för en produkt som företaget Motion Control säljer. 
 
1.1. Bakgrund 
Företaget Motion Control har utvecklat och säljer en tyristorstyrenhet kallat Tyristorkort. 
Kortet används inom kraftindustrin där en funktion är att agera som en slav i ett nätverk 
tillsammans med en styrenhet. Kommunikationen mellan slav och styrenhet sker via 
fältbussen PROFIBUS. 
 
Kommunikationen sköts av en modul som använder protokollet PROFIBUS DP-V0 och 
dataöverföring sker med en hastighet av 12 MBaud. Modulen som används i dagsläget anses 
ha överflödiga funktioner som ej behövs för applikationen. Modulen är den dyraste 
komponenten i slutprodukten och Motion Control vill ersätta den med en egen konstruktion 
för att skära ned på den totala tillverkningskostnaden. 
 
Kunden som köper Tyristorkortet har funderingar på att istället använda PROFINET som är 
en Ethernet-lösning och vidareutvecklingen av PROFIBUS. Projektet kommer utav denna 
anledning göra en undersökning av PROFINET. Detta för att få kunskap om det samt jämföra 
med PROFIBUS för att upptäcka eventuella fördelar med att byta överföringsmedia. 
Resultatet ifrån den undersökningen blir avgörande om det i projektet istället ska utvecklas en 
PROFINET-modul. 
 
En anställd på företaget Motion Control har i ett tidigare skede tagit fram en prototyp för en 
PROFIBUS-modul. Arbetet tog sedan vid av en examensarbetare vars uppgift var att skriva 
den inbyggda programvaran för prototypen. Examensarbetet resulterade inte i någon färdig 
programvara vilket gjorde att det inte bedömdes lönt att vidareutveckla prototypen som fanns. 
Arbetet bestod istället av att börja om från början och genomföra grundliga undersökningar 
för att sedan ta fram en ny kommunikationsmodul för PROFIBUS eller PROFINET. 
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1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att få ett avslut på civilingenjörsutbildningen och bli förberedd 
för arbetsmarknaden. 
 
Syftet med arbetet är att öka kunskapsnivån om hur man arbetar i projekt och dess steg: 

1. Undersökningar för att öka förståelsen för systemen och hur de är uppbyggda. 
2. Marknadsundersökningar. 
3. Utveckling av elektronik. 
4. Utveckling av inbyggd programvara. 
5. Systemtest. 

 
Syftet med detta projekt är att ta fram en egen kommunikationsmodul till Tyristorkortet då 
Motion Control vill sänka produktionskostnaden för denna produkt. Tanken är även att denna 
modul ska kunna användas till andra produkter. PROFIBUS och PROFINET är vanliga 
kommunikationsmetoder inom kraftindustrin och kunderna tittar redan på fler system där en 
sådan modul eller variationer av den kan användas. 
 
1.3. Förutsättningar och avgränsningar 
Eftersom examensarbetet är tidsbegränsat och ska sträcka sig över 20 arbetsveckor har 
följande begränsningar införts för att arbetet inte ska bli för omfattande. 
 

• Examensarbetet omfattar hela kedjan från undersökningar till elektronikframtagning, 
produktion, mjukvaruutveckling och test vilket innebär att varje del måste 
tidsbegränsas för att projektet ska kunna avslutas inom tidsramen. 

• De komponentundersökningarna som har ett stort urval av komponenter begränsas 
kraftigt. Energi kommer att läggas på de kritiska komponenterna istället. 

• Den inbyggda programvaran i modulen skall utvecklas specifikt för Tyristorkortet. 
• Systemet kommer endast att testas i kontorsmiljö då det inte finns möjlighet att testa 

det i fält på grund av tidsbrist och budget. 
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1.4. Definitioner 
Förkortning Förklarande text 
Baudrate Överföringshastighet (symboler/sekund). Förkortas Bd. 
BGA Ball Grid Array, krets med kontaktnät av små kulor istället för 

anslutningsben som på vanliga kretsar. 
DC Direct Current, likström. 
DIL Dual In Line-package, typ av kapsel för hålmonterade mikrochip. 

Benämns även ofta som DIP. 
DP Decentralized Peripherals (Decentralt Periferi), distribution av 

fältenheter som är beroende av en central styrenhet. 
DXB Data eXchange Broadcast, slav skickar öppen förfrågan om att få 

kommunicera direkt med en annan slav. 
E-CAD Electronic Computer-Aided Design, CAD-system för elektronik. 
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, minne som 

behåller sin data även när det är spänningslöst. 
EMC Electromagnetic Compatibility, förmågan att fungera tillfredsställande i 

en elektromagnetisk omgivning. 
ESD Electrostatic Discharge, elektrostatisk urladdning. 
Ethernet En teknik för datakommunikation i nätverk. 
Firmware Inbyggd programvara som används för att kontrollera hårdvara. 
GSD General Station Description, konfigurationsfil för PROFIBUS-enheter. 
HD Hamming Distance, feltolerans mätt i bitar på paket. 
I/O Input/Output, signaler för ingångar och utgångar. 
I2C Inter-Integrated Circuit, en synkron seriell buss utvecklad av Philips. 
ICSP In-Circuit Serial Programming, Programmeringsgränssnitt ifrån 

Microchip. 
Interrupt Avbrottssignal. 
IP Internet Protocol, kommunikationsprotokoll för överföring av 

information i datornätverk. 
µP Mikroprocessor. Central beräkningsenhet eller processor inbyggt i ett 

chip. 
NRZ Non-return-to-zero, binära ”nollor” representeras av negativ spänning, 

”ettor” representeras av positiv spänning. 
PCB Printed Circuit Board, mönsterkort. 
PLC Progammable Logic Controller, styrenhet. 
PLCC Plastic Leaded Chip Carrier, en kapslingstyp för integrerade kretsar. 
PQFP Plastic Quad Flat Package, en kapslingstyp för integrerade kretsar. 
PROFIBUS Process Field Bus, standard för fältbusskommunikation inom 

automationssystem. Förkortas PB. 
PROFINET Process Field Net, Ethernet-baserad standard för 

nätverkskommunikation i automationssystem. 
RAM Random Access Memory, tillfälligt arbetsminne. 
RS485 Standardiserad differentiell överföringsteknik (även känd som EIA-485). 
SOIC Small-Outline Integrated Circuit, en kapslingstyp för integrerade 

kretsar. 
SPI Serial Peripheral Interface, en buss för synkron seriell kommunikation. 
TCP Transmission Control Protocol, förbindelseorienterat 

kommunikationsprotokoll i datornätverk som oftast används tillsammans 
med IP. 
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Token-passing Access-metod där en signal skickas mellan enheter och bestämmer 
vilken som får kommunicera. 

TQFP Thin Quad Flat Package, en kapslingstyp för integrerade kretsar. 
Tyristor Halvledarkomponent som leder ström vid positiv styrpuls och fortsätter 

leda tills nästa nollgenomgång (spänningen byter polaritet). 
UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, gränssnitt för att 

översätta mellan parallell och seriell kommunikation. 
UDP User Datagram Protocol, förbindelselöst kommunikationsprotokoll. 

Används oftast tillsammans med IP. 
USART Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter, UART som 

klarar både synkron och asynkron kommunikation. 
Watchdog Funktion som ser till att systemet startar om ifall det uppstår ett fel som 

inte kan hanteras. 
VQFP Very small Quad Flat Package, en kapslingstyp för integrerade kretsar. 
XML eXtensible Markup Language, generellt språk för att lagra och 

strukturera data i textformat. 
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2. Tyristorkortet 
Tyristorkortet utvecklat av Motion Control är en tyristorstyrenhet som är tänkt att styras via 
antingen PROFIBUS, UART eller med hjälp av analoga styrsignaler. Styrningen via 
PROFIBUS möjliggör även för kommunikation med överordnad PLC. Tyristorkortet tar emot 
information om vilken styrvinkel som ska användas vid tändning av tyristorerna samtidigt 
som det skickar tillbaka resultat ifrån spännings- och frekvensmätning. Övrig information 
som skickas innefattar fel som berättar om tändningen av enskilda tyristorer misslyckats, men 
även om övervakningskablaget för att detektera detta finns inkopplat. 
 

 
Figur 1. Tyristorkortet som är utvecklat av Motion Control. 
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3. Metod 
Projektet ”Vidareutveckling av PROFIBUS-modul” har genomförts enligt Motion Controls 
egna projektmodell för utveckling av elektronik och programvara. 
 
De steg som arbetet följt består av: 

• Planering av projektet. 
• Inledande undersökningar. 
• Krav och testspecifikation. 
• Designspecifikationer. 
• Genomförande. 
• Konstruktionsbeskrivning. 
• Testning. 

 
I inledningen så skapades projektplanen med tidsplaneringen och det resulterade i en 
aktivitetslista för projektet som kan ses i Bilaga 1 – Aktivitetslista. 
 
Undersökningar om PROFIBUS och PROFINET gjordes för att öka kunskapsnivån och välja 
den lösning som är lämpligast för Tyristorkortet. 
 
Sedan utfördes marknadsundersökningar för att få en överblick på vilka andra liknande 
produkter som existerar på marknaden och vilka funktioner de har. Därefter så gjordes en 
undersökning på olika chip för hantering av PROFIBUS-kommunikationen samt en 
undersökning av mikroprocessorer som skulle kunna användas på modulen. 
 
För att fastställa att de krav som ställs på modulen uppfylls så togs en kravspecifikation fram. 
Dessutom så togs en testspecifikation samt ett testprotokoll fram för att kunna verifiera att 
kraven uppfylls. 
 
Tre olika designspecifikationer togs fram varav den första var en systemdesign för att ge en 
övergripande bild på hur systemet ska fungera. De andra två är uppdelade i design för 
hårdvara samt design för firmware. 
 
Genomförandet gick ut på att utveckla hårdvara samt firmware enligt gällande design. Det 
följdes av att konstruktionsbeskrivningar togs fram där det mera i detalj förklaras hur hårdvara 
och firmware är uppbyggda. 
 
För att säkerhetsställa att alla krav och funktioner uppfylldes så testades modulen enligt 
testspecifikationen. Resultatet ifrån testerna sammanställdes i testprotokollet [MCVGS-PBS5-
3131]. 
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4. Undersökningar 
I denna del beskrivs de undersökningar som har genomförts och innefattar resultat samt 
slutsatser ifrån dem. 
 
4.1. Undersökning av PROFIBUS DP 
Undersökningen görs för att skaffa kunskap om PROFIBUS och hur kommunikationen 
fungerar. Undersökningen ska även innefatta de olika förbättringarna som har gjorts för 
PROFIBUS DP sedan det lanserades. 
 
4.1.1. Förutsättningar och avgränsningar 
Då undersökningen är relativt stor kan vi inte gå in alltför djupt i alla funktioner och 
förbättringar. Undersökningen är tänkt att ge en översikt över vad som skulle kunna förbättras 
i ett PROFIBUS DP-system. 
 
4.1.2. Inhämtning av information 
Undersökningen innebar att vi sökte på Internet samt letade i de officiella PROFIBUS-
dokumentationerna där vi har hittat mest information. [PROFIBUS], [PBCOM], [PROFIsafe] 
 
4.1.3. Viktiga parametrar 
För att få en bild över hur de olika kommunikationsprotokollen ser ut har vi jämfört dessa 
utifrån flera olika parametrar. 
 
Följande är de egenskaper som vi ansåg vara intressanta att jämföra: 

• Felsäkerhet 
• Prestanda 
• Kommunikationsmöjligheter 
• Komplexitet 
 

Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en beskrivning av de parametrar som tagits fram. 
 
Felsäkerhet 
Vilka säkerhetsfunktioner kan användas för att öka felsäkerheten? 
 
Prestanda 
Vilka prestandaförbättringar kan de nya funktionerna ge? 
 
Kommunikationsmöjligheter 
Vilka nya kommunikationsmöjligheter fås med de nya funktionerna? 
 
Komplexitet 
Hur mycket komplexitet medför de nya funktionerna som undersöks? 
 
4.1.4. Bakgrund PROFIBUS DP 
Föregångaren till DP heter FMS (Field Message Specification) och utvecklades för att klara 
av krävande kommunikationsuppgifter. FMS vidareutvecklades sedan till DP för att få ett 
enklare och snabbare protokoll. Numera använder majoriteten av alla PROFIBUS-lösningar 
sig av DP som för närvarande finns i tre versioner. Den första versionen DP-V0 kom 1993, 
DP-V1 kom 1997 och den senaste versionen DP-V2 släpptes 2002. I takt med att övrig 
teknologi har utvecklats har även nya funktioner krävts av PROFIBUS-lösningarna. 
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Kommunikationsprotokollet PROFIBUS DP används inom verkstadsautomation och det 
utvecklades för att få en snabb överföring på fältnivå via en seriell anslutning. RS485 är den 
vanligaste överföringstekniken och stödjer hastigheter upp till 12 Mbps. Den programmerbara 
och styrbara centrala enheten (mastern) kommunicerar cyklist med de decentrala enheterna 
(slavarna). 
 
Det är även möjligt att använda sig av flera master-enheter i ett nätverk. Detta kallas 
”multimaster system”. 
 
4.1.5. DP-V0 
Maximalt kan man ansluta 126 enheter (styrenheter och slavar) till en buss. Adressområdet är 
0 till 127, men adress 126 och 127 är upptagna eftersom de används för adresstilldelning och 
broadcast (meddelande till alla anslutna enheter). Användning av adress 0 ska undvikas som 
adress då det inte är kompatibelt med alla styrenheter. 
 
Ett PROFIBUS DP-nätverk kan bestå av tre olika typer av stationer: 

• DP master klass 1 (DPM1) är en master som utbyter information cyklist med de andra 
enheterna i en specificerad telegramcykel. DPM1-stationen är oftast en PLC eller en 
PC som har aktiv access så att den kan läsa ingångarna hos fältenheterna samt skriva 
till utgångarna vid bestämda tidpunkter. 

• DP master klass 2 (DPM2) används bland annat vid konfigurering och för underhåll 
och diagnostik av de anslutna enheterna. Således behöver inte en DPM2-station vara 
inkopplad hela tiden utan endast när dessa funktioner behöver utnyttjas. 

• Slavarna läser av information i processen och kan använda utgångsinformation för att 
ingripa i processen. Slavarna är passiva enheter som bara svarar på direkt förfrågan. 
Beskrivningen av hur en slav är tänkt att fungerar illustreras i Figur 2. 

 
DP-V0 stödjer diagnostikfunktioner för att snabbt kunna hitta fel i systemet. Slavarna kan 
skicka tre olika diagnostiktelegram till mastern. Dessa är: 

• Stationsspecifik diagnostik – Varningar om att enheten inte fungerar (t. ex. 
överbelastning, låg matningsspänning, gränssnitt ej klart). 

• Modulrelaterad diagnostik – Varningar om fel i en specifik I/O-modul. 
• Kanalrelaterad diagnostik – Varningar om fel på individuella ingångar eller utgångar. 

 
Konfigurering av fältenheter 
GSD är en konfigurationsfil som beskriver kommunikationsegenskaperna för en PROFIBUS-
enhet. Med hjälp av nyckelord läser ett konfigureringsverktyg av innehållet i GSD-filen och 
kontrollerar datakonsistens och eventuella inmatningsfel. Filen beskriver 
produktidentifikationen, parametrar och datatyper. Styrenheten måste ha tillgång till alla 
fältenheternas GSD-filer så att denna vet hur kommunikationen ska ske med respektive 
fältenhet. 
 
PROFIBUS-telegram 
Det finns flera olika typer av PROFIBUS-telegram. Dessa beskrivs nedan: 

• SD1 - Telegram för att upptäcka nya enheter på bussen. 
• SD2 - Data-telegram med varierad datalängd. 
• SD3 - Data-telegram med 8 byte nyttodata. 
• SD4 - Token-telegram mellan styrenheter. 
• SC - Bekräftelse-telegram 



 

 9 

 
Varje telegram innehåller en header som bland annat består av information om telegramtyp, 
datalängd, destination, källa, data, felkontroll och stoppbyte. Headern skiljer sig mellan de 
olika telegramtyperna. 
 

 
Figur 2. Beskrivning av tillstånd hos PROFIBUS-slav. 

 
Bussaccess • Token Passing-procedur mellan styrenheterna och master-

slav-procedur mellan styrenheter och slavar. 
Kommunikation • Punkt-till-punkt (kommunikation av användardata) eller 

multicast (styrkommandon). 
Synkronisering • Styrkommandon som synkroniserar ingångar och utgångar. 

• Sync mod - Utgångar synkroniseras. 
• Freeze mod - Ingångar synkroniseras. 

Funktioner • Dynamisk aktivering/deaktivering av individuella slavar, 
kontroll av slavkonfiguration. 

• Möjlighet att tilldela nya adresser till slavar över bussen. 
• Upp till 244 byte nyttodata i båda riktningarna. 

Säkerhetsfunktioner • Säker telegramöverföring med hamming distance HD=4. 
• Watchdog-funktioner hos DP-slavar upptäcker fel hos den 

konfigurerade mastern. 
• Access-spärr på ingångar och utgångar hos slavarna. 
• Övervakning av användardataöverföring med justerbara 

övervakningstider i mastern. 

Tabell 1. Sammanfattning av funktioner i DP-V0. 
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4.1.6. DP-V1 
Acyklisk kommunikation 
Den främsta skillnaden mellan DP-V0 och DP-V1 är att V1 tillåter så kallad acyklisk 
kommunikation. Acykliskt datautbyte innebär att kommunikationen mellan PLC och 
slavstationer kan ske sporadiskt i den tillgängliga tid som blir över efter den programmerade 
cykeln som bildar det cykliska datautbytet. 
 
Den acykliska kommunikationen kan kombineras med den normala cykliska 
kommunikationen, men med lägre prioritet. Figur 3 illustrerar hur master klass 1 lämnar över 
en ”token” när den cykliska kommunikationen är klar, som sedan fås tillbaka när master klass 
2 har fått chans att kommunicera acykliskt med slavarna. 
 

 
Figur 3. Cyklisk och acyklisk kommunikation i DP-V1. 

 
Diagnostik 
En ytterligare förbättring som gjorts till DP-V1 är att den normala diagnostikfunktionen har 
utökats. Diagnostikfunktionen innehåller nu två kategorier som definieras som larm- och 
status-meddelanden. Larmen är för till exempel processrelaterade fel, problem med 
uppdatering, statusfel samt för att koppla in och ur moduler. Dessa statusmeddelanden 
används primärt för att kunna utvärdera trender samt i förebyggande syfte för underhåll.  
 
DP-V1 har även utökats med tre nya interrupts som är statusinterrupt, uppdateringsinterrupt 
samt tillverkardefinierat interrupt. 
 
Figur 4 illustrerar hur diagnostikfunktionen är uppbyggd i DP-V0 samt hur den har utökats i 
DP-V1. 
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Figur 4. Diagnostikfunktionens uppbyggnad i DP-V0 och DP-V1. 

 
Integration 
För att förenkla öppenheten hos PROFIBUS så har mycket gjorts för att förbättra 
integrationsmöjligheterna i DP-V1. I och med DP-V1 så har en standard utvecklats för 
enhetsintegration. Integrationen syftar till att underlätta installation, versionshantering samt 
användande av enheter. 
 
Utöver den GSD-fil som alla PROFIBUS-slavenheter har, så har en ny konfigurationsfil 
utvecklats som kallas EDD (Electronic Device Description). EDD-filen har samma syfte som 
GSD-filen, men är anpassad för mer komplexa enheter. EDD-filen skapas med hjälp av ett 
beskrivningsspråk för elektronikenheter som behövs för att kunna beskriva de 
användarrelaterade funktionerna och parametrarna hos de mer komplexa enheterna. 
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4.1.7. DP-V2 
Slav-till-slav kommunikation 
DP-V2 tillåter två slavar att kommunicera direkt med varandra. Slaven (publishern) skickar en 
broadcast-förfrågan om data-utbyte till de andra slavarna (subscribers). Detta kallas för en 
DXB-förfrågan och illustreras i Figur 5. Eftersom data inte behöver skickas via mastern så 
kan man bygga snabbare system. Detta reducerar svarstiden på bussen med upp till 90 %. 
 

 
Figur 5. Publishern skickar en DXB-förfrågan till de andra slavarna i systemet. 

 
Klocksynkronisering 
En realtidsmaster kan med fördel kopplas in i systemet för att med jämna mellanrum skicka 
en global tidssignal till alla andra stationer. Slavarnas klockor kommer att synkroniseras med 
en felmarginal på mindre än 1 ms. Klocksynkronisationen ser till att data kan märkas med 
tidstämplar när den tas emot. T. ex. kan historisk data, alarm, händelser och mätvärden 
stämplas så att man senare kan se exakt när de skedde. 
 
Isosynkron mod 
Isosynkront (samtidigt) läge innebär att datautbytet sker deterministiskt tack vare 
klocksynkroniseringen i buss-systemet. Detta gör att positionsreglering över bussen får tidsfel 
på mindre än 1 µs. 
 
Slavredundans 
Slavenheter i PROFIBUS kan ha ett backup-gränssnitt för att öka tillgängligheten och 
felsäkerheten i systemet. Gränssnitten har varsin protokollstack som är oberoende av 
varandra. Den redundanta kommunikationen (RedCom) sker mellan gränssnitten helt 
oberoende av PROFIBUS. Vid normaldrift så kommunicerar den primära slaven precis som 
vanligt med mastern. Skulle ett fel inträffa som innebär att den primära slaven inte kan 
fortsätta användas, så tar backup-slaven över kommunikationen självmant eller på begäran 
från mastern. Exempel hur denna slavredundans ser ut visas i Figur 6. 
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Figur 6. Överblick på hur en redundant slav fungerar. 

 
4.1.8. PROFIsafe 
PROFIsafe utvecklades kort efter att DP-V1 lanserades och är ett tilläggslager som är skapat 
för att implementeras ovanpå t. ex. standarden för PROFIBUS-protokollet. Det är således 
möjligt att använda i alla versioner av DP. Idén med PROFIsafe är att tillföra viktiga 
felsäkerhetsåtgärder för PROFIBUS. PROFIsafe har som syfte att bidra med felsäker 
kommunikation i vilket ingår att korrekt data skickas till rätt destination samt att det sker i rätt 
tid. 
 
De åtgärder som PROFIsafe tillför är följande: 

• Löpande numrering av meddelanden för att garantera att de levereras i rätt ordning. 
• Kvittering av meddelanden efter förväntad tid med hjälp av watchdog. 
• Kodnamn mellan sändare och mottagare med unika adresser för felsäkra enheter. 
• Kontroll av dataintegritet med checksumma. 

 
4.1.9. Överföringsmedier 
PROFIBUS kan även använda fiberoptik för överföring. Detta rekommenderas framför allt i 
områden med elektromagnetiska störningar och för att kommunicera över längre avstånd. Att 
övergå till att använda fiberoptik i existerande RS485-system kräver inga större omarbeten då 
protokollet inte har ändrats just för att existerande PROFIBUS-enheter ska kunna 
kommunicera som vanligt. Nätverkstopologin har utökat stöd för stjärnnät- och ringnät, men 
kan även användas precis som RS485-standarden är uppbyggd med linjenät 
(busskommunikation). Därför krävs det endast RS485-till-fiber-omvandlare i de delarna av 
nätet där det ska finnas fiberoptik. Figur 7 visar ungefär hur topologierna kan se ut. 
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Figur 7. Linjenät, ringnät och stjärnnät. 

 

   RS485   Fiberoptik   

Dataöverföring 
Digital differentialsignal enligt 
RS485 NRZ 

Optisk digital NRZ 

Överföringshastighet 9,6 till 12000 kbps 9,6 till 12000 kbps 

Datasäkerhet 
HD=4, paritetsbit, start- och 
stoppbit 

HD=4, paritetsbit, start- och 
stoppbit 

Kabel Partvinnad, skärmad, tvåtrådskabel 
Glas multimod, singelmod, PCF, 
plast 

Spänningsmatning 
Möjligt över extraledningar i 
kabeln 

Möjligt med hybridkabel 

Topologi Linjetopologi med terminering   
Typiskt stjärn- och ringtopologi, 
linje är också möjlig 

Antal enheter 
Upp till 32 stationer per segment, 
max 126 med repeatrar 

Upp till 126 per nät 

Antal repeatrar 
Upp till 9 repeatrar med 
regenerering 

Användarbestämt 

Tabell 2. Jämförelse mellan vanlig RS485-överföring och fiberoptik. 

 
Fibertyp   Kärndiameter [µm]   Räckvidd   
Plastfiber 980/1000 < 80 m 
HCS-fiber 200/230 ca. 500 m 
Multimod glasfiber 62.5/125 2-3 km 
Singlemod glasfiber 9/125 > 15 km 

Tabell 3. Karaktäristik för optiska fiberkablar. 
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4.1.10. Slutsats 
Protokollen DP-V0, V1 samt V2 bygger alla på samma grundprotokoll och delar därmed alla 
grundläggande funktioner som definierar funktionaliteten hos PROFIBUS. Alla protokollen 
kan kommunicera via samma överföringsmedia samt använder samma överföringstekniker. 
Gemensamt för alla protokollen är att den cykliska kommunikationen som kännetecknar 
PROFIBUS används. 
 
Den största skillnaden hos protokollen ligger mellan DP-V0 och V1, då själva 
kommunikationsprotokollet gjordes om för att stödja ny funktionalitet. Skillnaderna mellan 
V1 och V2 ligger istället i att flera tilläggsfunktioner lagts till som valbara optioner beroende 
på ställda krav. Den största skillnaden ifrån DP-V0 till V1 och V2 är den acykliska 
kommunikationen som ger systemet möjlighet till att ha sporadisk kommunikation med slavar 
för att kunna uppgradera och styra mer avancerade enheter samt kontrollera status.  
 
Med DP-V1 samt V2 får systemet många fler valmöjligheter till mer avancerade 
tillämpningar samt hårdare krav på t. ex. säkerhet. 
 
Att övergå till överföring via fiberoptiska kablar är kostsamt och endast nödvändigt i kritiska 
system där det är mycket elektromagnetiska störningar. 
 
I vissa system kan säkert slav-till-slav kommunikation komma väl till nytta om slavarna har 
mycket data som ska utbytas, så kommunikation inte behöver gå via mastern. 
 
Kritiska system kan även dra nytta av diverse felkontroller och den utökade felsäkerheten som 
finns i PROFIsafe. Är systemet väldigt kritiskt så skulle slavredundans vara ett sätt att öka 
tillgängligheten markant. 
 
Diagnostikfunktioner finns redan i DP-V0 och det som behövs är att en DP master klass 2 
kopplas in i PROFIBUS-nätverket samt att slaven har någon diagnostik att rapportera. 
 
Denna undersökning finns beskriven i dokumentet [MCVGS-PBS5-2601]. 
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4.2. Undersökning av PROFINET 
Detta dokument är en undersökning av PROFINET för att beskriva dess funktioner. 
 
4.2.1. Förutsättningar och avgränsningar 
PROFINET finns i två utföranden: IO och CBA. Den andra varianten CBA (Component 
Based Automation) är en komponentbaserad lösning. Den kommer inte tas upp i 
undersökningen då den skiljer sig alltför mycket från PROFIBUS DP och är ointressant för 
projektet. Då PROFINET är ett omfattande protokoll kan undersökningen inte gå in alltför 
djupt i alla funktioner som finns. Dokumentet är tänkt som en sammanfattning och översikt 
för hur PROFINET fungerar. 
 
4.2.2. Inhämtning av information 
Undersökningen innebar att vi sökte på Internet samt letade i de officiella PROFINET-
dokumentationerna där vi har hittat mest information. [PN-SWE], [PN-ENG], [PBCOM] 
 
4.2.3. Viktiga parametrar 
För att få en bild över hur PROFINET fungerar gentemot PROFIBUS har dessa parametrar 
funnits i åtanke vid undersökningen. 
 
Egenskaperna som vi ansåg vara intressanta att jämföra: 

• Prestanda 
• Kommunikationsmöjligheter 

 
Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en beskrivning av de parametrar som tagits fram. 
 
Prestanda 
Vilka prestandaförbättringar kan PROFINET ge gentemot PROFIBUS? Vilken prestanda har 
olika PROFINET-lösningar? 
 
Kommunikationsmöjligheter 
Vilka kommunikationsmöjligheter har PROFINET? 
 
4.2.4. Bakgrund 
PROFINET IO är väldigt likt PROFIBUS DP med sina decentrala enheter och en styrenhet 
som sköter kommunikationen. 
 
PROFINET kan integreras med befintliga system av fältbussar (så som PROFIBUS). Detta 
gör att det är möjligt att bygga upp system bestående av en blandning av fältbuss- och 
Ethernet-baserade segment. Det krävs således inte någon större övergång för att utöka ett 
nuvarande PROFIBUS-nätverk till PROFINET. Integrationen görs med så kallade "proxies" 
som ansluter en underliggande fältbuss till PROFINET (se Figur 8). Här fungerar ”proxyn” 
som en master för PROFIBUS-slavarna och samtidigt som en nod i PROFINET-nätverket. 
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Figur 8. Integration av PROFIBUS i PROFINET. 

 
PROFINET använder sig av standardiserade protokoll så som Ethernet och TCP/UDP med IP 
som bas för kommunikationen. För icke tidskritiska processer använder PROFINET TCP/IP 
och UDP/IP. Vissa applikationer har dock större krav på realtid, bandbredd och 
klocksynkronisering. Realtidskommunikationen i PROFINET ökar prestandan på datautbytet 
och isosynkron realtid innebär klocksynkron kommunikation. Cyklerna för datautbyte kan 
varieras beroende på hur tidskritisk applikationen är. Isosynkron realtid kräver t. ex. 
responstider på mindre än 1 ms vilket kan ses i Figur 9. 
 

 
Figur 9. Illustration över hur vanlig TCP/IP och realtidskommunikation sker samtidigt. 

 
4.2.5. PROFINET IO 
PROFINET IO är väldigt snarlikt PROFIBUS DP då det innehåller decentrala fältenheter som 
kommunicerar cykliskt med ett styrsystem . De tekniska och funktionella egenskaperna för en 
fältenhet beskrivs i så kallade GSD-filer. Konfigurationsfilen fungerar på samma sätt som i 
PROFIBUS, men är XML-baserade. Fältenheterna tilldelas en eller flera styrsystem i 
konfigurationsfilen. 
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PROFINET IO är framförallt framtaget för optimerad kapacitet, men med enkel 
kommunikationsutrustning. Konceptet från PROFIBUS har använts vid framtagandet för att 
utnyttja existerande investeringar. 
 
Vilket bland annat innefattar: 

• Användandet av samma I/O-moduler som PROFIBUS. 
• Samma installationsförförande. 
• Samma programmering av fältenheterna. 

 
För att förbättra datautbytet har några utökningar gjorts. 

• Stöd för prioritering i datautbytet. 
• Tillgång från flera styrsystem till samma fältenhet. 
• Konfigureringen av sammansatta fältenheter sker i samma GSD-fil. 
• Utökning av PROFIBUS DP:s fältenhetsmodell. 

 
Precis som i PROFIBUS så skiljer PROFINET IO mellan enheternas olika roller i systemet. 
 
De olika enheterna är: 

• En IO-styrenhet (Controller) styr hela processen och samlar in processdata och larm 
från en eller flera fältenheter. Den ansvarar för att kommunikationen etableras under 
uppstarten av systemet. En IO-styrenhet är normalt en PLC eller en PC. 

• En IO-övervakare (Supervisor) har tillfällig tillgång till fältenheterna under 
konfigurationsfasen och hanterar diagnostik, status och kontroll samt 
parametriseringen. 

• En IO-enhet är en decentralt ansluten fältenhet som konfigureras av IO-styrenheten 
eller IO-övervakaren. Kommunikationen med de centrala enheterna sker normalt 
cykliskt. 

 

 
Figur 10. Beskrivning av kommunikation mellan olika deltagare i ett PROFINET-nätverk. 
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Cykliskt datautbyte 
För cykliskt utbyte av processignaler och högprioriterade larm använder PROFINET IO 
realtidskanalen. I realtidskommunikation mellan nätverk används UDP/IP, medan det inte 
görs vid kommunikation inom samma nätverk. 
 
Datautbytet mellan IO-enheter och IO-styrenheter sker enligt en cykel som konfigureras av 
styrenheten. Det funktionella driftläget övervakas av en så kallad watchdog. 
 
Acykliskt datautbyte 
PROFINET IO stödjer även funktioner för att läsa och skriva acyklist så som: 

• Parametrisering av de enskilda submodulerna under systemets uppstart. 
• Läsning av diagnostikinformation. 
• Läsning av identifikationsinformation. 
• Läsning av I/O data. 

 
Larm 
PROFINET IO har stöd för olika larmfunktioner som kan varna ifall systemet inte är stabilt. 
Dessa delas upp i fyra kategorier: 

• Processlarm: Händelser noterade i processen som skickas till styrsystemet. 
• Diagnostiklarm: Händelser som indikerar fel hos en fältenhet. 
• Underhållslarm: Meddelanden för att överföra information så att haveri kan undvikas 

genom förebyggande underhåll. 
• Tillverkarspecifik diagnostik. 
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Adresstilldelning 
Alla fältenheter i PROFINET tilldelas en IP-adress av det integrerade standardprotokollet 
DCP (Discovery and basic Configuration Protocol). Vid fabrikskonfigureringen får varje 
fältenhet en MAC-adress (Media Access Control) som används för kommunikation i 
datalänkskiktet samt ett symboliskt namn lagrat i enheten. Dessa används sedan för att 
styrenheten skall kunna ge varje fältenhet ett unikt namn via DCP vid systemstart. Alternativt 
så kan en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) användas för tilldelning av 
dynamiska IP-adresser. Figur 11 illustrerar hur tilldelning av namn och adresser fungerar i ett 
nätverk med flera olika segment. 
 

 
Figur 11. Namntilldelning i ett PROFINET IO-nätverk. 

 
Webbintegration 
Användningen av Ethernet som kommunikationsmedium möjliggör inte bara att 
automationsteknologin kan integreras i existerande nätverk utan även integreras med diverse 
IT-funktioner. Det är bland annat möjligt att använda webbintegration som ger tillgång till 
PROFINET-enheter. Då kan enhetsdiagnostik, översikt av masterdata och översikt över hela 
systemet presenteras via ett webbgränssnitt. För att kunna använda sig av webbintegrationen 
krävs att en webbserver kopplas in i PROFINET-nätverket för hantering av alla 
webbklienterna som ansluter. Det kan antingen vara en fristående enhet eller en liten 
integrerad webbserver som sitter direkt på en PROFINET-enhet. Om så önskas kan 
webbservern vara tillgänglig för åtkomst via Internet, men kan även bara vara tillgänglig inom 
ett lokalt nätverk. 
 
4.2.6. Jämförelse mellan PROFIBUS DP och PROFINET IO 
Installationen av PROFINET-system kan göras väldigt smidig då PROFINET-enheter kan 
kopplas in i redan existerande Ethernet-nätverk för att kommunicera med varandra. 
PROFIBUS kräver däremot separata seriella kopplingar vid installation. PROFINET 
möjliggör således betydligt smidigare sätt att kommunicera i automationssystem över stora 
avstånd. 
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En sak som protokollen har gemensamt är att PROFIsafe kan användas för viktiga 
felsäkerhetsfunktioner. PROFIsafe togs upp i undersökningen av PROFIBUS. 
 
Både PROFIBUS och PROFINET stödjer realtidskommunikation och kan således komma till 
nytta i tidskritiska applikationer. 
 
PROFINET kan integreras med redan existerande IT-lösningar t.ex. en webbserver som 
presenterar nödvändig data om en viss fältenhet. Klienter som vill se denna diagnostik 
behöver endast en webbläsare och nätverkskontakt med enheten för att komma åt 
informationen. Detta gör att klienten inte behöver vara inkopplad direkt på bussen med en 
seriell kabel och använda speciella program som endast fungerar på vissa operativsystem som 
man är tvungen att göra med PROFIBUS. 
 
Möjligheten att använda en "proxy" för att koppla in redan existerande PROFIBUS-enheter i 
ett PROFINET-nätverk gör att det fortfarande går att använda redan befintliga investeringar i 
systemet. 
 
Eftersom PROFINET använder sig av Ethernet så är den teoretiska överföringshastigheten 
100 Mbit/s. PROFIBUS klarar endast upp till 12 Mbps. 
 
PROFIBUS har en begränsning av 126 enheter som kan kopplas ihop på samma buss. I 
PROFINET finns inga sådana begränsningar. Begränsningen ligger istället i utdelning av IP-
adresser inom nätet. 
 

Egenskaper PROFIBUS DP PROFINET IO 

Styrenhet Master klass 1 IO-styrenhet 

Övervakning Master klass 2 IO-övervakare 

Fältenhet Slav IO-enhet 

Trådbunden kommunikation 
PROFIBUS över koppar- eller 
fiberkabel 

Industriell Ethernet över koppar- 
eller fiberkabel 

Trådlös kommunikation 
Stöd för infraröd 
kommunikation 

WLAN 

Datautbyte På begäran från styrenhet På begäran från styrenhet 

Överföringshastighet Max. 12 Mbit/s 100 Mbit/s med full duplex 

Datakanaler 
Endast en kanal mellan master 
och slav 

Flera kanaler mellan 
styrenhet/övervakare och enhet 

Antal enheter Max 126 enheter 
Godtyckligt, det beror på 
nätverket 

GSD-konfiguration Nyckelordsbaserad XML-baserad 

Dataprioritet 
Samma prioritet för all 
kommunikation 

Olika prioritet kan sättas på 
kommunikation 

Nätverkstopologi (standard) Buss (linjenät) Stjärnnät 

Tabell 4. Jämförelse mellan PROFIBUS och PROFINET. 
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4.2.7. Sammanfattning 
Vid utvecklingen av PROFINET hade utvecklarna i åtanke att existerande PROFIBUS-
nätverk skulle kunna integreras i PROFINET för att slippa nya investeringar i form av 
uppgraderingar av gamla system. 
 
Användningen av standarder så som Ethernet möjliggör en mycket smidigare inkoppling av 
enheter i ett nätverk. Hastigheten förbättras avsevärt och det finns inte några direkta 
begränsningar på antal enheter som kan kopplas in i systemet och avstånd mellan styrenhet 
och fältenheter är aldrig ett problem. 
 
Möjligheten att integrera PROFINET-enheter med t. ex. en webbtjänst gör övervakningen av 
systemet betydligt smidigare då diagnostik kan avläsas överallt där användaren har en 
webbläsare och en Internetuppkoppling (eller kontakt inom ett lokalt nätverk). 
 
Realtidskommunikationen är väldigt användbar i tidskritiska system där automationen måste 
utföras i rätt tid för att garantera korrekt resultat. 
 
Jämförelsen mellan PROFINET och PROFIBUS visar skillnaderna och de många fördelarna 
som kan utnyttjas i automationssystem med PROFINET. 
 
4.2.8. Slutsats 
PROFINET är verkligen en förbättring av PROFIBUS på alla plan. Det har högre hastigheter, 
prioriterad kommunikation, integration av standardiserade IT-tjänster (webbserver, FTP) med 
mera. Inkopplingen är väldigt smidig om man redan har ett nätverk och det är betydligt lättare 
att koppla in enheterna där för att använda existerande kabeldragningar än att behöva dra nya 
kablar bara för PROFIBUS. Kommunikation över större avstånd är betydligt smidigare. 
 
Begränsningen i PROFIBUS av antal enheter i ett system är inget större skäl att övergå till 
PROFINET då det sällan krävs mer än 126 enheter i ett system. 
 
I PROFINET kan IO-enheterna kommunicera med varandra utan att behöva skicka all trafik 
via styrenheten vilket sparar på bandbredden. Detta är dock även möjligt i DP-V2 av 
PROFIBUS. 
 
Efter att resultatet av undersökningen visats för kunden som köper Tyristorkortet togs ett 
gemensamt beslut att det skulle innebära för stora förändringar och kostnader att byta till 
PROFINET. De förbättringar som PROFINET ger ansågs onödiga till Tyristorkortet, då 
kommunikationen är simpel och PROFIBUS är fullt tillräckligt. 
 
Mer detaljerad information om denna undersökning finns i dokumentet [MCVGS-PBS5-
2602]. 
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4.3. Marknadsundersökning av PROFIBUS-moduler 
Undersökningen genomfördes för att få en bra överblick på hur marknaden ser ut gällande 
liknande moduler. Denna undersökning ska även användas som ett hjälpmedel vid 
framtagandet av en egen modul då det går att se vilka funktioner som finns hos andra 
moduler. 
 
4.3.1. Förutsättningar och avgränsningar 
Denna undersökning har valt att begränsas till moduler med stöd för PROFIBUS. Moduler 
anpassade för att användas som slavar är endast intressant att undersöka då moduler med 
master-funktionalitet ej är relevanta. 
 
4.3.2. Undersökning 
Undersökningen genomfördes genom sökning på Google samt intensivt letande på tillverkares 
hemsidor och i produkternas datablad. Den officiella hemsidan för PROFIBUS [PBCOM] 
visade sig vara väldigt användbar då de har en stor databas med existerade produkter som 
använder sig av PROFIBUS. Prisuppgifter har fåtts via återförsäljarnas hemsidor alternativt 
via e-mail-kontakt då priser ej angavs. 
 
4.3.3. Viktiga parametrar 
Nedanstående egenskaper ansågs vara intressanta att jämföra: 

• Tillverkare 
• Version av DP 
• Anslutning/kapsling 
• Dimensioner 
• Drivspänning 
• Temperatur (Drift) 
• Överföringshastighet 
• Gränssnitt 
• Implementation av mikroprocessor 
• Pris 

 
Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en beskrivning av de parametrar som tagits fram. 
 
Tillverkare 
Namnet på tillverkaren av den undersökta moduler. 
 
Version av DP 
Vilka versioner av DP stöds av modulen? Eftersom versionerna innefattar tidigare protokoll 
innebär det att t.ex. DP-V2 även stödjer funktioner som finns i V1. 
 
Anslutning/kapsling 
Hur ska modulen anslutas till Tyristorkortet? Väljs som parameter för att bedöma modulens 
olika anslutningsmöjligheter samt vilka val till montering som ges beroende utav kapsling. 
 
Dimensioner 
Vad är modulens storlek? Väljs som parameter då det finns begränsningar i hur stor modulen 
får vara. 
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Drivspänning 
Vilken typisk spänning krävs för att driva modulen? Väljs som parameter då den nuvarande 
konstruktionen på Tyristorkortet har en specifik spänning framdragen på kortet. 
 
Temperatur (Drift) 
Vid vilka temperaturer kan modulen användas? Väljs som parameter för att bekräfta att 
modulen klarar av samma krav som Tyristorkortet. 
 
Överföringshastighet 
Vilka överföringshastigheter är möjliga? Väljs som parameter för att kunna bedöma vilka 
möjligheter som finns beträffande prestanda på kommunikationen. Både hastigheten ut mot 
PROFIBUS samt kommunikationen med Tyristorkortet (UART) jämförs. 
 
Gränssnitt 
Vilka typer av gränssnitt finns tillgängliga? Väljs som parameter för att få en bild över vilka 
möjligheter det finns för kommunikation med modulen. 
 
Implementation av mikroprocessor 
Kräver implementationen en mikroprocessor? Väljs som parameter för att kunna bedöma om 
det krävs en extern mikroprocessor för att hantera kommunikationsprotokollet. 
 
Pris 
Vad kostar modulen vid ungefärlig årsvolym (100 st om inget annat anges)? Väljs som 
parameter då ett av målen med projektet är att halvera kostnaden jämfört med den modulen 
som används i nuläget. 
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4.3.4. Unigate IC-ProfibusDP  
UNIGATE IC är en enhet som ansluts med DIL32. Den utnyttjar högsta möjliga datakapacitet 
och hastighet på respektive buss. Modulen kan kopplas till en extern mikroprocessor via ett 
UART-gränssnitt. Det är denna modul som för närvarande används på Tyristorkortet. 
 

 

 
Figur 12. Unigate IC. 

 
 

 
4.3.5. Anybus-IC PROFIBUS 
Anybus-IC är ett komplett gränssnitt för en PROFIBUS-slav som monteras på en DIL32-
anslutning. Ingen extern mikroprocessor behövs då det finns integrerat på kretskortet, men det 
finns möjlighet att ansluta modulen till en extern mikroprocessor om så önskas. 
 

 
Figur 13. Anybus-IC. 

 
 

Tillverkare Deutschmann 
Automation 

Version av DP DP-V0 
Anslutning/kapsling DIL32 
Dimensioner 45x25x13 mm 
Drivspänning + 5V 
Temperatur (Drift) -40°C till +85°C 
Överföringshastighet Fältbuss: 12 Mbps 

UART: 625 kbps 
Gränssnitt 2 UART 

1 SPI 
Implementation av µP Nej, integrerad 
Pris/st (vid 100 enheter) 980 kr 

Tillverkare HMS 
Version av DP DP-V0 
Anslutning/kapsling DIL32 
Dimensioner 42x21x15 mm 
Drivspänning + 5V 
Temperatur (Drift) -40°C till +85°C 
Överföringshastighet Fältbuss: 12 Mbps 

UART: 57,6 kbps 
Gränssnitt 1 UART 

1 SPI 
Implementation av µP Nej, integrerad 
Pris/st (vid 100 enheter) 891 kr 



 

 26 

4.3.6. COM-CA-DPS  
Hilscher har tagit fram ett flertal olika COM-moduler med olika placeringar av 
komponenterna för att underlätta inkopplingen och implementationen av PROFIBUS-
gränssnitt i inbyggda system. Modulen tar hand om kommunikationen med PROFIBUS-
nätverket utan att belasta systemet i övrigt. Den har möjlighet att ställa in slavadress direkt på 
modulen. 
 

 
Figur 14. COM-CA-DPS. 

 
 
4.3.7. NIC 50-DPS 
Hilschers produkt netIC är en kompakt modul som finns i olika utföranden för olika 
kommunikationsprotokoll. Modulen passar i en DIL32-anslutning och är således väldigt 
smidig att integrera i ett inbyggt system. Den baseras på nätverkskontrollern netX 50 som är 
utvecklad av Hilscher. 
 

 
 

 
Figur 15. NIC 50-DPS. 

 

Tillverkare Hilscher 
Version av DP DP-V1 
Anslutning/kapsling 40-pinnars 

stickkontakt 
Dimensioner 70x30x20 mm 
Drivspänning + 3,3V 
Temperatur (Drift) 0°C till +60°C 
Överföringshastighet Fältbuss: 12 Mbps 

UART: Ej tillgänlig 
Gränssnitt 1 SPI 
Implementation av µP Nej, integrerad 
Pris/st (vid 100 enheter) 1759 kr 

Tillverkare Hilscher 
Version av DP DP-V1 
Anslutning/kapsling DIL32 
Dimensioner 42x21x15 mm 
Drivspänning + 3,3V 
Temperatur (Drift) -20°C till +70°C 
Överföringshastighet Fältbuss: 12 Mbps 

UART:  Ingen info 
Gränssnitt 2 UART 

1 SPI 
Implementation av µP Nej, integrerad 
Pris/st (vid 100 enheter) 1134 kr 
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4.3.8. M79 – PROFIBUS DP 
M79 bygger på en Infineon C165 mikroprocessor och använder sig av en SPC3 PROFIBUS-
kontroller för att hantera fältbusskommunikationen. 
 

 
 
 

 
Figur 16. M79. 

 
 

 
4.3.9. Proficonn–DIP28 
Modulen Proficonn-DIP28 är en väldigt kompakt modul och är byggd kring PROFIBUS-
kontrollern VPC3+S. Modulen har ingen inbyggd mikroprocessor utan låter istället 
beräkningar göras av en extern processor placerad på kretskortet där modulen monteras. 
 

 
 

 
Figur 17. Proficonn-DIP28. 

  
 

Tillverkare MEN 
Version av DP  DP-V1 
Anslutning/kapsling 60-pinnars 

stickkontakt 
Dimensioner 146x47x15 mm 
Drivspänning + 5V 
Temperatur (Drift) 0°C till +60°C 
Överföringshastighet Fältbuss: 12 Mbps 

UART: Ingen info 
Gränssnitt 1 USART 

1 SPI 
Implementation av µP Nej, integrerad 
Pris/st (vid 100 enheter) 5359 kr 

Tillverkare Profichip 
Version av DP  DP-V2 
Anslutning/kapsling DIL28 
Dimensioner 36x18x10 mm 
Drivspänning + 3,3V 
Temperatur (Drift) -40°C till +85°C 
Överföringshastighet Fältbuss: 12 Mbps 

UART: Ej tillgänglig 
Gränssnitt 1 SPI 
Implementation av µP Ja, extern krävs 
Pris/st (vid 100 enheter) 515 kr 



 

 28 

4.3.10. Resultatsammanställning 
Detaljrikedomen i produkternas datablad varierade och det gick inte att hitta information om 
alla parametrar som skulle undersökas. Olika benämningar på samma gränssnitt komplicerade 
jämförelsen, men har sammanställts enhetligt i undersökningen. 
 

  Unigate IC Anybus-IC COM-CA-DPS NIC 50-DPS M79 Proficonn 

Tillverkare Deutschmann HMS Hilscher Hilscher MEN Profichip 

Version DP-V0 DP-V0 DP-V1 DP-V1 DP-V1 DP-V2 

Ansl/kapsl DIL32 DIL32 40-pin DIL32 60-pin DIL28 

Dim 45x25x13mm 42x21x15mm 70x30x20mm 42x21x15mm 146x47x15mm 36x18x10mm 

Spänning 5V 5V 3,3V 3,3V 5V 3,3V 

Temp -40 .. +85°C -40 .. +85°C 0 .. +60°C -20 .. +70°C 0 .. +60°C -40 .. +85°C 

Fältbuss 12 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 

UART 625 kbps 57,6 kbps Ej tillgänglig Ingen info Ingen info Ej tillgänglig 

Gränssnitt 2xUART,  
1xSPI 

1xUART,  
1xSPI 

1xSPI 
2xUART,  
1xSPI 

1xUSART,  
1xSPI 

1xSPI 

µP Nej, 
integrerad 

Nej, 
integrerad 

Nej, integrerad 
Nej, 
integrerad 

Nej, integrerad 
Ja, extern 
krävs 

Pris 980 kr 891 kr 1759 kr 1134 kr 5359 kr 515 kr 

Tabell 5. Sammanställning av modulernas egenskaper. 

 
4.3.11. Sammanfattning 
DP-version har inte varit någon avgörande parameter i undersökningen då nuvarande lösning 
använder DP-V0. Det kan dock vara bra att ha stöd för funktionerna som finns i de senare 
versionerna ifall de behöver utnyttjas i framtiden. Parametrarna temperatur och spänning har 
varit så pass snarlika att det inte ens har varit nödvändigt att göra någon större jämförelse 
mellan dem. 
 
Vissa uppgifter så som överföringshastighet över UART mellan modul och värdprocessor 
gick inte ens att få svar på via mailkontakt med tillverkaren och har därför varit svåra att 
jämföra. 
 
Urvalet bland PROFIBUS-moduler som är ämnade för fältenheter är väldigt begränsat och 
samtliga som har hittats har tagits upp i undersökningen. 
 
4.3.12. Slutsats 
Då syftet med marknadsundersökningen var att få ner det totala priset utan att sänka 
prestandan anses inte de undersökta modulerna uppfylla detta. Anybus IC är något billigare än 
den nuvarande modulen som används i Tyristorkortet (Unigate IC), men har mycket lägre 
överföringshastighet via UART och därmed motiveras inte ett byte på grund av den lilla 
prisskillnaden. Proficonn-DIP28 är visserligen betydligt billigare, men har ingen inbyggd 
mikroprocessor och kommer således att belasta mikroprocessorn på Tyristorkortet vilket inte 
är önskvärt. Övriga moduler är dyrare utan någon särskild prestandaökning eller ökad 
funktionalitet för Tyristorkortet. 
 
Närmare information om denna undersökning finns tillgänglig i dokumentet [MCVGS-PBS5-
2201]. 
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4.4. Marknadsundersökning av PROFIBUS-chip 
Syftet med denna undersökning är att hitta och jämföra komponenter som kan användas vid 
utvecklandet av en egen modul. Det viktiga är att lösningen uppfyller de krav som kommer att 
ställas. 
 
4.4.1. Förutsättningar och avgränsningar 
Det skulle vara fullt möjligt att tillverka en modul med hjälp av en mikroprocessor som 
hanterar all kommunikation själv. Det bedöms dock vara alldeles för tidskrävande att skriva 
kod för PROFIBUS-gränssnittet och inte lönsamt då Motion Control inte säljer enheterna i 
några större volymer. Undersökningen har således inriktats mot kretsar som redan har stöd för 
PROFIBUS. 
 
4.4.2. Undersökning 
Undersökningen genomfördes genom sökning på Google samt intensivt letande på tillverkares 
hemsidor och i produkternas datablad. Den officiella hemsidan för PROFIBUS visade sig vara 
väldigt användbar då de har en stor databas med existerade produkter som använder sig av 
PROFIBUS. Prisuppgifter har fåtts via återförsäljarnas hemsidor. 
 
4.4.3. Viktiga parametrar 
Nedanstående egenskaper ansågs vara intressanta att jämföra: 

• Tillverkare 
• Version av DP 
• Kapsling 
• Dimensioner 
• Drivspänning 
• Temperatur (Drift) 
• Överföringshastighet 
• Gränssnitt 
• Implementation av mikroprocessor 
• Pris 

 
Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en beskrivning av de parametrar som tagits fram. 
 
Tillverkare 
Namnet på tillverkaren av den undersökta komponenten. 
 
Version av DP 
Vilka versioner av DP stöds av komponenten? Eftersom versionerna innefattar tidigare 
protokoll innebär det att t.ex. DP-V2 även stödjer funktioner som finns i V1. 
 
Kapsling 
Vilken kapsling används av komponenten? Väljs som parameter för att se vilka val till 
montering som finns. 
 
Dimensioner 
Vad är komponentens storlek? Väljs som parameter då det finns begränsningar i hur stor 
modulen får vara. 
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Drivspänning 
Vilken typisk spänning krävs för att driva komponenten? Väljs som parameter då den 
nuvarande konstruktionen på Tyristorkortet har en specifik spänning framdragen på kortet. 
 
Temperatur (Drift) 
Vid vilka temperaturer kan komponenten användas? Väljs som parameter för att bekräfta att 
komponenten klarar av samma krav som Tyristorkortet. 
 
Överföringshastighet 
Vilka överföringshastigheter är möjliga? Väljs som parameter för att kunna bedöma vilka 
möjligheter som finns beträffande prestanda på kommunikationen. 
 
Gränssnitt 
Vilka typer av gränssnitt finns tillgängliga? Väljs som parameter för att få en bild över vilka 
möjligheter det finns för kommunikation med komponenten. 
 
Implementation av mikroprocessor 
Kräver implementationen en mikroprocessor? Väljs som parameter för att kunna bedöma om 
det krävs en extern mikroprocessor för att hantera kommunikationsprotokollet. 
 
Pris 
Vad kostar komponenten vid ungefärlig årsvolym (100 st om inget annat anges)? Väljs som 
parameter då ett av målen med projektet är att sänka kostnaden jämfört med den modulen som 
används i nuläget. 
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4.4.4. Resultatsammanställning 
 
  SPC3 LSPM2 VPC3+S VPC3+C VPCLS2 

Tillverkare Siemens Siemens Profichip Profichip Profichip 

Version DP-V1 DP-V0 DP-V2 DP-V2 DP-V0 

Kapsling PQFP44 PQFP80 BGA48 PQFP44 PQFP80 

Dim 14x14x3 mm 23x17x3 mm 6x8x2 mm 14x14x3 mm 24x18x4 mm 

Spänning + 5V + 5V + 3,3V + 3,3V eller + 5V + 5V 

Temp -40°C .. +85°C -40°C .. +85°C -40°C .. +85°C -40°C .. +85°C -40°C .. +85°C 

Fältbuss 12 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 12 Mbps 

Gränssnitt SPI, Parallellt, 
UART (PB) 

Parallellt,  
UART (PB) 

SPI, I2C, Parallellt, 
UART (PB) 

Parallellt,  
UART (PB) 

Parallellt, 
UART (PB) 

µP Ja, extern krävs Nej Ja, extern krävs Ja, extern krävs Nej 

Pris 115 kr 146 kr 137 kr 115 kr 116 kr 

Tabell 6. Sammanställning av kommunikationskretsarnas egenskaper. 

 
4.4.5. Sammanfattning 
Urvalet bland kommunikationskretsar som är ämnade för fältenheter är väldigt begränsat och 
samtliga som har hittats har tagits upp i undersökningen. Det fanns flertalet andra kretsar som 
även stödjer master-funktionalitet vilket gör dem överkvalificerade att användas som slavar 
och har därför inte tagits upp i undersökningen. 
 
Kommunikationskretsarna från Siemens har liknande prestanda och pris som Profichips 
kretsar, men om exempelkod önskas kostar det 680 €. Profichip erbjuder gratis exempelkod 
för DP-V0, vilket kan vara bra att ha som stöd i utvecklingen. 
 
VPCLS2 och LSPM2 är tänkta att fungera utan mikroprocessorer för väldigt simpla 
applikationer. VPC3+S är väldigt lik VPC3+C, men har BGA-anslutning och seriella portar 
vilket ger fler valmöjligheter för anslutning av mikroprocessor. VPC3-modellerna samt SPC3 
har en parallell-port med stöd för vissa specifika processorfamiljer vilket underlättar 
integrationen med en mikroprocessor av dessa familjer. 
 
4.4.6. Slutsats 
Om VPCLS2 eller LSPM2 skulle väljas innebär detta att Tyristorkortets mikroprocessor 
måste ha en 8-bitars parallell-buss tillgänglig samt sköta adresseringar och skrivningar själv. 
Detta är inte möjligt då den har få lediga pinnar samt redan är överbelastad. 
 
De kommunikationskretsar som är av störst intresse är de två modellerna VPC3+C samt 
VPC3+S ifrån Profichip då det finns möjlighet att få gratis exempelkod till mikroprocessorn 
och att de har bra specifikationer. Av de två är VPC3+S lite mer flexibel då den har fler 
gränssnitt för att ansluta till en mikroprocessor men är då något dyrare. 
 
Denna undersökning beskrivs närmare i dokumentet [MCVGS-PBS5-2201]. 
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4.5. Marknadsundersökning av mikroprocessorer 
Syftet med denna undersökning är att hitta en lämplig mikroprocessor som kan tänkas 
användas för att hantera kommunikationskretsen samt kommunikationen med Tyristorkortet. 
 
4.5.1. Förutsättningar och avgränsningar 
På grund av det stora urvalet av mikroprocessorer som finns på marknaden har 
undersökningen begränsats till ett mindre antal mikroprocessorer som stöds av 
kommunikationskretsarna eller mikroprocessorer från tillverkare som normalt används av 
företaget Motion Control. 
 
4.5.2. Undersökning 
Undersökningen genomfördes genom sökning på komponentåterförsäljares hemsidor samt på 
tillverkares hemsidor och i produkternas datablad. 
 
4.5.3. Viktiga parametrar 
Nedanstående egenskaper ansågs vara intressanta att jämföra: 

• Tillverkare 
• Kapsling 
• Dimensioner 
• Drivspänning 
• Temperatur (Drift) 
• Gränssnitt 
• Klockfrekvens 
• RAM 
• Programminne 
• EEPROM 
• Utvecklingsmiljö 
• Pris 

 
Beskrivning av parametrar 
Nedan följer en beskrivning av de parametrar som tagits fram. 
 
Tillverkare 
Namnet på tillverkaren av den undersökta komponenten. 
 
Kapsling 
Hur ska modulen anslutas till Tyristorkortet? Vilken kapsling används av komponenten? Väljs 
som parameter för att bedöma modulens olika anslutningsmöjligheter samt vilka val till 
montering som ges beroende utav kapsling. 
 
Dimensioner 
Vad är komponentens storlek? Väljs som parameter då det finns begränsningar i hur stor 
modulen får vara. 
 
Drivspänning 
Vilken typisk spänning krävs för att driva komponenten? Väljs som parameter då den 
nuvarande konstruktionen på Tyristorkortet har en specifik spänning framdragen på kortet. 
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Temperatur (Drift) 
Vid vilka temperaturer kan komponenten användas? Väljs som parameter för att bekräfta att 
komponenten klarar av samma krav som Tyristorkortet. 
 
Gränssnitt 
Vilka typer av gränssnitt finns tillgängliga? Väljs som parameter för att få en bild över vilka 
möjligheter det finns för kommunikation med komponenten. 
 
Klockfrekvens 
Vilken klockfrekvens använder mikroprocessorn? Väljs som parameter för att kunna bedöma 
vilken beräkningskraft mikroprocessorn har. 
 
RAM 
Hur stort arbetsminne har mikroprocessorn? Väljs som parameter för att kunna bedöma 
kapacitet för lagring av temporär data. 
 
Programminne 
Hur stort är interna utrymmet för lagring av firmware? 
 
EEPROM 
Finns det möjlighet att spara data på ett minne som inte raderas? Väljs som parameter för att 
bedöma om det finns möjlighet att lagra stationsspecifik data såsom slavadress. 
 
Utvecklingsmiljö 
Vilken utvecklingsmiljö används för att programmera mikroprocessorn? Väljs som parameter 
då det anses relevant att få information om det tillkommer några extra kostnader eller problem 
beroende på utvecklingsmiljö. 
 
Pris 
Vad kostar komponenten vid ungefärlig årsvolym (100 st om inget annat anges)? Väljs som 
parameter då ett av målen med projektet är att halvera kostnaden jämfört med den modulen 
som används i nuläget. 
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4.5.4. Resultatsammanställning 
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Tabell 7. Sammanställning av mikroprocessorernas egenskaper. 
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4.5.5. Sammanfattning 
Processorerna från Freescale, NXP och Atmel som tas upp i undersökningen ingår i de 
processorfamiljer som det finns exempelkod till. Det bedöms dock vara möjligt att använda 
andra processorfamiljer också. 
 
Utvecklingsmiljön MPLAB är gratis och överföringskabeln som används till Microchip-
processorerna finns tillgänglig på företaget och innebär således ingen extra kostnad. 
Utvecklingsmiljön AT89 Developer Studio som används för Atmel-processorn finns 
tillgänglig att ladda hem gratis från Atmels hemsida. Processorn programmeras med en vanlig 
seriell kabel (RS232) eller en USB-kabel. En fullversion av utvecklingsverktyget Raisonance 
som används till NXP:s mikroprocessorer kostar 890 €. Freescale-processorn kan 
programmeras med bland annat Cosmic 68HC11 Development Tool samt ADC-11 - 68HC11 
Family Development Tool som har en liknande kostnad. 
 
4.5.6. Slutsats 
Det är en fördel om mikroprocessorn har inbyggt RAM, programminne och EEPROM då det 
förenklar designen och det påverkar ändå inte priset nämnvärt. PIC18F8722 anses 
överkvalificerad för ändamålet då den har onödigt många anslutningsben. dsPIC30F4013 och 
PIC18F46K20 är väldigt prisvärda och har bra prestanda, men ingår tyvärr inte i de 
processorfamiljerna som stöds av kommunikationskretsarna. Det enklaste sättet att använda 
dessa mikroprocessorer bedöms vara anslutning till VPC3+S med hjälp av SPI eller I2C-
gränssnitten. 
 
Atmel-processorn som tas upp i undersökningen har snarlika specifikationer som den som 
används i Unigate IC-modulen, men har inbyggt EEPROM. Den bedöms vara lättare att 
implementera då den ingår i en av de processorfamiljerna som stöds av 
kommunikationskretsarna från Profichip och Siemens. 
 
I dokumentet [MCVGS-PBS5-2201] finns närmare information om denna undersökning. 
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4.6. Undersökning och felsökning av tidig PROFIBUS-prototyp 
I ett tidigare projekt togs en prototyp för en PROFIBUS-modul fram. En godtycklig PIC-
processor valdes samt kommunikationskretsen VPC3+C. För isolation mot PROFIBUS 
användes en ADuM-krets med integrerad DC/DC-omvandlare. Projektet var tänkt att fortsätta 
med ett examensarbete där den inbyggda programvaran till prototypen skulle skrivas. 
Prototypen fungerade dock inte som tänkt och ingen lösning på problemen hittades. Denna 
undersökning genomfördes för att se ifall om en liknande lösning är möjlig att använda i 
framtagandet av en ny modul. 
 

 
Figur 18. Bild på tidig PROFIBUS-prototyp. 

 
4.6.1. Förutsättningar och avgränsningar 
Eftersom detta moment egentligen inte ingick i examensarbetet kunde inte alltför mycket tid 
läggas på felsökningen. 
 
4.6.2. Sammanfattning 
Det visade sig finnas en hel del hårdvaruproblem som inte hade upptäcks. Prototypen hade 
bland annat ett par anslutningar som var feldragna. Data som skickades till 
kommunikationskretsen var reverserad så att de mest signifikanta bitarna skickades till de 
lägsta bitarna på kommunikationskretsens databuss. Problemet löstes i mjukvaran genom att 
vända på alla bitar vid skrivningar och läsningar till och från kommunikationskretsen. 
 
Vidare så var mjukvaran som hade påbörjats långtifrån fungerande med avseende på de 
tidskrav som skulle uppfyllas vid skrivningar och läsningar till och från 
kommunikationskretsen. De initieringsvärden som skulle skrivas till kommunikationskretsens 
register var ej enligt manualens beskrivningar. Portarna som användes för att kommunicera 
med VPC3+C hade inte definierats som ingångar och utgångar vilket resulterade i att 
ingenting fungerade som det skulle. 
 
4.6.3. Slutsats 
Det bedömdes möjligt att använda liknande tillvägagångssätt när den egna modulen ska tas 
fram. Kommunikation mellan mikroprocessor och kommunikationskrets fungerar nu efter 
ändringar i mjukvaran som rättade till problemet med feldragna anslutningar. Timing och 
initiering av portar har rättats till så att skrivfunktioner och läsfunktioner fungerar. 
Undersökningen var nyttig att göra då lärdomar kunde göras utifrån de brister som fanns hos 
prototypen. 
 
En mer detaljerad beskrivning av denna undersökning finns i dokumentet [MCVGS-PBS5-
2603]. 
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5. Kravspecifikation 
De krav som ställs på PROFIBUS-modulen har delats upp i åtta olika kategorier: 

• Funktionskrav. 
• Gränsytekrav. 
• Kapacitetskrav. 
• Konstruktionskrav. 
• Driftkrav. 
• Övriga krav. 
• Dokumentationskrav. 
• Utelämnade krav. 

 
Alla krav och önskemål finns i dokumentet [MCVGS-PBS5-3101]. 
 
5.1. Funktionskrav 
I PROFIBUS-nätverk bestämmer mastern vilken överföringshastighet slavarna ska 
kommunicera med. 

Krav 1. Modulen ska kunna detektera systemets baudrate automatiskt. 

För att upptäcka problem är det önskvärt att slaven meddelar mastern om något är fel. 

Önskemål 1. Modulen ska kunna skicka diagnostiktelegram till styrenheten. 

I ett PROFIBUS-nätverk måste varje station ha en adress för att kunna identifieras. 

Krav 2. Slaven ska kunna tilldelas en adress mellan 1-125 via två vridströmställare 
på Tyristorkortet. 

Krav 3. Mastern ska kunna söka och hitta slaven samt dess adress. 

Önskemål 2. Tilldelning av adress ska även kunna ske via mastern. 

 
5.2. Gränsytekrav 
Gränsytekraven redogör för hur modulen ska kommunicera med andra protokoll och 
gränssnitt. 

Krav 4. Modulen ska kunna skicka och ta emot data från Tyristorkortets 
huvudprocessor enligt UART-protokollet som finns beskrivet i 
dokumentet MCEVG-TYR3-442. 

Krav 5. Modulen ska kunna hantera kommunikationen med PROFIBUS DP-V0 
mellan modul och styrenhet som finns beskrivet i dokumentet MCEVG-
TYR3-441. 
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5.3. Kapacitetskrav 
Kapacitetskraven specificerar överföringshastigheter och datakapacitet som måste uppfyllas 
av modulen. 

Krav 6. Modulen ska kunna kommunicera med huvudprocessorn på Tyristorkortet 
i en hastighet upp till 115,2 kbps via UART. 

Krav 7. Modulen skall stödja överföringshastigheter mellan 9,6 kbps - 12 Mbps via 
PROFIBUS. 

Krav 8. Modulen ska kunna hantera minst 10 byte indata respektive utdata. 

Krav 9. Data ska kunna uppdateras med minst 1 ms intervall. 

 
5.4. Konstruktionskrav 
5.4.1. Övergripande krav 

Krav 10. Projektet ska följa Motion Controls regler och instruktioner för 
elektronikframtagning. 

 
5.4.2. Firmware 
Programmeringsspråket C är standard hos företaget Motion Control. 

Krav 11. Firmware skall utvecklas i programmeringsspråket C. 

För att underlätta underhåll av mjukvaran ska programmet delas upp i mer eller mindre 
oberoende moduler som kan ändras vid behov utan att resten av programmet påverkas. 

Krav 12. Kodens upplägg ska vara modulbaserat. 

 
5.4.3. Anslutning 
För att underlätta bytet och undvika konstruktionsändringar på Tyristorkortet ska modulen 
anslutas på samma sätt som Unigate IC görs i nuläget. 

Krav 13. Modulen ska kunna anslutas till Tyristorkortets monteringshål för DIL32. 

Krav 14. Modulen ska ha samma pinnkonfiguration som Unigate IC. 

 
5.4.4. Dimensioner 
Modulen ska monteras på ett utrymmesbegränsat område på Tyristorkortet som dessutom 
sitter mellan två kretskort. Det är önskvärt att ha samma dimensioner som Unigate IC. 

Krav 15. Modulens dimensioner får ej vara större än 60x35x20 mm. 

Önskemål 3. Om möjligt ska modulens dimension maximalt vara 45x25x13 mm. 

 
5.5. Driftkrav 
5.5.1. Temperatur 
Modulen ska uppfylla samma temperaturkrav som Tyristorkortet då den sitter monterad på 
kretskortet. 

Krav 16. Modulen ska klara en drifttemperatur mellan 0°C och +70°C. 

Krav 17. Modulen ska klara en förvaringstemperatur mellan -40°C och +80°C. 
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5.5.2. Spänningsmatning 
De existerande monteringshålen för DIL32 på Tyristorkortet är anpassade för 5V. 

Krav 18. Modulen ska matas med en spänning på 5V ± 5%. 

 
5.6. Övriga krav 
5.6.1. Kostnad 
Motion Control har ett önskemål att halvera kostnaden jämfört nuvarande PROFIBUS-modul 
Unigate IC som kostar 980 kr/st vid en årsvolym på 100 enheter. 

Önskemål 4. Enhetspriset ska understiga 490 kr vid en serieproduktion på 100 enheter 
per år. 

5.7. Dokumentationskrav 
Eftersom modulen utvecklas på uppdrag av Motion Control, skall deras regler och anvisningar 
följas i fråga om dokumentationskrav. 

Krav 19. Dokumentation och programkod skall följa de uppsatta regler och 
anvisningar som finns på Motion Control. 

För att underlätta vidareutveckling och förståelse för hur programkoden är det viktigt att den 
är strukturerad och kommenterad ordentligt så att det går att följa programflödet. 

Krav 20. Källkodsfiler och ändringar i dessa skall vara noggrant kommenterade på 
svenska enligt Motion Controls standarder. 

 
5.8. Utelämnade krav 
Krav som ej kommer att kunna testas ordentligt kommer att utlämnas från kravlistan och 
enbart tas upp för att ej försumma dem. 
 
5.8.1. Mekanisk uthållighet 
Tyristorkortet har krav på att klara av en konstant roterande acceleration på 200G vid 600 
varv per minut och en radie på 0,5 m. Vid vibrationer mellan 50 och 120Hz ligger kravet på 
20G. Därför vore det önskvärt att modulen uppfyller dessa krav, men det bedöms inte relevant 
att ställa sådana krav i detta projekt. 
 
5.8.2. Elektromagnetisk kompabilitet 
Tyristorkortet har även ett krav att ha en magnetisk fältstyrkeimmunitet på 50 mT. Detta krav 
bedöms inte relevant då detta projekt inte har någon större budget eller tid för att kunna testa 
detta. 
 
5.8.3. Isolation 
Modulen ska ha samma isolationsnivåer som Unigate IC med galvaniskt isolerade signaler 
upp till 1000 Vrms. Matningen till modulen behöver dock ej isoleras, då isolation redan finns 
på Tyristorkortet. 
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6. Designspecifikation 
Detta avsnitt är en grov förenkling av designen för hårdvara och firmware som finns i 
dokumenten [MCVGS-PBS5-3321] samt [MCVGS-PBS5-3322]. De slutgiltiga 
konstruktionerna blev väldigt snarlika designspecifikationerna som togs fram. Avsnitt 7 och 9 
beskriver istället mer ingående hur den slutgiltiga konstruktionen blev och hur systemet 
fungerar. 
 

 
Figur 19. Skiss av PROFIBUS-modulens position samt interaktion med andra enheter. 

 
6.1. Funktionsbeskrivning 
Modulen skall kunna upprätta kommunikationen mellan Tyristorkortet och en styrenhet över 
kommunikationsprotokollet PROFIBUS. Modulen ska kunna anslutas till Tyristorkortet utan 
att några förändringar i Tyristorkortets hårdvara behöver göras. 
 
De funktioner som är tänkta att finnas i modulen är: 

• Inläsning av slavadress från vridströmställare på Tyristorkortet. 
• Upprättande av kommunikation med styrenheten. 
• Datautbyte med mikroprocessorn på Tyristorkortet. 
• Datautbyte med styrenhet. 
• Utgång till lysdiod på Tyristorkortet för att indikera om kommunikationen fungerar. 
• Felövervakning och felhantering. 
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Modulens anslutning till Tyristorkortet kommer att vara som en DIL32-komponent, vilket 
innebär att två stiftlister monteras på undersidan av modulen. Pinnkonfigurationen på dessa 
stiftlister ska överensstämma med den hos Unigate IC och kan ses i Figur 20. 
 

 
Figur 20. Bild på modulens undersida och anslutningen mot Tyristorkortet. 
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7. Konstruktionsbeskrivning hårdvara 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur konstruktionen av PROFIBUS-modulen blev med 
avseende på designspecifikationen [MCVGS-PBS5-3321]. Alla komponentval tas upp och 
motiveras. Denna information finns även i beskriven i urpsprungsdokumentet [MCVGS-
PBS5-3901]. 
 
7.1. Systemöversikt 

 
Figur 21. Blockschema över modulen. 
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7.2. Komponenter 
7.2.1. Kommunikationskrets VPC3+C 
Kommunikationskretsen VPC3+C som används på modulen hanterar meddelanden, 
adressidentifieringen och protokollbehandlingen av PROFIBUS DP. Valet motiveras genom 
att det var den billigaste av kretsarna som undersöktes i avsnitt 4.4. Två andra anledningar till 
att just VPC3+C valdes var att Deutschmann:s PROFIBUS-modul Unigate IC använder just 
denna krets. Detta gör att den anses väldigt lämpad då företaget Motion Control använder 
denna och den uppfyller alla krav på prestanda. Den andra anledningen är att företaget som 
tillverkar VPC3+C tillhandahåller gratis exempelkod till vissa mikroprocessorer för 
kommunikationen med VPC3+C. 
 
All information om kommunikationskretsen och hur den skulle kopplas schematiskt har 
hämtats från dess manual [VPC3+C]. 
 

 
 

 
Figur 22. VPC3+C. 

 
 

Kretsen VPC3+C används i så kallat ”Synchronous Intel C32 Mode” vilket innebär att en 
multiplexerad data- och adressbuss används. Detta kom till nytta då utrymmet på modulen var 
begränsat och en mikroprocessor med för många anslutningar ej kunde väljas. Eftersom 
VPC3+C har stöd för 4kB RAM och DP-V2 byggdes hårdvaran för att i framtiden kunna 
utnyttja detta. Detta innebär att ingången AB11 används som den mest signifikanta biten för 
adresser. Resultatet blev att en adressrymd på 4kB kunde uppnås då adressbussen består av 12 
bitar. Hur uppkopplingen av data- och adressbuss görs illustreras i Figur 23. 
 
Den detaljerade förklaringen till hur den multiplexerade data- och adressbussen fungerar 
beskrivs i avsnitt 9.3 som finns i konstruktionsbeskrivningen för firmware. 
 

 
Figur 23. Förklaring hur adressbussen är kopplad. 

Tillverkare Profichip 
Version av DP  DP-V2 
Kapsling PQFP44 
Dimensioner 14x14x3 mm 
Drivspänning + 3,3V eller + 5V 
Temperatur (Drift) -40°C till +85°C 
Överföringshastighet Fältbuss: 12 Mbps 
Gränssnitt Parallellt 8-bitars, 

UART (PROFIBUS) 
Implementation av µP Ja, extern krävs 
Pris/st (vid 100 enheter) 115 kr 
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7.2.2. Mikroprocessor dsPIC30F4013 
Den mikroprocessor som används till modulen är en 16-bitars dsPIC tillverkad av Microchip. 
Anledningen till att det blev denna som valet föll på var att Tyristorkortet använder en likadan 
mikroprocessor. Detta gör att inköpspriset kan sänkas då beställningsvolymen ökar. Att 
använda en dsPIC underlättar arbetet då företaget Motion Control har all nödvändig 
programmeringsmiljö och erfarenhet av att utveckla mjukvara för Microchips 
mikroprocessorer. Det ses som en fördel för eventuell framtida vidareutveckling av 
mjukvaran. 
 
Mikroprocessorn uppfyller alla krav på antal gränssnitt som krävs för att kommunicera med 
VPC3+C samt möjlighet att hämta slavadress från två vridströmställare via SPI. Den har två 
UART-gränssnitt vilket gör att det ena kan används för debug. Det andra gränssnittet används 
för kommunikation med Tyristorkortet. Mikroprocessorn har även inbyggt EEPROM som kan 
användas för att lagra slavadress och annan information som kan tänkas vara nödvändig att 
spara om modulen blir strömlös. 
 
All information om mikroprocessorn har hämtats ifrån dess datablad [dsPIC-DS]. 

 
 

 
Figur 24. dsPIC30F4013. 

 

 

Tillverkare Microchip 
Anslutning/kapsling TQFP44 
Dimensioner 12x12x2 mm 
Drivspänning 2,5V till 5,5V 
Temperatur (Drift) -40°C till +85°C 
Gränssnitt Parallellt 16-bitars, 

UART, SPI, och I2C 
Klockfrekvens 30 MHz 
RAM 2 kB 
Programminne 48 kB Flash 
EEPROM Ja, 1 kB 
Utvecklingsmiljö MPLAB 
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7.2.3. RS485-drivare ADM2486 
Valet av RS485-drivare föll på ADM2486 tillverkad av Analog Devices. Detta därför att 
kretsen är en kombinerad isolationskrets samt RS485-drivare och är fullt kompatibel med 
PROFIBUS. Fördelen med detta är att man slipper ha separat isolationskrets och RS485-
drivare. 
 
All information om RS485-drivaren ADM2486 har hämtats ifrån dess datablad [ADM2486]. 
 

 
Figur 25. ADM2486. 

 
När ingen trafik skickas över PROFIBUS så är det ingen drivning av bussen. Detta innebär att 
tillstånden hos pinnarna A och B blir odefinierade och kan göra att felaktig data tas emot. För 
att förhindra detta så används felsäkra biasresistorer iform av pull-up samt pull-
downmotstånd. Uppkopplingen beskrivs schematiskt i Figur 26. 
 

 
Figur 26. Beskrivning av avkoppling med felsäkra biasresistorer. 

Tillverkare Analog Devices 
Anslutning/kapsling SOIC16 Wide 
Dimensioner 11x11x3 mm 
Drivspänning 3V eller 5V 
Temperatur (Drift) -40°C till +85°C 
Överföringshastighet 20 Mbps 
Isolationsspänning 2500 Vrms 
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7.2.4. Oscillator CSX750FCC 
Oscillatorn CSX750FCC tillverkad av Citizen America används för generering av klocka till 
modulen. Oscillatorn är ytmonterad, drivs med 5 Volts inspänning och genererar en 
klockfrekvens på 48 MHz. Kretsen valdes då den uppfyller kraven på frekvens, drivspänning 
och temperaturtålighet. 
 
Tillverkare Citizen America 
Anslutning/kapsling Ytmonterad 
Dimensioner 7x5x2 mm 
Drivspänning 5V 
Temperatur (Drift) -40°C till +85°C 
Frekvens 48 MHz 

 
Oscillatorn är kopplad till kommunikationskretsen som via en dividerare skickar en 
klocksignal till mikroprocessorn. Klocksignalen divideras med antingen två eller fyra 
beroende på hur ”divider” är kopplad. 24 MHz har valts för att uppnå bästa möjliga prestanda. 
Uppkopplingen beskrivs i Figur 27. Tack vare att VPC3+C kan skicka ut en klocksignal till 
mikroprocessorn kan de både enheterna dela på en oscillator vilket sparar plats på kretskortet 
samt reducerar kostnaderna. 
 

 
Figur 27. Beskrivning av oscillatorns inkoppling. 
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7.2.5. Isolerad DC/DC-omvandlare TES 1-0511 
För att hantera spänningsmatningen till den isolerade delen av modulen så används DC/DC-
omvandlaren TES 1-0511 tillverkad av TRACO POWER. Kretsen valdes då den har önskad 
effekt och uppfyller kraven på isolationsspänning samt drifttemperatur.  
 
Effekten för TES 1-0511 är på 1 Watt och den klarar av att leverera 200 mA till den isolerade 
sidan. Dessa specifikationer anses fullt tillräckliga då ADM2486 förbrukar typiskt 58 mA på 
den isolerade sidan. TES 1-0511 har även en isolationsspänning på 1500 Volt DC vilket är 
högre än det önskemålet på 1000 V som ställdes i kravspecifikationen. 
 

 
Figur 28. TES 01-0511. 

 
7.2.6. Stiftlisterna på undersidan 
För att spara plats på modulen användes ytmonterade stiftlister på undersidan. Hålmonterade 
stiftlister skulle ta plats på båda sidorna av mönsterkortet vilket inte var önskvärt. De 
ytmonterade stiftlisterna komplicerar dock tillverkningen något. 
 
7.2.7. Stiftlist för programmering 
För att programmera mikroprocessorn på PROFIBUS-modulen monterades en liten 
ytmonterad vinklad stiftlist på modulens undersida. Stiftlisten tillhör Molex produktfamilj 
PicoBlade och har 5 pinnar och 1,25 mm rastermått. 
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7.2.8. Skydd mot överspänning och störningar 
På ingången VDD in till modulen monterades en zenerdiod som ett överspänningsskydd samt 
ett pi-filter. Pi-filtrets funktion är att ta bort störningar i inspänningen till modulen samt att 
förhindra att störningar ifrån modulen sprids ut till värdenheten där modulen är monterad. 
[Benda96] 

 
Figur 29. Schemaritning av pi-filter samt överspänningsskydd. 

 
Zenerdioden NXP BZX84 C5V6 valdes på grund av att den har en backström på 5 mA vid 5,6 
V. Modulen kommer matas med 5 V ±5% och dioden bedöms då kunna skydda de kretsar 
som finns på modulen. Vid 5,6 V kommer dioden utveckla en effekt på 28 mW och den klarar 
av en effekt på 250 mW. 
 
Det finns inga uppgifter på att detta stämmer i databladet till denna specifika diod men 
informationen har hittats i databladet för en liknande diod (Vishay BZX84 C5V6-V) 
tillverkad av Vishay Semiconductor. Ett antagande görs att specifikationerna överensstämmer 
med de för dioden tillverkad av NXP. Anledningen till att dioden ifrån NXP valdes var på 
grund av att den fanns i företagets lager och har använts i andra konstruktioner. 
 
De två kapacitanserna som valdes till pi-filtret har två funktioner. Den ena kapacitansen har 
en filtrerande funktion och den andra används som buffert för att stabilisera inspänningen. 
 
Den induktans som valdes klarar av en konstant likström upp till 600 mA. Detta är fullt 
tillräckligt då modulens strömförbrukning typiskt ligger på 250 mA. 
 
Modulens alla ingångar och utgångar är försedda med kapacitanser för att filtrera eventuella 
störningar som kan ta sig in eller ut ifrån modulen. Detta görs så att modulen får så god EMC 
som möjligt. Alla interna signaler har även ett seriemotstånd som ett ESD-skydd. Motstånden 
fungerar som skydd för komponenterna mot strömmar som kan orsakas av t. ex. statisk 
urladdning. 
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7.3. Kända fel och brister 
Vid schema- och PCB-ritning så missades det att resetsignalen (RESET IC) till 
mikroprocessorn kräver ett pull-down motstånd. Detta löstes genom att löda fast en 10 kΩ 
resistor parallellt med en kondensator mellan signalen RESET IC och jord. 
 
Kommunikationskretsen VPC3+C kräver ett pull-up motstånd på sändningssignalen Tx för att 
undvika odefinierade nivåer på signalen då sändning inte sker. Problemet löstes med att löda 
fast en 22 kΩ resistor mellan Tx och 5V. 
 
Stiftlisterna på undersidan av modulen är väldigt känsliga för mekaniska stötar och lossnar 
väldigt lätt. På de nuvarande modulerna så har stiftlisterna förstärkts med lim för att öka 
hållbarheten. 
 
Programmeringssignalerna PGD och PGC skulle byta plats så att ordningen på pinnarna 
stämmer överens med den programmeringskontakt som medföljer Microchips 
programmerare. 
 
Lödpaddarna till PCB-komponenten för VPC3+C i CADSTAR-biblioteket var väldigt korta 
vilket gjorde att lödningen av den kretsen försvårades. PCB-komponenten skulle behöva 
uppdateras. 
 
Modulen är för lång och skulle behöva göras kortare för att få plats på Tyristorkortet. Att 
korta ned modulen 3 mm på den isolerade sidan av modulen bedöms vara tillräckligt. 
Anledningen till att den är för lång var att en DSUB-kontakt på Tyristorkortet var i vägen. 
Problemet löstes genom att montera hylslister ovanpå varandra för att höja upp modulen. 
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8. Konstruktion av mönsterkort 
8.1. Schemaritning 
För ritning av schema och kretskort så har programmet CADSTAR version 8.0 använts. 
Programmet är ett typiskt E-CAD program och tillverkas av företaget Zuken. Programmet är 
standard på företaget vad gäller konstruering av mönsterkort och innehåller bland annat 
verktyg för att rita schema samt PCB. Till programmet används ett komponentbibliotek som 
innehåller de vanligaste komponenterna. När en komponent inte har funnits tillgänglig i 
biblioteket har en ny ritats utifrån komponentens datablad och lagts till i biblioteket. 
 
Vid schemaritningen så användes ett befintligt schema för en tidigare prototyp som var 
framtagen på Motion Control. Det visade sig dock vara oanvändbart och hela schemat 
konstruerades om då andra komponenter användes. 
 
Schemaritningen krävde också att en stor del nya komponenter var tvungna att läggas in i 
komponentbiblioteket vilket visade sig vara tidskrävande. Mycket arbete lades även ned på att 
göra schemat strukturerat och överskådligt. 
 
8.2. Kretskortritning av PCB 
När kretskortsritningen för PCB gjordes så fanns följande krav att ta hänsyn till: 

• Kretskortets storlek får ej överskrida 60 x 35 mm. 
• Två stiftlister ska monteras på undersidan av modulen med ett avstånd på 15,24 mm 

mellan dem. 
• Kortet ska delas upp i en isolerad samt en oisolerad del och klara av en 

isolationsspänning på 1000 Vrms. 
 
Det fanns även ett önskemål om att kretskortets storlek ej skulle överskrida 45 x 25 mm. När 
ritningen av kretskortet påbörjades så bedömdes det att det inte var möjligt på grund av antalet 
komponenter och hur komponenterna placerades på kortet. 
 
Ritningen av kretskortet har följt ett antal steg som kan sammanfattas i följande lista: 

• Ritning av storleken på kretskortet. 
• Placering av komponenterna på kretskortet. 
• Routing (dragning av ledare). 
• Granskning av kretskortsritningen. 
• Skapa produktionsunderlag samt PCB-specifikation. 
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Tidigt i ritningen av kretskortet beslutades det att göra ett kort med fyra lager då det ansågs 
omöjligt att genomföra ledningsdragningarna med enbart två lager. Ytterligare en anledning 
till att ett kort med fyra lager valdes var för att få jordningsplan för att minimera störningar. 
Tanken var att även ha ett spänningsplan, detta var dock endast möjligt på den isolerade delen 
av kortet. 
 

Lager Beskrivning Typ Tjocklek (mm) 
1 Elektriskt lager Koppar 0,018 
  PREPREG Glasfiber 0,18 
2 Elektriskt lager Koppar 0,035 
  Innerlager Glasfiber 1,08 
3 Elektriskt lager Koppar 0,035 
  PREPREG Glasfiber 0,18 
4 Elektriskt lager Koppar 0,018 
   1,546 

Tabell 8. Beskrivning av de olika lagren i mönsterkortstillverkningen. 

 
Se Bilaga 3 – PCB-ritning för bilder på de fyra elektriska lagren. 
 
Stiftlisterna hade en bestämd placering på kretskortet vilket resulterade i att de två stora IC-
kretsarna var tvungna att placeras på ovansidan av modulen. Denna placering av dessa kretsar 
komplicerade ledningsdragningen då ledningar dels skulle dras mellan kretsarna men även till 
stiftlisterna på undersidan av modulen. På grund av detta kunde ej komponentplaceringen ske 
på ett särskilt strukturerat sätt utan komponenterna placerades främst för att få genomförbara 
ledningsdragningar. Se Bilaga 4 – Komponentplacering för att se komponentplaceringen. 
 
Alla komponenter som används är ytmonterade då en hålmonterad komponent skulle ta upp 
plats på båda sidorna av mönsterkortet vilket inte är önskvärt. Ledningsbanorna för signaler är 
gjorda med bredden 0,2 mm för att kunna få plats. 
 
Som minsta krypavstånd mellan den oisolerade och isolerade sidan på kretskortet användes 
2,8 mm. Detta avstånd hämtades ifrån tabell 2N i standarden [IEC01]. Avståndet avser en 
isolationsspänning på 1000 Vrms vid nedsmutsningsgrad 2 samt lackerat kretskort. 
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9. Konstruktionsbeskrivning firmware 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur den inbyggda programvaran fungerar med 
avseende på designspecifikationen [MCVGS-PBS5-3322]. Denna information finns även i 
ursprungsdokumentet [MCVGS-PBS5-3902]. 
 
Avsnittet beskriver hur den inbyggda programvaran i mikroprocessorn fungerar och hur den 
används för att kontrollera kommunikationskretsen för PROFIBUS. Informationen om hur 
mikroprocessorn programmeras har hittats via dokument på dess produktsida [dsPIC-PS]. 
Beskrivningar för hur VPC3+C kontrolleras hämtades i dess manual [VPC3+C]. 
 
OSI-modellen (Open Systems Interconnection) är en standardiserad modell för 
datakommunikation som används av flera olika protokoll. De olika stegen i kommunikationen 
delas upp i skikt som har varsin uppgift. Den normala OSI-modellen innehåller sju skikt, men 
PROFIBUS använder sig av en förenklad OSI-modell som bara har tre lager. Figur 30 
beskriver vilken komponent på modulen som sköter respektive skikt i PROFIBUS-
kommunikationen. 
 

 
Figur 30. OSI-modellen för PROFIBUS-modulen. 
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9.1. Huvudflöde 
Här illustreras hur datautbytet och huvudflödet i main-funktionen fungerar i stort. Den 
oändliga loopen avbryts endast om någon av interrupt-rutinerna körs eller om ett allvarligt fel 
sker som tvingar fram en omstart av mikroprocessorn. Interrupts beskrivs i avsnitt 9.4. 
 

 
Figur 31.Huvudflödet i main-funktionen. 
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9.2. Kommunikation med värdprocessor 
Kommunikation mellan modulens mikroprocessor och värdprocessorn på Tyristorkortet sker 
via UART med en baudrate på 115,2 kbps. Data som skickas sker enligt protokollen som 
finns specificerade i [MCEVG-TYR3-441] och [MCEVG-TYR3-442]. Tabell 9 och Tabell 10 
ger en bild av hur protokollet ser ut, men där nyttodata har ersatts med X. För att 
värdprocessorn ska veta vilken byte den tar emot så används kontrollbitar som maskas in 
innan de skickas. Värdprocessorn tar emot data vid interrupt och svarar med en byte på 
samma nivå i kommunikationsprotokollet så fort denna har tid. Därför används en timer som 
löser ut om det tar för lång tid att få svar. Då sätts biten MR till 0 och PROFIBUS-mastern 
meddelas om timeouten. Om PROFIBUS-kommunikationen har avbrutits meddelas istället 
värdprocessorn på ett liknande sätt genom att TO sätts till 1. Ytterligare information om dessa 
timeouts finns i avsnitt 9.5. 
 
Utdata till Tyristorkortets processor (UART) 
BITPOS Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Byte 0 1 0 1 0 1 0 X X 

Byte 1 0 1 0 1 0 1 X TO 

Byte 2 X X X X X X X X 

Byte 3 1 1 1 1 X X X X 

Byte 4 0 0 0 0 1 1 1 1 

Byte 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 9. Utdata till Tyristorkortet som tagits emot från PROFIBUS. 

 
Indata från Tyristorkortets processor (UART) 
BITPOS Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Byte 0 X X X X X X X MR 

Byte 1 X X X X X X X X 

Byte 2 X X X X X X X X 

Byte 3 X X X X X X X X 

Byte 4 X X X X X X X X 

Byte 5 X X X X X X X X 

Tabell 10. Indata från Tyristorkortet som ska skickas ut på PROFIBUS i samma format. 
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9.3. VPC3+C 
I detta avsnitt beskrivs kommunikationskretsen VPC3+C och hur mikroprocessorn på 
modulen styr denna krets för att möjliggöra kommunikationen över PROFIBUS. För att få 
önskad funktion för kretsen sätts ett antal register som beskriver hur den ska fungera. Dessa 
register sätts i initieringen (se avsnitt 9.3.1) innan kommunikationen börjar. För att hantera 
kommunikationen med PROFIBUS används buffrar för temporär datalagring. Hur dessa 
buffrar hanteras beskrivs i avsnitt 9.3.5. 
 
9.3.1. Initiering 
Innan datautbytet i programmets huvudflöde kan starta måste initiering av parametrar göras. 
 
Initieringen sker enligt följande steg: 

• Reset av VPC3+C. 
• Rensa RAM-minnet. 
• Sätt moderegister. 
• Sätt interrupt-händelser. 
• Försök att läsa in slavadress från vridströmställare. 
• Kontrollera och sätt slavadressen. 
• Uppbyggnad av adresser för buffertar. 

 
Reset av VPC3+C 
För att starta om VPC3+C skickas en puls till pinnen RESET VPC3. 
 
Rensa RAM-minnet 
RAM-minnet rensas för att säkerhetsställa att det inte finns kvar gammal eller inaktuell data. 
 
Sätt moderegister 
Moderegister används för att göra inställningar för hur VPC3+C ska fungera. Alla 
inställningar som görs i dessa register är så kallade grundinställningar (default) förutom en 
inställning för att utnyttja kretsen hela RAM-minne (4 kB). 
 
Sätt interrupt-händelser 
För att bestämma vilka interrupt som ska generera en interruptsignal används registret 
Interrupt Mask Register (IMR). Hur interrupts från VPC3+C fungerar förklaras tydligare i 
avsnitt 9.3.6. Avsnitt 9.4 beskriver hur hantering sköts och vilka som används. 
 
Sätt watchdog 
User watchdog är en timer som minskar sitt värde varje gång ett data-telegram tas emot. 
Initieringsvärdet har därför satts till ett högt värde. Detta register måste återställas till sitt 
startvärde så länge kommunikationen fungerar som den ska. Annars skickar 
kommunikationskretsen ett meddelande till mastern över PROFIBUS om att den avbryter 
kommunikationen. 
 
Försök att läsa in slavadress från vridströmställare 
I detta steg försöker PROFIBUS-modulen läsa in en 8-bitars slavadress från två stycken 
vridströmställare med 4-bitars upplösning vardera. Om denna funktion önskas så 
implementeras de på värdenheten tillsammans med ett shift-register med stöd för SPI. En 
chip-select-signal skickas ut på SPI Load In samtidigt som en klocka med frekvensen 300 
kHz skickas ut på SCK1 för att signalera att modulen vill ha en adress. Värdet på 
vridströmställarna läses då in av shift-registret och skickas tillbaka till PROFIBUS-modulen. 
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Kontrollera och sätt slavadress 
Enligt PROFIBUS-protokollet får endast slavadresser mellan 1 och 125 användas. Därför görs 
en kontroll så att ogiltiga adress inte kan tilldelas. Om adressen var ogiltig eller om det inte 
gick att få svar från ett shift-register sätts den till den fördefinierade adressen 5. Vald adress 
skrivs sedan ut på debug-gränssnittet så att användaren ska kunna felsöka. 
 
Uppbyggnad av adresser för buffertar 
De första 22 adresserna i RAM-minnet för VPC3+C innehåller kontrollparametrar och 
interrupt-register. Organisationsparametrarna innehåller information om slavadress och var i 
RAM buffertarna finns. 
 
Dessa buffertar har placerats enligt Tabell 11. VPC3+C har en inbyggd funktion där den 
placerar identifikationsnummer i diagnostikbufferten så att den kan svara på 
diagnostikbegäran från en styrenhet. Det är fullt möjligt att lägga till egen 
diagnostikinformation i samma buffert, men den funktionen används inte för tillfället. 
 

 
Tabell 11. Uppbyggnad av RAM i VPC3+C. 
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9.3.2. Adressering 
När hårdvaran konstruerades valdes lösningen med multiplexerad data- och adressbuss för att 
spara plats på kretskortet då det kräver färre signaler. VPC3+C används i ”Synchronous Intel 
Mode” då det var lättast att simulera med PIC-processorn. För att få hårdvarustöd för DP-V1 
och DP-V2 måste 4kB RAM användas vilket innebär att 12 bitar används för adresseringen. 
Hur adressbussen kopplades beskrevs i Figur 23. Implementeringen av 4kB RAM bedömdes 
nödvändig ifall framtida lösningar kommer kräva ytterligare funktioner som bara finns i de 
nya versionerna av DP. 
 
Adressen skickas ut parallellt från mikroprocessorns PORTB. PORTB på dsPIC30F4013 är 
dock 13 bitar vilket innebär att endast de 12 första bitarna sätts vid adressering. Problemet 
löstes genom att maska bitarna så att lysdioden som är kopplad på samma port inte påverkas. 
Hur läs- och skriv-funktionerna för VPC3+C fungerar beskrivs i avsnitt 9.3.3 och 9.3.4. 
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9.3.3. Läsfunktion 
Vid läsningar från VPC3+C måste särskilda tidskrav uppfyllas. För att försäkra att dessa 
tidskrav uppfylls används ”kritiska sektioner” för att förhindra att funktionen blir avbruten av 
interrupt med lägre prioritet. Styrsignalerna måste sättas höga och låga i sekvenserna som 
visas i Figur 32. I Tabell 12 finns tidskraven som skulle uppfyllas för att läsningarna ska ske 
korrekt. Först skickas värdet på adressen (12 bitar) som ska läsas från RAM-minnet i 
VPC3+C. Sedan kommer VPC3+C att svara på dataporten och mikroprocessorn läser av detta 
värde. 
 
Att uppnå dessa tidskrav var inte speciellt svårt och för att garantera att de uppfylls har 
åtskilliga mätningar gjorts på signalerna i oscilloskop. 
 

 
Figur 32. Timings för läsningar från VPC3+C. XWR sätts till hög redan innan. 

 
Nummer Parameter Min (ns) Max (ns) 
1 ALE pulsbredd 10  
2 ALE ↓ till XRD ↓ 20  
3 Adress till ALE ↓ setuptime 10  
4 Adress holdtime efter ALE ↓ 10  
5 XRD ↓ tills giltig data   97 
6 XRD pulsbredd 115  
7 XRD ↑ till ALE ↑ 10  
8 adress holdtime efter XRD ↑  5  
9 data holdtime efter XRD ↑ 4 13 
10 XRD cykeltid 155  

Tabell 12. Beskrivningar av siffrorna i Figur 32. 
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9.3.4. Skrivfunktion 
Vid skrivningar till VPC3+C måste särskilda tidskrav uppfyllas. För att försäkra att dessa 
tidskrav uppfylls används ”kritiska sektioner” för att förhindra att funktionen blir avbruten av 
interrupt med lägre prioritet. Styrsignalerna måste sättas höga och låga i sekvenserna som 
visas i Figur 33. I Tabell 13 finns tidskraven som skulle uppfyllas för att skrivningarna ska 
ske korrekt. Först skickas värdet på adressen (12 bitar) som ska användas för att skrivas till 
RAM-minnet i VPC3+C. Därefter skall mikroprocessorn skicka datavärdet som ska lagras på 
denna adress. 
 
Även denna funktion har testats i oscilloskop för att kontrollera att mikroprocessorn uppfyller 
tidskraven och att den är så snabb som möjligt. 
 

 
Figur 33. Timings för skrivningar till VPC3+C. XRD sätts till hög redan innan. 

 
Nummer Parameter Min (ns) Max (ns) 
1 ALE pulsbredd 10  
2 Adress till ALE ↓ setuptime   10  
3 data holdtime efter XWR ↑  10  
4 ALE ↓ till XWR ↓  20  
5 XWR pulsbredd   83  
6 data setuptime till XWR ↑  10  
7 adress holdtime efter XWR ↑  5  
8 XWR ↑ till ALE ↑  10  
9 XWR cykeltid  155  

Tabell 13. Beskrivningar av siffrorna i Figur 33. 
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9.3.5. Kommunikation med PROFIBUS 
Protokollet som används för kommunikation med PROFIBUS är integrerat och sköts av 
kommunikationskretsen VPC3+C. Eftersom PROFIBUS är en fältbuss når alla telegram alla 
anslutna enheter i nätverket. Telegram som inte är ämnade för den egna enheten kastas 
således bort automatiskt. 
 
I RAM-minnet finns det plats för tre ingående och tre utgående databuffertar vilket kan ses i 
Tabell 11. Det är dessa buffertar som används för att skicka och ta emot data. Storleken på 
varje buffert beror på konfigurationstelegrammet där antal byte nyttodata bestäms. 
 
Data som tas emot från PROFIBUS sparas i en av de tre buffertarna som kallas för "Data 
out". Ett register sätts för att indikera vilken buffert som innehåller senast mottagna data. Vid 
hämtning av PROFIBUS-telegram genomförs således en kontroll av vilken buffert som ska 
läsas av innan själva läsningen sker. Om mikroprocessorns cykeltid (ett varv i huvudflödet) är 
längre än kommunikationsbussens cykeltid innebär detta att det finns ny data tillgänglig flera 
gånger innan mikroprocessorn hinner läsa av den. Men mikroprocessorn kommer alltid att 
hämta senast mottagna data. 
 
När telegram ska skickas ut på PROFIBUS görs först en kontroll vilken av de tre buffertarna 
kallade "Data in" som är ledig. Sedan skrivs data till denna buffert och VPC3+C meddelas om 
att det finns ny data tillgänglig att skicka ut på PROFIBUS när registret "New DIN Buffer 
Cmd" läses av. Om mikroprocessorns cykeltid (ett varv i huvudflödet) är längre än 
kommunikationsbussens cykeltid innebär detta att data som senast skrevs till bufferten 
kommer att skickas ut på PROFIBUS flera gånger. Detta sker tills dess att ny data skrivs till 
en av buffertarna. 
 

 
Figur 34. Beskrivning av databuffertar i VPC3+C. 
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9.3.6. Interrupt-kontroller 
Mikroprocessorn informeras om diverse indikations- och felmeddelanden via signalen X/INT 
som sätts av interrupt-kontrollern i VPC3+C. Det finns totalt 16 olika händelser definierade i 
interrupt-kontrollern. Signalen har konfigurerats som interrupt av mikroprocessorn så att 
interrupt-rutinen körs så fort något har hänt förutsatt att ingen annan process har högre 
prioritet för tillfället. 
 
Kontrollern består av Interrupt Request Register (IRR), Interrupt Mask Register (IMR), 
Interrupt Register (IR) och Interrupt Acknowledge Register (IAR). 

 
Figur 35. Interrupt-kontrollern i VPC3+C. 

 
Varje händelse sparas i IRR och individuella händelser har avaktiveras i IMR vid initieringen 
för att berätta vilka händelser som är intressanta. Händelser som är aktiverade i IMR sätter sin 
bit i IR när de inträffar och signalen X/INT används för att meddela mikroprocessorn att något 
har inträffat. 
 
Efter att mikroprocessorn har upptäckt och vidtagit åtgärder för en händelse skrivs 1 till 
berörd bit i IAR för att bekräfta att meddelandet har tagits emot och hanterats. Innan 
mikroproccesorn lämnar sin interrupt-rutin sätts biten ”EOI” (End Of Interrupt) till 1 i 
Moderegister 1. 
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9.4. Interrupt 
9.4.1. Interrupt-rutiner 
Avbrottskontroller eller interrupt-rutiner som de även kallas har utnyttjas för effektiv 
kommunikation med perifera enheter. Interrupts kan ha olika prioritet som berättar ifall de har 
rätt att avbryta processen eller inte. 
 
Interruptet RESET IC har högsta prioritet då signalen ska tvinga fram en omstart av 
mikroprocessorn som i sin tur startar och initierar om kommunikationskretsen VPC3+C. 
 
Interruptet X/INT är interrupt från VPC3+C. Interruptet har medelprioritet och kan avbryta 
processen ifall inget viktigt görs. För att skydda delar av koden har ”kritiska sektioner” 
implementerats för att förhindra att ett interrupt avbryter när viktigare uppgifter sköts. 
 
X/INT kan genereras av följande händelser: 

• Baudrate har hittats. 
• DP Control Watchdog har löst ut. 
• Ett parametertelegram har mottagits. 
• Ett konfigureringstelegram har mottagits. 

 
9.4.2. Interrupt-hantering VPC3+C 
Här redogörs hur de olika interrupten ifrån VPC3+C hanteras. 
 
Baudrate 
När baudrate har hittats så skrivs ett meddelande ut på debug-gränssnittet för att visa vilken 
baudrate som används vid kommunikationen. Interruptet bekräftas genom en skrivning till 
registret Interrupt Acknowledge Register för att meddela VPC3+C att det har mottagits. 
 
DP Control Watchdog 
När interruptet för DP Control Watchdog genereras så har övervakningstidens räknare tagit 
slut. Detta betyder att kommunikationen mot PROFIBUS har avbrutits. En variabel sätts för 
att signalera att en timeout har inträffat och skickas sedan via UART till värdprocessorn. 
Även detta interrupt bekräftas genom en skrivning till Interrupt Acknowledge Register. 
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Parametertelegram 
När ett parametertelegram mottages så görs en jämförelse om identifikationsnumret i 
telegrammet överensstämmer med det nummer som finns lagrat i registret. 
Om identifikationsnumren stämmer så skickas en bekräftelse till VPC3+C genom att läsa av 
ett register som heter ”User Prm Data Okay”. Om identifikationsnumren ej skulle 
överensstämma så skickas en annan bekräftelse genom att läsa av registret ”User Prm Data 
Not Okay”. 
 
Parametertelegrammet innehåller även de watchdog-faktorer som används för att bestämma 
övervakningstiden för DP Control Watchdog. 
 

 
Tabell 14. Utseende på parametertelegrammet. 

 
Konfigureringstelegram 
Konfigureringstelegrammet innehåller informationen om vilken längd som nyttodata ska ha. 
En jämförelse görs om längden i konfigureringstelegrammet stämmer överens med den längd 
som finns lagrad i registret. Om de överensstämmer så bekräftas det genom att läsa av 
registret ”User Cfg Data Okay”. Om de inte stämmer så meddelas VPC3+C om felet genom 
att läsa av registret ”User Cfg Data Not Okay”. 
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9.5. Felhantering och timeouts 
Om initieringen av VPC3+C misslyckas kommer en röd lysdiod att lysa på modulen. 
Lysdioden släcks först när initieringen är slutförd. 
 
För att uppfylla tidskraven som finns på kommunikationen används timers för timeout-
hantering. Om inte mikroprocessorn får svar tillräckligt snabbt kommer läsningen att avbrytas 
och gå vidare till nästa steg i flödesschemat. Motsatt part blir meddelad om timeouten genom 
att en bit i telegrammet sätts. 
 
UART-kommunikationen mellan mikroprocessorn och värdprocessorn på Tyristorkortet 
kommunicerar med en baudrate på 115,2 kbps. Detta innebär att det bör ta 87 µs att överföra 
en byte med start- och stoppbitar. Timern startar direkt efter att skrivningen till UART har 
skett. Eftersom kommunikationen sker i båda riktningarna valdes en timeout på ca 224 µs då 
värdprocessorn inte kan svara omedelbart och en 50 µs marginal ansågs då nödvändig. 
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Formel 1. Uträkning av överföringstiden över UART. 

 
DP Control Watchdog används för att detektera om en timeout har inträffat i PROFIBUS-
kommunikationen. Vilken övervakningstid denna watchdog ska få bestäms av mastern och 
finns specificerad i parametertelegrammet (se Tabell 14) som tas emot innan 
kommunikationen börjar. Tiden fås utifrån vilken baudrate som används men också beroende 
på hur många slavar som finns på samma buss. Värdet räknas ut med två faktorer som kan ha 
ett värde mellan 1 och 255. Övervakningstiden får ett värde mellan 2 ms och 650 s beroende 
på om watchdog har 1 ms eller 10 ms som grund. 
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Formel 2. Uträkning av DP Control Watchdog. 

 
Utöver de andra watchdog som finns för VPC3+C används en watchdog för mikroprocessorn 
för att förhindra att den fastnar i ett otillåtet tillstånd, t.ex. en oavsiktlig oändlig loop. Om 
detta inträffar så startar mikroprocessorn om sig efter ca 3 sekunder. 
 
Eftersom PROFIBUS-protokollet skickar med en checksumma i varje telegram och sådana fel 
sköts av VPC3+C och mastern har den egna inbyggda programvaran inga sådana kontroller. 
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9.6. Kända fel och brister 
Ett av kraven som ställdes på modulen i kravspecifikationen var att den skulle klara av att 
uppdatera 10 byte data på 1 ms. Detta krav uppfylls ej då det visade sig vara omöjligt på 
grund av hur UART-kommunikationen med Tyristorkortet är uppbyggd. 
 
I kommunikationen med Tyristorkortet så utbyts en byte i taget i båda riktningarna vilket 
leder till att den tid det tar att utbyta 10 byte data med Tyristorkortet är ca 1,7 ms. Tiden har 
räknats ut genom att multiplicera Formel 1 med 10 för antal byte samt 2 för att räkna ut 
överföringstiden i båda riktningarna. Den faktiska överföringstiden har uppmätts med 
oscilloskop där den var ca 50 µs längre än den teoretiska. 
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I PROFIBUS-kommunikationen blir den teoretiska tiden för att utbyta 10 byte data 35 µs när 
man använder sig av den högsta möjliga hastigheten 12 Mbps. 
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Formel 3. Uträkning av överföringstid över PROFIBUS. 
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Då man adderar dessa tider så blir det tydligt att det är omöjligt att uppdatera 10 byte data på 
1 ms. Flaskhalsen är således UART-kommunikationen mellan PROFIBUS-modulen och 
värdprocessorn på Tyristorkortet. 
 
Teoretiskt så bör kravet kunna uppfyllas ifall överföringshastigheten mellan modul och 
Tyristorkortet dubblas till 230,4 kbps. Överföringstiden för UART-kommunikationen blir då 
ca 868 µs. Tiden har räknats ut genom att multiplicera Formel 1 med 10 för antal byte samt 2 
för att räkna ut överföringstiden i båda riktningarna. 
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Andra möjligheter för att uppnå tidskravet är att använda SPI-kommunikation istället för 
UART. Detta är dock inte möjligt på Tyristorkortet så som konstruktionen ser ut idag. 
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10. Test och verifiering av system 
För att säkerhetsställa att modulen fungerar enligt ställda krav så har det genomförts åtskilliga 
tester. De första testerna som genomfördes var enkla mätningar på modulen med hjälp av 
multimeter samt oscilloskop för att få bekräftelse på att hårdvaran fungerade som tänkt. I 
testfasen så har den analysator som användes varit till stor hjälp då den kunde upptäcka fel i 
det fysiska lagret i PROFIBUS-protokollet. Dessa fel hade annars inte kunnat upptäckas då 
mikroprocessorn på modulen endast hanterar applikationslagret. Testerna gav resultat då vissa 
avvikelser i beteendet upptäcktes. Dessa upptäckter möjliggjorde att nödvändiga 
modifikationer kunde göras på hårdvaran.  
 
När sedan hårdvarans funktion överensstämde med förväntningarna så gjordes tester för att 
kontrollera att modulen kunde kommunicera via PROFIBUS. Dessa tester gjordes med en 
PROFIBUS master simulator där det testades om modulen kunde få kontakt med den 
simulerade mastern. 
 
Tester för att säkerhetsställa att kraven på modulen uppfylls genomfördes med hjälp av en 
analysator för PROFIBUS kallad ProfiCore Ultra med den medföljande programvaran 
ProfiTrace 2. En PLC av samma typ som används tillsammans med Tyristorkortet ute i fält 
programmerades för att agera styrenhet. Modulen monterades på ett Tyristorkort och ett 
system bestående av Tyristorkort, PLC och analysator kopplades upp. Analysatorn kopplas in 
parallellt på PROFIBUS-bussen och fångar upp all trafik som sker på bussen. Testmiljön har 
möjliggjort bekräftelse på att de kraven som ställts på modulen uppfylls. 
 
Figur 36 visar hur programmet ProfiTrace 2 ser ut och hur alla meddelanden loggas. I 
kolumnen ”Timestamp” visas de tider då meddelanden överförs. I detta fall hade styrenheten 
adress 2 och slaven adress 85 vilket kan ses i adress-kolumnen. Programmet har möjlighet att 
avkoda vilken typ av meddelanden som skickas samt innehållet i varje telegram (Data-
kolumnen). 
 
I denna testmiljö har det även genomförts långtidstester där systemet har körts i över 60 
timmar i sträck utan att något fel har detekterats av analysatorn (se Figur 37). Testsystemet 
har även utökats med att köra två slavar samtidigt på bussen för att upptäcka eventuella 
brister. Resultatet ifrån detta test visade inte heller några fel på kommunikationen. 
 
I början av detta projekt så gjordes det undersökningar på den PLC samt PROFIBUS-
analysator som användes i testerna. Dessa undersökningar resulterade i två 
handhavandemanualer till företaget för att underlätta användandet av dessa med tillhörande 
programvaror. Bedömningen att undersöka dessa gjordes på grund av att de ansågs ha en 
central roll i de tester som skulle genomföras senare i projektet. De båda undersökningarna 
och skrivandet av manualerna resulterade i att de tester som gjordes blev väl genomförda och 
gav utdelning för projektets progression. 
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Figur 36. Bild ifrån programmet ProfiTrace 2. 

 
Figur 37. Utdrag ur testrapport för modulen genererad ifrån ProfiTrace 2. 
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11. Resultat 
Konstruktionen av hårdvara och firmware blev väldigt lik designspecifikationerna som togs 
fram innan själva konstruktionen påbörjades. Det krävdes endast montering av två extra 
motstånd vilket får anses vara väldigt lite då modulen fortfarande bara var en prototyp. 
 
Utvecklingen av PROFIBUS-modulen har varit lyckad och det finns nu en fungerande 
prototyp. Kommunikationen fungerar väldigt bra och är felfri enligt analysatorn som har 
använts för att testa modulen. 
 
För att verifiera att kraven på modulen uppfylls har en testspecifikation och ett testprotokoll 
tagits fram. Testspecifikationen beskriver hur alla krav och önskemål ska testas och finns mer 
beskriven i [MCVGS-PBS5-3111]. Testprotokollet [MCVGS-PBS5-3131] användes under 
själva testerna för att markera vilka av kraven som uppfylldes. Nedan följer en kort 
sammanfattning. 
 
Av totalt 20 krav och 4 önskemål som ställts på PROFIBUS-modulen har 19 krav och två 
önskemål uppfyllts. En sammanställning av dessa finns i Bilaga 2 – Sammanfattning av 
uppfyllda krav och önskemål. 
 
Kravet som inte uppfylldes var: 

• Krav 9. Data ska kunna uppdateras med minst 1 ms intervall. 
 
Det visade sig vara omöjligt att kunna uppdatera data under 1 ms då kommunikationen med 
Tyristorkortets mikroprocessor inte är tillräckligt snabb. Data kan dock skickas med tätare 
intervall över PROFIBUS, men då är inte datan uppdaterad. 
 
Önskemålen som inte uppfylldes var: 

• Önskemål 2. Tilldelning av adress ska även kunna ske via mastern. 
• Önskemål 3. Om möjligt ska modulens dimension maximalt vara 45x25x13 mm. 

 
Tilldelningen av PROFIBUS-adress via mastern har inte implementerats och är därför inte 
uppfyllt. Funktionen används inte i dagsläget och bedömdes därför ha låg prioritet. 
 
Ett önskemål var att modulens dimensioner skulle vara samma som den tidigare modulen som 
användes, men det visade sig vara väldigt svårt då det blev trångt med komponenter på 
kretskortet. 
 
Önskemålet om att kunna skicka diagnostiktelegram uppfylldes, men telegrammet innehåller 
inte så mycket information som de skulle kunna göra. För att få ut något vettigt av detta 
önskemål måste den inbyggda programvaran på Tyristorkortet uppdateras så att viktig 
diagnostikinformation kan skickas till modulen. 
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Den framtagna modulen (MC IC PB) är tänkt att ersätta Unigate IC som används på 
Tyristorkortet för tillfället. I jämförelsen av modulernas egenskaper som finns i Tabell 15 
syns det att Unigate IC har bättre egenskaper. Den har stöd för snabbare överföringshastighet 
över UART än den egna modulen. Hastigheten hos MC IC har anpassats specifikt för 
Tyristorkortets mikroprocessor, men stödjer upp till 230,4 kbps om firmware modifieras. 
Trots att MC IC inte har lika bra prestanda anses modulen väldigt bra i denna applikation då 
den är specialgjord för Tyristorkortet. Vidare finns det större möjligheter att använda modulen 
i egna designer då den kan specialanpassas efter ändamålet. Det skulle t.ex. vara möjligt för 
modulen att kommunicera med två värdprocessorer via de två UART-gränssnitten samt flera 
enheter via SPI. Fördelen är att all konstruktion av hårdvara och firmware finns hos Motion 
Control så att den kan modifieras för varje specifik produkt om så önskas. 
 
Målet med projektet var att sänka produktionskostnaderna för Tyristorkortet. Unigate IC är 
den dyraste komponenten på kortet och projektets mål uppnåddes genom att producera en 
egen modul till halva kostnaden. Kostnaden för MC IC PB som redovisas i Tabell 15 baseras 
på komponenter och mönsterkort. Det är dock inte den totala tillverkningskostnaden då 
produktionskostnaderna inte har inkluderats. 
 

  Unigate IC MC IC PB 

Tillverkare Deutschmann Motion Control 

Version DP-V0 DP-V0 

Ansl/kapsl DIL32 DIL32 

Dim 45x25x13mm 52x32x16mm 

Spänning 5V 5V 

Temp -40 .. +85°C -40 .. +85°C 

Fältbuss 12 Mbps 12 Mbps 

UART 625 kbps 115,2 kbps 

Gränssnitt 2xUART,  
1xSPI 

2xUART,  
1xSPI 

Pris 980 kr 423 kr 

Tabell 15. Jämförelse mellan Unigate IC och MC IC PB. 
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12. Slutsatser 
Tidsomfattningen och svårighetsgraden för projektet har varit väl anpassat för ett 
examensarbete på avancerad nivå för två personer och 20 veckors arbete. 
 
Upplägget på projektet var väldigt bra då den inledande undersökningen av PROFIBUS 
bidrog till att resterande moment underlättades genom bättre förkunskaper. 
 
Det svåraste med projektet har varit de delar som rör kommunikationskretsen VPC3+C. Det 
var svårt att förstå hur kretsen ska kopplas i ett schema för att få önskad funktionalitet. 
Mycket av svårigheterna bestod även i den inbyggda programvaran och hur kommunikationen 
med kretsen ska fungera samt uppbyggnad av dess RAM-minne. 
 
Då modulens storlek är begränsad och har förhållandevis många komponenter blev PCB-
routingen väldigt tidskrävande på grund av alla dragningar som skulle göras. 
 
Då ingen av oss hade erfarenhet eller utbildning för lödning av ytmonterade komponenter, så 
bedömdes det i början av projektets gång att lödarbetet och produktionen av kretskorten skulle 
vara omöjlig att göra själva. Det visade sig att det gick bra efter lite handledning och 
snabbutbildning från en medarbetare på företaget. 
 
När väl kommunikationen med Tyristorkortets mikroprocessor skulle implementeras 
upptäckte vi ett tankefel gällande överföringstiden. Det fanns ett krav på att data skulle 
utbytas på mindre än 1 ms vilket vi trodde skulle uppfyllas enligt de beräkningar som gjordes 
i designspecifikationen för firmware. Det visade sig att vi hade glömt att ta med i 
beräkningarna hur kommunikationen med Tyristorkortet verkligen var uppbyggd. Slutsatsen 
det går att dra ifrån detta är att krav som ställs från utomstående part måste kontrolleras noga 
så att de är möjliga att uppfylla. 
 
Vid utvecklings- och testfaserna upptäckte vi nyttan av att testa och verifiera systemet med 
flera olika hjälpmedel för att upptäcka fler eventuella fel som kan uppstå. Att efterlikna 
uppkopplingen av systemet med hänseende på hur det ser ut i fält var en bra metod för att 
kunna verifiera att systemet fungerar. 
 
Undersökningarna innan och förarbetet i designen bidrog till att komponentvalen blev 
lyckade. Vi kan inte se några brister eller komponenter som bör bytas ut. Slutsatsen är att 
förarbetet är viktigt för att få ett bra resultat. 
 
Huvudmålet med projektet var att sänka produktionskostnaden för Tyristorkortet genom att ta 
fram en egen PROFIBUS-modul. Målsättningen med att halvera kostnaden för modulen har 
lyckats trots bibehållen funktionalitet och prestanda. 
 
Vi bedömer att Motion Control kan använda konstruktionen för modulen i framtida produkter 
som ska använda sig av PROFIBUS. Utförandet behöver nödvändigtvis inte vara i 
modulformen som vi har tagit fram utan kretsarna kan placeras direkt på ett annat kretskort. 
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13. Framtida förbättringar 
Stiftlisterna på undersidan av modulen har varit den största bristen hårdvarumässigt. De är 
väldigt känsliga mot mekaniska stötar. På grund av plasten går de inte att montera i lödugn 
ifall tillverkningen skulle automatiseras i maskiner. De var dessutom väldigt svåra att montera 
för hand. Någon annan typ av anslutning bör användas för att få en mer hållbar produkt. Det 
smidigaste för företaget Motion Control blir nog att integrera konstruktionen direkt på andra 
kretskort där PROFIBUS-kommunikation är önskvärd. Detta skulle leda till att kostnaden 
skulle reduceras då ett extra kretskort ej behöver produceras. 
 
Hårdvaran konstruerades med tanken att framtida förbättringar skulle kunna göras i den 
inbyggda programvaran. Det finns bland annat 4 kB RAM tillgängligt i 
kommunikationskretsen VPC3+C som kan användas ifall funktioner som finns i PROFIBUS 
DP-V1 och DP-V2 önskas. Med de nyare versionerna tillkommer nya funktioner så som 
acyklisk kommunikation och direktkommunikation mellan slavarna. DP-V0 som används i 
nuläget kan endast kommunicera cykliskt och behöver slavarna kommunicera med varandra 
måste de använda mastern som mellanhand. 
 
I dagsläget skickas endast 6 byte nyttodata i varje telegram. Det skulle vara fullt möjligt att 
skicka upp till 240 byte i varje telegram om så önskas. Detta påverkar dock överföringstiden. 
 
Stöd för diagnostiktelegram finns tillgängligt, men innehåller inte så mycket information som 
det skulle kunna göra. Då denna funktion ej används i nuläget på Tyristorkortet har ingen tid 
lagts på att implementera och utveckla detta. 
 
I nuläget läses slavadressen in från två vridströmställare på Tyristorkortet. Men det är även 
fullt möjligt för mastern att tilldela slavarna adresser via PROFIBUS. Adressen som tilldelats 
måste då lagras i mikroprocessorns EEPROM så att samma adress kan sättas igen om 
modulen skulle bli strömlös. Eftersom detta inte används i nuläget har funktionen inte 
implementerats. 
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14. Lärdomar och erfarenheter 
Det här projektet är det största projektet som vi har arbetat med hittills under studietiden. 
Examensarbetet har varit en utmaning som krävt noga instudering av datablad för 
komponenter och funktioner för mikroprocessorn för att sedan planera och utföra arbetet på 
bästa sätt. Uppdraget att skapa en produkt som eventuellt kommer att användas inom 
kraftindustrin känns ansvarsfullt. 
 
Projektmodellen som används på företaget Motion Control var väldigt noggrann och innehöll 
mycket planering och dokumentation vid varje steg som gjordes i projektet. Alla dokument 
som vi har skapat har granskats av medarbetare på företaget, vilket varit positivt då kvaliteten 
på dokumenten har förbättrats då man har fått synpunkter. Den utförliga dokumentationen 
som gjordes under projektets gång visade sig vara till stor nytta när denna rapport skulle 
skrivas då det gick att återanvända mycket av den informationen. 
 
Det var svårt att uppskatta tiden för aktiviteterna i förväg då vi inte har så stor erfarenhet av 
sådana här projekt. Produktionen av kretskorten tog betydligt mer tid än väntat då vi hade 
planerat att låta en av företagets leverantörer producera kretskorten. I slutändan visade det sig 
att vi hade planerat väldigt bra då få aktiviteter gick över planerad tid. 
 
Då projektet gått igenom hela utvecklingskedjan för elektronikkonstruktion har våra 
kunskaper ökats vad beträffar design, komponentval, schemaritning och PCB-ritning. Under 
examensarbetet gång fick vi även möjlighet att närvara på en kurs om EMC för att lära oss hur 
man minimerar elektromagnetiska störningar vid design av ett mönsterkort. 
 
Under utvecklingen av firmware har vi lärt oss mer om mikroprocessorer och hur man 
kommunicerar med andra kretsar i inbyggda system via t. ex. UART, SPI och parallella 
gränssnitt. Att göra ett felsäkert system har lärt oss vilka metoder som kan används för att 
uppnå detta. 
 
Detta examensarbete tar upp både PROFIBUS och PROFINET som är vanliga 
kommunikationsmetoder inom industrin. De lärdomar vi har erhållit under projektet kan 
komma till användning då båda metoderna garanterat kommer att användas en bra tid 
framöver. 
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16. Bilagor 
Bilaga 1 – Aktivitetslista 
Nr Beskrivning Plan Utfall Klar 

1 Aktivitetslista 10 10 2010-01-15 
2 Instudering 80 100 2010-02-03 
3 Projektledning - Intro 20 19 2010-02-03 
4 Funktionsundersökning - PROFIBUS 80 60 2010-01-25 
5 Funktionsundersökning - PROFINET 40 67 2010-02-18 
6 Undersökning bef. produkt - PLC Master / Profitrace 80 85 2010-02-22 
7 Marknadsundersökning - Moduler, chip, mikroprocessorer 120 121 2010-02-25 
8 Undersökning av tidig prototyp 40 60 2010-02-25 
9 Systemkravspecifikation 40 30 2010-02-25 

10 Systemtestspecifikation - Specifikation/Protokoll 60 32 2010-02-25 
11 Systemdesign 40 24 2010-03-02 
12 Elektronikdesign - Hårdvara 60 68 2010-03-09 
13 Schemaritning 80 78 2010-03-12 
14 Stycklista - Komponentbeställning 40 12 2010-05-26 
15 PCB-ritning - Routing 80 82 2010-05-20 
16 Produktionsunderlag - Beställning 20 9 2010-05-21 
17 Produktion - Montering av kretskort 20 59 2010-07-19 
18 Firmwaredesign 80 32 2010-05-14 
19 Firmwareutveckling 160 156 2010-08-02 
20 Test av firmware - Test/Utveckling 80 71 2010-08-02 
21 Systemtest - Test av PB-modul med TYR 80 27 2010-08-03 
22 Konstruktionsbeskrivning - Hårdvara 40 41 2010-07-22 
23 Konstruktionsbeskrivning - Firmware 40 30 2010-08-04 
24 Rapportering - Exjobbsrapport 160 156 2010-08-20 
25 ArkivCD - CD Presentation 20 38 2010-09-09 
26 Övrigt - Bufferttid 30 22 2010-09-09 

   Summa: 1600 1489  
 



 

 76 

Bilaga 2 – Sammanfattning av uppfyllda krav och önskemål 
Kravlista 

Nr. Kravbeskrivning Avklarat 

1 Modulen ska kunna detektera systemets baudrate automatiskt. Ja 

2 
Slaven ska kunna tilldelas en adress mellan 1-125 via två vridströmställare 
på Tyristorkortet. 

Ja 

3 Mastern ska kunna söka och hitta slaven samt dess adress. Ja 

4 
Modulen ska kunna skicka och ta emot data från Tyristorkortets 
huvudprocessor enligt UART-protokollet som finns beskrivet i MCEVG-
TYR3-442. 

Ja 

5 
Modulen ska kunna hantera kommunikationen med PROFIBUS DP-V0 
mellan modul och styrenhet som finns beskrivet i MCEVG-TYR3-441. 

Ja 

6 
Modulen ska kunna kommunicera med huvudprocessorn på Tyristorkortet i 
en hastighet upp till 115,2 kbps via UART. 

Ja 

7 
Modulen skall stödja överföringshastigheter mellan 9,6 kbps - 12 Mbps via 
PROFIBUS. 

Ja 

8 Modulen ska kunna hantera minst 10 byte indata respektive utdata. Ja 

9 Data ska kunna uppdateras med minst 1 ms intervall. Nej 

10 
Projektet ska följa Motion Controls regler och instruktioner för 
elektronikframtagning. 

Ja 

11 Firmware skall utvecklas i programmeringsspråket C. Ja 

12 Kodens upplägg ska vara modulbaserat. Ja 

13 Modulen ska kunna anslutas till Tyristorkortets monteringshål för DIL32. Ja 

14 Modulen ska ha samma pinnkonfiguration som Unigate IC. Ja 

15 Modulens dimensioner får ej vara större än 60x35x20 mm. Ja 

16 Modulen ska klara en drifttemperatur mellan 0°C och +70°C. Ja 

17 Modulen ska klara en förvaringstemperatur mellan -40°C och +80°C. Ja 

18 Modulen ska matas med en spänning på 5V ± 5%. Ja 

19 
Dokumentation och programkod skall följa de uppsatta regler och 
anvisningar som finns på Motion Control. 

Ja 

20 
Källkodsfiler och ändringar i dessa skall vara noggrant kommenterade på 
svenska enligt Motion Controls standarder. 

Ja 
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Önskemålslista 
Nr. Önskemålsbeskrivning Avklarat 

1 Modulen ska kunna skicka diagnostiktelegram till styrenheten. Ja 

2 Tilldelning av adress ska även kunna ske via mastern. Nej 

3 Enhetspriset ska understiga 490 kr vid serieproduktion. Ja 

4 Om möjligt ska modulens dimension maximalt vara 45x25x13 mm. Nej 
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Bilaga 3 – PCB-ritning 
Nedan visas de fyra kopparlagren (sett ovanifrån) i mönsterkortet. 
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Bilaga 4 – Komponentplacering 
 

 
Komponentplacering på modulens ovansida. 

 

 
Komponentplacering på modulens undersida där stiftlisterna är monterade. 
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Bilaga 5 – Bilder 

Bilder på modulen och hur den monterades i testriggen. 
 


