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  شرویپ (PROFIBUS) باس ی گره نصب شده، پروف ونیلیم 60از  شیبا ب
  یجمله ا نیاول نیا.است ی جهان ی در بازارها ی صنعت ون یاتوماس نهیدر زم

  تیسا یدر نوار جست و جو PROFIBUS کلمه یاست که با جست و جو
 ی باشد با آن مواجه م  ی پروتکل م نی که در واقع سازنده ا منسیشرکت ز

 .میشو

  نیهم به د،یبه نظر آ ی غات یبزرگ و تبل یی جمله ادعا نی ا دینگاه اول شا در
 نیمهندس شما و  میانجام ده نهیزم  نی در ا ی ات یتا تحق م ی گرفت میتصم لیدل
مقوله مهم    نیبا ا شتریکنترل را ب شی برق گرا نیمهندس ژهی به و ز،یعز

تا به  دیدر ادامه با ما همراه شو  پس .میآشنا ساز ی صنعت یشبکه ها
 .میوارد شو PROFIBUS ریپر کاربرد و فراگ یایدن

 

 (PROFIBUS) باس یپروف فی تعر  1#
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  است که ی صنعت  ونی در اتوماس ی پروتکل ارتباط  کیباس در واقع  ی پروف 
کنترلر را  ایکنترل  ستمیو س دانیم  یسنسورها نیارتباط ب یبرقرار  فهیوظ

  ع یدر صنا دهیا  نیاول ،یزمان توسعه صنعت و فن آور  در .برعهده دارد
راه   یو.... اجرا  دیو تول یفرآور  ع یکارخانه و پس از آن در صنا ونیاتوماس
 .بود PROFIBUS یحل ها

 ( است کهلد ی)ف میس 2 ی داده صنعت  ی استاندارد ارتباط  کیباس  ی پروف 
شود   ی و آنالوگ از آن استفاده م  تالی جی د ونیاتوماس یها  ندیدر فرآ شتریب
  ی مانند سنسورها، محرک ها و کنترل کننده ها اجازه م  یی مؤلفه ها  به و

کامل   ندیفرآ کی  ونیاتوماس به را مبادله کرده و ندیفرآ ریدهد تا مقاد
 .برسند

همه   مت،یارزان ق ی ارتباط  شود و ی محسوب م داریروش پا نیاز ا استفاده
 .دهد ی قرار م  ی صنعت ونی اتوماس اریرا در اخت ریپذ قیکاره و تطب

شده اند  ی طراح  RS-485 الیارتباط سر یباس ها براساس تکنولوژ  ی پروف 
جمله   از .را به آن ها متصل کرد زیرا دارند که بتوان همه چ  تیقابل نیا که

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز ی و قطعات م  زات یتجه نیا

 ها  PLC انواع •
• HMI/SCADA 
 ها  سنسور •
 ها  ویدرا •
 ها  سرو •
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 HART زات یتجه •

 نگیری حجم وا  ریکاهش چشمگ دی توجه کرد که شا دی نکته هم با نیا به
استقبال از روش  ی اصل لیدل لد،یف زاتیاتصال انواع تجه ی( برای کش می)س

 .کنترل باشد ستمیمختلف، به س ع یباس در صنا ی ارتباط پروف 

 

 

 باس یپروف خچهی تار  2#

  یبر تکنولوژ  ی کنترل مبتن  یها ستمیس ندیاواخر قرن نوزدهم، فرآ در
و   ی ک یکنترل پنومات  یبعد تکنولوژ  یچند .آنالوگ بودند لیو وسا  ی کیمکان

  یرا توسط کنترل کننده مرکز  ستمیس کنترل مطرح شدند که  ی کیدرولیه
 .ساخت ی م  ریامکان پذ
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ها پا به عرصه وجود گذاشتند  PLC بار نینخست ی، برا١٩٦٠سال  لیاوا در
ها در اواسط   PLC گسترش با .شدند یمدارات رله ا نی گز یجا جیتدر به و

کنترل   یها ستمیس نیاول متمرکز مطرح شد و ری، بحث کنترل غ١٩٧٠سال 
تبادل   ی محل یوترها یدوران شبکه کامپ نیهم در .متمرکز عرضه شدند ریغ
  ونیجهت مقاصد اتوماس یا پروژه و دیرا بهبود بخش  وترها یکامپ نیب تاید

 .شد ی باس عمل لدیتحت عنوان ف 90شکل گرفت که در دهه  ی صنعت 

 

  شیشود، ب  ی م  ونیدر هرم اتوماس Fieldbus گاهی صحبت از جا ی وقت
واقع همان شبکه  در شود که ی معطوف م  Field ازهمه ذهن به سطح

 .باشد ی کردن سنسورها و عملگر ها م

  ی مختلف یوجود که درست است اما در عمل پروتکل ها نیتصور با ا نیا
سطح   در عرضه شده اند بعضا پا را فراتر گذاشته و Field که تحت عنوان

 .موارد است نی از ا ی کی زیباس ن یکرده اند که پروف دایکاربرد پ زیکنترل ن
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شود به  ی گرفته م  bus process field که از عبارت  PROFIBUS نهیش یپ
را  یپروژه ا ،ی و موسسه آلمان  ی کمپان 20از  شیب .گردد ی بر م  1987سال 

در  گریکدی یبا همکار  لد،یشبکه در سطح ف یتحت عنوان استانداردساز 
 .آن ها بود نیدر ب زین منسیز ی کمپان  .دست گرفتند

  کنترل موجود مانند یها ستمیکه بتواند س (Open) شبکه باز کی  جادیا
PLC و DCS پروژه بود نی ا یی را پوشش دهد، هدف نها. 

  ارائه شد که PROFIBUS FMS، 1990سال، در سال   3پس از  سرانجام
کنار گذاشته   زیبود و همچنان ن ی کنترل دهیچیآن در ارتباطات پ ی اصل کاربرد

 .نشده است
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 باس ینحوه عملکرد پروف 3#

 Master/salve پروتکل از نوع کی ، Masterbus دباس مانن ی پروف 
حلقه توکن  ی پروتکل اضاف یتفاوت که در ساختار خود، دارا نیا با .است

 .کند  ی م ریرا امکان پذ Master استفاده از چند تیقابل است که

 یمرتبط در زمان راه انداز  یباس، همه دستگاه ها ی استفاده از پروف  با
 هر .وندندیشود تا به شبکه بپ ی م  سبب خواهند کرد که ی را ط یپروسه ا
Slave  مری تا کی failsafe  کند، چنانچه ی م  یرا نگهدار Master  کیدر 
  به حالت امن رفته و Slaveشده با آن صحبت نکند،  نییتع  ی بازه زمان 

Master یدوباره پروسه راه انداز  گر،یتبادل اطالعات د یقبل از برقرار  دیبا 
 .دهد را انجام

شده است،   هیتعب Master نگهبان که در مری تا کی پروسه در کنار  نیا
مقدار  کیارتباطات در هر چرخه باس در  تمام دهد که ی به ما م  نانیاطم
 .خاص اتفاق خواهد افتاد ی زمان 
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  ی اتفاق م  دیکن ی باس همانطور که در شکل فوق مشاهد م  ی عموم  اسکن
کند که امکان کنترل باس را به   ی م  افتیتوکن را در ک ی Master افتد و
  ی خود مبادله م یها Slave از کیداده ها را با هر  سپس  .دهد ی آن م
)در صورت   یبعد Master را به Token ند،یاز کامل شدن فرآ پس کند و

 .دهد ی وجود( انتقال م 

شده  ی از قبل طراح  زین Slave هر قیدق صیبه تشخ ازیپروتکل ن نیا در
 Master تواند به ی م  Slave کی ،ی عاد یتبادل داده ها ی ط  در است که

 Master لهیهشدار به وس نیهم است و  صیتشخ یهشدار دهد که دارا 
 .باس خوانده خواهد شد یدر طول اسکن بعد 

 

 باس یانواع پروف 4#

 :است ریز یکربندیسه نوع پ یباس در صنعت دارا ی پروف 
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• PROFIBUS DP 
• PROFIBUS FMS 
• PROFIBUS PA 

 .پرکاربردتر و متداول تر هستند اریبس PA و DP البته دو نوع که

 

 Profibus DP شبکه 4#- 1

 

از اطالعات را از سنسور ها  ی تواند حجم انبوه ی باس م ی نوع از پروف  نیا
متمرکز نصب شده  ریکه در نقاط مختلف کارخانه به صورت غ یی و عملگرها

به اتاق  یکابل دو رشته ا کیآن ها را توسط  همه کرده و یاند، جمع آور 
 .کنترل انتقال دهد
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 Profibus DP ماژول کیدر اتاق کنترل  دیروش با ن یا یر یبه کارگ یبرا
IO  یا بر رور PLC کی نیهمچن  نصب نمود و remote لدیدر ف زین I/O 

نصب شده در   remote I/O واهد بودشبکه قادر خ نیا .نصب شود دیبا
 .اتصال دهد  PLC یرو  Profibus DP IO را به ماژول لدیف

 

 Profibus PA شبکه 4#- 2

 

توسعه داده   Profibus-DP با می ارتباط مستق جادیشبکه با هدف ا  نیا
  جهت است که نی ا Profibus-PA آپشن در شبکه نی مهمتر .شده است

 یانفجار  یها طینصب شده در مح زات یارتباط با تجه  یبرقرا
(intrinsically safe applications) 0 یها طیمانند مح-Zone   1و-

Zone توان از آن ها استفاده کرد  ی م. 



 

10 www.namatek.com 

  نیمخابره اطالعات ب نیچنو هم لدیف زات یتجه یبرا ازیبرق مورد ن نی تام
نوع شبکه کامال  نی در ا (DCS ای PLC) زبانیکنترل م  ستمیو س زات یتجه

  در شبکه نوع قیابزار دق زات یتجه پاور .شود ی انجام م تالیجی به صورت د
Profibus-DP  که در   ی حال در .شود ی م  نیکابل مجزا تام کیتوسط

  میکابل واحد زوج س کی قیاز طر تای پاور و مخابره د نیتام PA شبکه
(twisted pair) ودش ی به صورت همزمان انجام م. 

 

 profibus استفاده از شبکه یای مزا 5#

 زیباس را ن ی شبکه پروف  یایمطلب بهتر است چند نمونه از مزا یانتها در
  ونیاستفاده از آن در اتوماس  تیبه اهم شتریب تا  مییبازگو نما  تانیبرا

 :اشاره کرد ری توان به موارد ز ی که از جمله م دیببر ی پ ی صنعت 

  زینو یدارا TP انتقال مانند کابل یبهره بردن از واسطه ها لیدل به •
 .هستند  ی کم  یر یپذ

 یاز پهنا RS485 انتقال مناسب مانند یاستفاده از روش ها لیدل به •
 .باشند ی برخوردار م ع یباند وس

  یتایتبادل د TOKEN PASS ی خاطر استفاده از روش دسترس  به •
 .کنند ی م  جادیرا ا ی مطمئن و بدون تداخل

 یها نهیشود در کاهش هز  ی باعث م  یمواز  یها  ی کابل کش  ف حذ •
 .باشد دیمف ینصب و راه انداز 
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 ی ابی بیع تیشده قابل  ع ی توز یها ستمیخاطر استفاده از س به •
 .دارد ع یسر

بودن و عدم انحصار به سازنده خاص، جهت توسعه   Openخاطر  به •
 دارد.  یادیز یر ی انعطاف پذ ستمیس

 


