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Förord 

Författaren läser till Automationsingenjör på Högskolan i Gävle. Arbetet bakom denna uppsats har 

utförts åt företaget ÅF Industrys automationsavdelning i Gävle. Det har varit en lärorik period som har 

givit en större kunskap om ethernetbaserade fältbussar. Ett stort tack riktas till mina handledare Mikael 

Lindgren på ÅF Industry som har gjort detta examensarbete möjligt samt Niclas Björsell på Högskolan 

i Gävle för den feedback som har fåtts på uppsatsen. 



 

Sammanfattning 

Inom processindustrin får fältbussar en allt viktigare funktion. Moderna distribuerade styrsystem 

kopplas ihop med avancerade ändnoder såsom smarta ställverk och frekvensomriktare, som i många fall 

har egna inbyggda styrsystem. Detta ställer höga krav på säker och tillförlitlig datakommunikation inom 

en processindustri.  Idag används till största del två sorters fältbussteknologier: Seriell kommunikation 

via RS-485 samt paketbaserad kommunikation baserad på IEEE 802.3, även mer känt som Ethernet. 

Seriella fältbussar dominerar marknaden än idag trots att det är en föråldrad teknologi jämfört med 

Ethernet. Anledningarna till detta är flera: Då seriella fältbussar har varit i drift inom processindustrin i 

över 25 år så är det beprövat och kompetensen att underhålla och felsöka systemet finns ofta ute på 

industrierna. Driftsäkerhet prioriteras högt och tröskeln att gå över till ett nytt system är hög. En annan 

anledning är att processerna som styrs generellt sett är långsamma, oftast räcker cykeltider på 1s, samt 

att datamängden som överförs är relativt liten, så den långsammare transmissionshastigheten i en seriell 

fältbuss har inte utgjort någon begränsning. Ethernetbaserade fältbussar besitter dock intressanta 

fördelar över seriella men har även begränsningar som måste beaktas. I början på denna uppsats 

undersöks en processindustris generella krav på en fältbuss. Därefter studeras för- och nackdelar med 

ethernetbaserade fältbussar samt det undersöktes om ett av de protokoll som används för 

fältbusskommunikation över ethernet, Profinet IO, levt upp till de krav som ställts. En fördel som 

framkommit med ethernetbaserade fältbussar är att det går att upprätta väldigt robusta nätverk med de 

protokoll som finns att tillgå. En nackdel är svårbestämd fördröjningstid på grund av best effort 

principen i paketförmedlade nätverk. Profinet IO löser detta genom synkron dataöverföring direkt ut på 

länklagret.   

Avslutningsvis så genomfördes ett praktiskt upprättande av en ethernetbaserad fältbuss där ett 

styrsystem kommunicerar med en frekvensomriktare över ett redundant ringnätverk. 

 



 

Abstract 

Fieldbuses plays an increasingly more important function in the process industry. Modern distributed 

control systems coupled with advanced end nodes such as "smart" substations and frequency converters 

which in many cases have their own internal control systems. This places high demands on secure and 

reliable data communication within a process industry. 

Today mainly two types of fieldbus technologies are used: Serial communication via RS-485 and packet 

based communication based on IEEE 802.3, also known as Ethernet. Serial field buses dominate the 

market today, even though it is an obsolete technology compared to Ethernet. There are several reasons 

for this: Serial field buses have been in operation in the process industries for over 25 years, it a proven 

technology and the skills to maintain and troubleshoot the system are often found out on the floor. 

Process industries prioritize reliability and the threshold to move to a new system is high. Another reason 

is that the processes that are controlled are generally slow, usually a cycle time of 1s is sufficient, and 

that the amount of data transferred is relatively small so the slower transmission rate in a serial field bus 

has not been a limitation. Ethernet-based field buses, however, possess interesting advantages over serial 

buses but also has limitations that must be considered. At the beginning of this paper the process 

industry's general requirements on a fieldbus is examined. Then the pros and cons of Ethernet-based 

field buses are studied. After that it was investigated if one of the protocols used for fieldbus 

communication over Ethernet, Profinet IO, lived up to the requirements. One advantage that emerged 

with Ethernet-based field buses is that very robust networks can be established with the protocols that 

are available. A disadvantage is that it’s difficult to determine the delay due to the best effort principle 

in packet switched networks. Profinet IO solves this by synchronous data transfer directly out the link 

layer. 

Lastly there’s a practical implementation of an Ethernet-based fieldbus, where a control system 

communicates with a frequency converter over a redundant ring network. 
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1 Introduktion 

1.1 Om företaget 

ÅF är ett ingenjörs- och teknikkonsultföretag med ca 8500 anställda med kontor i mer än 30 länder. 

Företaget är uppdelat i fyra stycken divisioner: Infrastructure, Industry, International och Technology. 

Divisionen Industry arbetar bland annat mot följande industrier: Gruvor och stål, papper och massa, 

verkstad, läkemedel, elkraft, fordon och försvar. 

1.2 Bakgrund till examensarbetet 

Det här examensarbetet har skrivits mot ÅF Industrys automationsavdelning i Gävle. De har inhandlat 

en motortestbänk i syfte att kunna testa och provköra komplicerade motorstyrningar i labbmiljö på 

kontoret innan de tas i drift ute hos kund, samt att till viss del användas för intern utbildning. 

Motorstyrningen skall kunna styras ifrån ett modernt styrsystem och kommunikationen skall ske med 

hjälp av en ethernetbaserad fältbuss. Detta då man även är intresserad av att studera dessa djupare då 

man ser ett ökande intresse av att använda sig av denna lösning ute hos sina kunder. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka eventuella fördelar och nackdelar en 
ethernetbaserad fältbuss kan tillföra en processindustri. För att uppnå detta ställs följande 
forskningsfrågor:  

 
• Vilka krav ställer processindustrin på en fältbuss?  

• Vilka för- och nackdelar finns det med en ethernetbaserad fältbuss?  

• Uppfyller Profinet IO dessa krav?  
 
Samt att upprätta en test- och utbildningsplattform som består av ett modernt styrsystem som 

kommunicerar med en avancerad ändnod över en redundant ethernetbaserad fältbuss som kan 

användas vid ÅF Industrys automationsavdelning i Gävle. 

1.4 Avgränsningar 

Det är möjligt att framgångsrikt attackera och ta kontroll över både seriella och ethernetbaserade 

fältbussar [1]-[2]. Nätverkssäkerhet är ett brett och väldigt viktigt område som kräver stor eftertanke. 

Författaren väljer att inte behandla nätverkssäkerhet i denna uppsats på grund av att komplexiteten i 

detta ämne gör att nätverkssäkerhet förtjänar att avhandlas i en egen uppsats. 
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1.5 Översikt över uppsatsen 

I figur 1 presenteras en översikt över upplägget för denna uppsats i blockdiagramform.  

 

 

Figur 1: Översikt över uppsatsen 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs skillnaden mellan en fältbuss och ett traditionellt I/O system. Hjärtat i en 

processindustri är dess styrsystem. Ett styrsystem består som enklast av tre komponenter: Processor, 

minne samt ett gränssnitt mot den fysiska miljön. Processorn exekverar ett program som är lagrat i 

minnet för att på så sett styra den fysiska processen med hjälp av aktuatorer, till exempel motorer eller 

ventiler, och givare som är anslutna till gränssnittet. Gränssnittet som används inom processindustrin 

har historiskt sätt bestått av separata in och utgångar där varje signal till eller från en ändnod, det vill 

säga slututrustningen som till exempel givare eller motorer, har anslutits individuellt till styrsystemet. 

Se figur 1. Det är värt att notera är att en ändnod kan skicka och ta emot flera signaler till styrsystemet. 

En enda motor kan till exempel använda signaler i form av start, stopp, kontaktorsvar, varvtal, 

strömförbrukning, moment med mera. Detta skapade komplexa system med mycket kabeldragning, och 

komplexiteten ökade med antalet ändnoder i systemet. 

För att lösa detta problem utvecklade man ett nytt gränssnitt: Fältbussen. En fältbuss möjliggör att flera 

ändnoder kan kommunicera med styrsystemet på en och samma kabel. Se figur 2. Detta medförde 

fördelar såsom enklare projektering och installation samt att det blev möjligt att placera styrsystemet 

längre ifrån ändnoderna. Detta är grunden i distribuerade styrsystem där ett centralt placerat styrsystem 

styr flera processer vilket är vanligt förekommande inom större processindustrier. En processindustri 

ställer speciella krav på en fältbuss och dess prestanda. En del av dessa kommer att lyftas fram i denna 

uppsats. 

 

 

Figur 2: Principskiss I/O gränssnitt 
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Figur 3: Principskiss fältbussgränssnitt. 

 

2.1 Processindustriers krav på fältbusskommunikation 

2.1.1 Krav på fördröjning och jitter 

Här diskuteras varför en konstant och känd cykeltid mellan noder är viktigt i ett styrsystem. Processorn 

i ett styrsystem använder sig av en konstant samplingshastighet, även kallad cykeltid. Cykeltid definieras 

som den tid det tar för styrsystemet att utbyta information med alla ansluta noder i systemet en gång [3]. 

Cykeltiden som används skiljer sig mellan olika industrier. Hos till exempel tillverkningsindustrin där 

reglersystemen är relativt snabba behövs en cykeltid på 30-50 ms ända ned till 1ms vid snabba 

motorstyrningar. Inom processindustrin är systemen långsammare: Papper och massaindustrin kan 

acceptera en cykeltid på upp till 1s (vilket får anses vara högt) [4]. 

 

Att cykeltiden är konstant är viktigt i ett styrsystem. Detta kan ses genom att studera PID regulatorn, 

vilken är vanlig komponent inom processindustrin: 

 

���� = 	��	��� + �� � 	��� + ��
�	���
��

�

�
																																																																																																			�1� 

Där: 

Kp = Proportionella förstärkningen 

Ki  = Intergrationsförstärkningen 

Kd = Deriveringsförstärkningen 

u(t) = Utsignal 

e(t) = Reglerfel 

t = Nuvarande tid 
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En datorbaserad regulator, vilken programmeras i minnet och exekveras av processorn, approximerar 

ofta derivata och integraler med hjälp av Eulers stegmetod. En vanlig approximationsmetod är Euler 

bakåt där en derivata approximeras som: 

 

�	���
�� ~ 	��� − 	�� − 1�

∆� 																																																																																																																																						�2� 
 

Samt en integral approximeras som: 

 

� 	���
�

�
	~� 	��� ∗ ∆�

�
∆�

���
																																																																																																																																		�3�	

 

Där ∆T är den uppskattade cykeltiden och n är senaste sampel. Vid insättning av (2) och (3) i (1) erhålls 

PID regulatorn i tidsdiskret form: 

 

���� = 	��	��� + �� ∑ 	��� ∗ ∆�
 
∆!��� +��

"���#"��#$�
∆� 																																																																																�4�	

 

Med hjälp av (4) är det möjligt att se att styrsignalen är beroende av en konstant och känd cykeltid, ∆T. 

Om cykeltiden inte är konstant och känd så stämmer inte den kalkylerade approximationen och en 

felaktig styrsignal kommer att erhållas vilket i värsta fall kan medföra att ett reglersystem hamnar i 

självsvängning med stora negativa konsekvenser som följd. 

För att processorn skall veta hur lång cykeltid som behövs, det vill säga hur lång tid det tar att utbyta 

information med alla noder i systemet, så krävs det att kommunikationstiden mellan noder är konstant 

och känd. Detta beskrivs med hjälp av två stycken variabler: 

• Fördröjning. Är kommunikationstiden mellan två noder. 

• Jitter. Är kommunikationssystemets förmåga att hålla en konstant kommunikationstid. 

Det är alltså viktigt att en fältbuss klarar av att ha en känd och konstant fördröjning samt så lågt jitter 

som möjligt. 

2.1.2 Transmissionshastighet 
Transmissionshastighet anger hur mycket information som kan skickas på en länk per tidsenhet och i 

fallet med fältbussar som kommunicerar digitalt så anges detta i bitar/sekund. En hög 

transmissionshastighet är fördelaktigt då en större mängd information kan överföras per tidsenhet. 

Förutsatt att datamängden inte ökar så sänks fördröjningstiden och påverkan av eventuellt jitter minskas 

om transmissionshastigheten på en länk ökas. 
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2.1.3 Krav på feldetektering 
När en signal färdas på en länk så kan den utsättas för störningar vilket kan bero på egenskaperna hos 

utbredningsmediet (t.ex. kabel eller radiolänk) och yttre förhållanden. Exempel på hur en signal kan 

korrumperas är genom dämpning om signalen skickas över långa avstånd, överhörning ifrån andra 

stationer som sänder på närliggande frekvenser eller påverkan av närliggande utrustning genom 

induktion [5]. 

I till exempel ett radio eller telefonnät behöver detta inte vara ett stort problem. Man kan ofta 

kommunicera mellan noder trots korrumperade signaler existerar i form av brus eller brummande. Men 

i ett styrsystem är det viktigt att den signalen som gränssnittet uppfattar är densamma som skickas ifrån 

en ändnod och vice versa. Detta kan bevisas genom att studera PID regulatorn i (4): Om ett ärvärde som 

skickas ifrån en givare till gränssnittet blir korrumperat under sändningen och uppfattas som ett annat 

värde så erhålls ett felaktigt reglerfel vilket medför att en felaktig styrsignal erhålls. Detta kan, som 

tidigare nämnts, få negativa konsekvenser. 

En processindustri är en miljö med många störningar: Signalen kan behöva färdas relativt långa avstånd 

och det finns ofta motorer, kraftkablar och transformatorer i närmiljön vilka kan störa signalen genom 

induktion. Det är orimligt att anta att man kan upprätta ett kommunikationssystem som kan garantera 

att viss data inte blir korrumperad under sändning i denna miljö. Det är alltså viktigt att en fältbuss har 

en funktion som upptäcker och kasserar eller rättar data som har blivit påverkad under transport. 

2.1.4 Redundans 

Processindustrier består ofta av en lång kedja av mindre system som är beroende av varandra. Försvinner 

en länk i kedjan så stannar hela produktionen upp vilket medför negativa ekonomiska följder. Ett sätt 

att minska risken för driftstopp är att använda sig av redundanta system, det vill säga man duplicerar 

kritiska komponenter i systemet. Om en komponent fallerar så finns det en kvar som kan fortsätta att 

lösa uppgiften. Inom processindustrin kan det handla om att duplicera styrsystem, givare, 

strömförsörjning med mera. Fältbussen förmedlar information mellan styrsystemet och processen som 

ska styras. Om fältbusskommunikationen går ned så kommer med stor sannolikhet produktionen att 

stanna upp. Detta gör fältbussen till en kritisk del i en processindustri och det är därför viktigt att 

fältbussen stödjer redundans så att den klarar av stora störningar utifrån. 

2.1.5 Sammanfattning 

En fältbuss inom processindustrin behöver inte nödvändigtvis vara snabb, men det är viktigt att 

kommunikationstiden mellan noder är känd och konstant. Fel i dataöverföringen måste kunna upptäckas 

samt fältbussen måste vara driftsäker och okänslig för störningar. 
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2.2 Ethernet 

I början av 1970-talet hade man på fler platser i världen haft stora framgångar med paketförmedlande 

lokala nätverk mellan datorer. Dessa lokala nätverk var oftast begränsade till specifika forskningsinstitut 

eller universitet. Man insåg behovet av att koppla ihop dessa nätverk med varandra och därmed skapa 

det som idag kallas för internet. En internationell standard för denna kommunikation behövdes tas fram 

och resultatet blev Open Systems Interconnection (OSI) basic reference model [6]. 

OSI modellen beskriver hur ett paketförmedlat nätverk bör vara uppbyggt och används idag av internet 

i form av Internet Protocol Suite modellen (IPS), vilken är en förenklad version av OSI modellen. IPS 

är även känt som det missvisande namnet TCP/IP, då andra protokoll än dessa kan användas för att 

kommunicera över internet. En jämförelse emellan OSI och IPS modellen kan ses i figur 3.  

 

 

Figur 4: Jämförelse emellan IPS och OSI modellen 

 

IPS modellen delar upp ett svårt problem: Två noder ska kommunicera med varandra över ett 

paketförmedlat nätverk, i fyra mindre och mer lättlösta problem. Varje lager i IPS modellen bearbetar 

problemet och skickar det sedan uppåt eller nedåt i hierarkin, beroende på om paketet ska skickas eller 

tas emot. Ett lager vet endast om de lager som finns ovan eller under sig. Länklagret (Network Access 

Layer) är det lägsta lagret och här sker kommunikation mellan noder inom samma nätverk (Local Area 

Network, LAN). Nätverkslagret (Internet Layer) ansvarar för kommunikationen mellan olika nätverk 

(Wide Area Network, WAN). Transportlagret (Transport Layer) och applikationslagret (Application 

Layer) finns i ändnoderna. Transportlagret ansvarar för att göra informationen som ska skickas redo för 

att transporteras över nätverket, bland annat genom att dela upp informationen som ska skickas i paket 

i lämplig storlek. Applikationslagret är det lager som är närmast användaren, här behandlas den 

information som ska skickas eller tas emot. Applikationslagret är ofta knutet till en applikation. Som 

exempel använder sig en webbläsare av HyperText Transfer Protocol (HTTP) vilket är ett protokoll i 

applikationslagret. 
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Det är intressant att fråga sig vilka fördelar det finns att använda sig av den arkitektur som internet 

använder sig av som fältbuss i en processindustri. I den följande texten listas ett antal. 

2.2.1 Fördelar med Ethernet 

2.2.1.1 Öppen infrastruktur 

Ethernet är det protokoll som används på länklagret i IPS modellen och det är detta protokoll som 

används för kommunikation mellan enskilda noder på samma nätverk. Ethernet och IPS modellen är ett 

öppet system som används över hela världen. Som exempel på hur vanligt ethernet är så äger en svensk 

i snitt 5,8 uppkopplade enheter som kommunicerar via ethernet, denna siffra kommer med största 

sannolikt att öka i och med utvecklingen av Internet of Things där hushållsapparater och fordon kopplas 

upp mot internet [7]. Teknikrisken med att investera i en ethernetbaserad fältbuss är därmed låg. Det är 

en teknologi med många olika tillverkare som pressar priserna på hårdvara så som nätverkskort och 

switchar samt att det kommer att finnas gott om kompetens att underhålla ett ethernetbaserat nätverk i 

framtiden. Det är en infrastruktur som kommer att finnas kvar under en överskådlig framtid och man 

låser inte fast sig mot en specifik tillverkare av hårdvara. 

2.2.1.2 Robusta nätverk 

IPS stödjer en rad protokoll för att upprätta redundanta nätverk (dessa berörs djupare i kapitel 4.6). Det 

vill säga att om en kabel går av så kommer signalen att ta en annan väg. Om kommunikationen trots 

detta skulle gå ned så finns Simple Network Management Protocol (SNMP). SNMP är en del av 

applikationslagret i IPS modellen, med vilket man kan övervaka och felsöka ett Ethernetbaserat nätverk. 

SNMP samlar in och organiserar information om noderna i ett nätverk. Exempel på information som 

kan samlas in är portstatus, portbelastning, CPU belastning mm. Det finns dedikerade 

nätverksövervakningsprogram som kan användas för att på ett enkelt sätt visa denna information grafiskt 

och på så sätt underlätta övervakning och felsökning. 

Ett redundant nätverk tillsammans med ett nätverksövervakningsprogram skapar ett robust system som 

tillsammans minskar risken för långa driftstopp. 

2.2.1.3 Enkelt kommunicera över fiberoptisk kabel 

Om man använder sig av en traditionell metalkabel som transmissionsmedium för sin fältbuss så måste 

man vara noga med att inte förlägga denna kabel tillsammans med eventuella kraftkablar. Detta på grund 

av att de elektromagnetiska kraftfält som bildas av de höga strömmarna i kabeln kan störa ut signalerna 

i fältbusskabeln via induktion. Används fiberoptik, där signalen består av ljus istället för elektriska 

signaler, så kommer man runt detta problem och fältbusskabeln kan dras tillsammans med kraftkablar. 

Detta är fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Med ethernet är det enkelt att kommunicera över fiberoptisk kabel då många switchar har portar både 

för partvinnad metalkabel och fiberkabel i samma enhet, ingen speciell omvandlare behövs. 
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Ethernetbaserade nätverk förhandlar automatiskt fram den snabbaste transmissionshastigheten som kan 

användas på varje port så det är enkelt att blanda lågtrafikerad kommunikation på kortare avstånd, t.ex. 

mellan ändnod och switch, med högtrafikerad kommunikation över längre avstånd, t.ex. mellan två 

stycken högtrafikerade switchar som är placerade i varsitt korskopplingsrum. 

Fiberoptik är dessutom det enda sättet som man idag kan kommunicera i transmissionshastigeter över 

10 GB/s längre än 100m [8, s.22].  

Med fiberoptik så är det ändutrustningen som sätter begränsningen för transmissionshastigeten och inte 

själva kabeln. Detta gör att det är enkelt att uppgradera till högre transmissionshastigheter i framtiden 

genom att byta switchar. Det finns även switchar på marknaden där man kan uppgradera 

transmissionshastigheten genom att endast byta den optiska sändtagaren i switchen. Detta gör fiber till 

ett mer framtidssäkrat transmissionsmedium än metalbaserade motsvarigheter. 

2.2.1.4 Integrerade servicebussar 

Ändnoder i moderna DCS system är idag ofta avancerade enheter med egna styrsystem. Exempel på 

detta är frekvensomriktare och ställverk. I större anläggningar är det fördelaktigt om det går att 

kommunicera med dessa ifrån en central dator i syfte att kunna ändra parametrar eller uppdatera 

mjukvaran i enheten på ett enkelt sätt. Använder man sig av en seriell fältbuss är det vanligt att man 

använder sig av en separat servicebuss. Det finns idag enheter som kan använda sig av ethernet som 

servicebuss vilket gör att man kan ha fältbuss och servicebuss på samma infrastruktur. Detta är givetvis 

fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv då man inte behöver två olika infrastrukturer. 

2.2.2 Nackdelar med Ethernet 

Det finns en rad nackdelar att använda paketförmedlande nätverk som fältbuss. Dessa har att göra med 

hur paketen rör sig i nätverket. I ett paketförmedlat nätverk kan data skickas på två olika sätt: 

Förbindelseorienterad samt förbindelsefri överföring.  

Vid en förbindelseorienterad överföring upprättas en logisk förbindelse mellan sändare och mottagare 

innan dataöverföring påbörjas. Detta medför en mer pålitlig dataöverföring på bekostnad av en högre 

fördröjningstid samt att en större datamängd skickas ut på nätet på grund av kommunikationen som 

behövs för att upprätta förbindelsen. En förbindelsefri överföring skickar paketen direkt ut på nätverket 

via best-effort principen. Det vill säga att det finns varken garanti för att paketen kommer fram, eller att 

de kommer fram i rätt ordning [9]. Det enda som garanteras är att om paketet kommer fram så kommer 

det till rätt adress. Detta ger en snabbare men mer opålitlig överföring av data. IPS modellen använder 

sig av båda metoderna. På transportlagret används Transmission Control Protocol (TCP) för 

förbindelseorienterad kommunikation samt User Datagram Protocol (UDP) för förbindelsefri 

kommunikation. 

På nätverkslagret används Internet Protocol (IP) och på länklagret används ethernet, båda dessa 

protokoll är förbindelsefria och dataöverföring sker via best-effort principen. Detta medför att både 
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fördröjning och jitter är okänt och icke-konstant. Att använda sig direkt av IPS modellen som fältbuss 

är olämpligt då dessa protokoll inte är utvecklade för att klara realtidskommunikation [10]. Skillnaden 

emellan förbindelseorienterad samt förbindelsefri överföring kan ses i figur 4. 

 

Figur 5: Jämförelse emellan förbindelseorienterad samt förbindelsefri överföring. 

 

2.2.2.1 Switch port delay 

På en fältbuss är det inte orimligt att anta att en stor del av trafiken är adresserad till styrsystemet, då det 

oftast finns en stor mängd givare som vill rapportera in sin data. En switch kan bara skicka ut ett paket 

åt gången på en port. Om det kommer in en mängd paket adresserad till samma port samtidigt så kommer 

paketen att placeras i en stack enligt First In First Out (FIFO) principen och skickas så fort porten blir 

ledig. FIFO principen illustreras i figur 5. Detta kan skapa jitter, eller i värsta fall att paket slängs om 

stacken blir full. Detta fenomen kallas för switch port delay. [4] -[11, s.332] 

 

Figur 6: FIFO principen 
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2.2.2.2 Tidskritisk trafik samsas med icke-tidskritisk 

På en fältbuss skickas både tidskritisk samt icke-tidskritisk data. Exempel på tidskritisk data kan vara 

styrsignaler, insignaler och larm. Tidskritisk data kan vara både cyklisk, till exempel processdata, samt 

acyklisk, till exempel larm. Exempel på icke-tidskritisk data kan vara kommunikation mellan switchar 

och nätverkskort. Noder och switchar kan bara behandla ett paket åt gången och inkommande paket 

placeras i en stack enligt FIFO principen, tidskritisk data placeras i samma kö som icke-tidskritisk [1]-

[4]. 

 

2.2.2.3 Overhead i IPS modellen 

I [4] studerades en ethernetbaserad fältbuss inom ett ställverk med hjälp av simuleringsprogrammet 

OPNET. Resultaten visar att ett paket spenderar 80-90% av sin fördröjningstid i ändnoderna. 

Anledningen till detta är den stora overhead som finns inbyggd i IPS modellens lagerprincip. Detta kan 

förklaras med hjälp av figur 6. 

 

Figur 7: Grafisk representation av overhead i IPS modellen. 

 

Det ljusgröna området symboliserar den data som ska skickas ifrån en applikation, till exempel data 

ifrån ett styrsystem eller en givare. Som man kan se så behandlar varje lager datan och lägger till 

lagerspecifik information, en så kallad header, för att till sist packas ned i en ethernetram som skickas 

över nätverket. Den stora fördröjningstiden sker när sändaren packar ned informationen i en ethernetram 

samt tiden det tar för mottagaren att packa upp den inkommande ethernetramen. 

 

2.3 Sammanfattning och slutsats - Ethernet som fältbuss 

IPS modellen har en rad nackdelar när det kommer till realtidskommunikation över ethernet. Dessa går 

inte att lösa med ethernet i sin standardform, därför har en rad företag tagit fram protokoll som är 
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specialiserade för fältbusskommunikation över ethernet. Det finns dock fördelar i IPS modellen som kan 

vara intressanta för processindustrier att använda sig av om realtidsproblematiken löses. 
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3 Olika sorters protokoll för ethernetbaserade fältbussar 

3.1 Definition av realtidskommunikation 

Ett system kallas för realtidsbaserat (RT) om sambandet i (5) uppfylls. 

 

& + ∆		 ≤ �																																																																																																																															�5�	
 

Där r motsvarar tiden då dataöverföringen startar, ∆e är den tid som dataöverföringen tar och d är den 

maximala fördröjningen som kan accepteras. Ett snabbt reglersystem kräver ett lägre värde på d medan 

ett långsammare system kan acceptera ett högre värde [10]. 

3.2 Tre kategorier av ethernetbaserade fältbussar 

Som diskuteras tidigare så skickas det i grunden två sorters data på en ethernetbaserad fältbuss: 

Tidskritisk data (det vill säga kommunikation i realtid) samt icke-tidskritisk data. IPS i sin grundform 

uppfyller inte kravet på realtidskommunikation. Därför behövs det speciellt framtagna protokoll för att 

kommunicera i realtid över ethernet. Dessa protokoll löser problemet med realtidskommunikation på 

olika sätt på och kan delas in i tre kategorier: A, B och C. Det är viktigt att kunna skilja dessa åt när man 

diskuterar ämnet ethernetbaserade fältbussar då det är stor skillnad på funktion och prestanda [10]. 

 

Kategorier inom ethernetbaserade fältbussar: 

A. Ett system som inte kan garantera att (5) uppfylls för varje fall. Benämns mjuk RT (Soft RT). 

Skickar tidskritisk data med hjälp av IPS. All realtidshantering sker i applikationslagret vilket 

medför en mängd begränsningar som måste hanteras. Detta kräver den högsta cykeltiden på 

cirka 100 ms. 

B. Ett system som i sin konstruktion alltid uppfyller ekvation 5. Benämns som hård RT (Hard RT). 

Lägger till ett parallellt realtidsprotokoll som används av tidkritisk data. Detta protokoll förbigår 

transport och nätverkslagren i IPS vilket medför att cykeltiden kan minskas till 1-10 ms. 

C. Använder precis som kategori B ett parallellt realtidsprotokoll samt använder ett 

realtidsprotokoll även på länklagret som synkroniserar alla klockor i nätverkets noder [12]. 

Benämns Isokron realtidskommunikation (IRT). Detta medför att det krävs dedikerade switchar 

och nätverkskort gjorda för det specifika protokollet. Cykeltider ned till 200µs kan uppnås. 

 

Alla tre kategorierna använder sig av IPS modellen för att skicka icke-tidskritisk data. Detta kan ses i 

figur 7. 
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Figur 8: Schematisk bild över protokollkategorier. 

 

Den intresserade hänvisas till [10] för en tabell på några av de på marknaden mest förekommande 

industriella ethernetbaserade fältbussarna. 
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4 Fördjupning i Profinet 

I det här kapitlet studeras hur en ethernetbaserad fältbuss angriper de problem och utnyttjar de fördelar 

som har listats i kapitel 2.2. Det finns en rad olika lösningar på realtidskommunikation över Ethernet 

och författaren har valt att fördjupa sig i Profinet IO, detta då det är den vanligaste ethernetbaserade 

fältbussen på marknaden [10].  

4.1 Introduktion Profinet 

Profinet är ett system för industriellt ethernet som är utvecklat av Profibus International User Group. 

Profinet finns i två versioner: CBA (Component Based Automation) samt IO. CBA tillhör kategori A 

och är inriktat mot kommunikation på högre nivå som till exempel mellan Supervisory Control And 

Data Acquisition (SCADA) och styrsystem. Profinet IO är inriktat mot fältbusskommunikation och 

stödjer både kategori B och C. Fokus kommer här att läggas på Profinet IO samt att det används som ett 

kategori B protokoll då det är mest intressant för en processindustri som inte har så stora fördelar av de 

låga cykeltider som kategori C erbjuder [1]- [12].  

 

4.2 Konstant cykeltid 

Profinet IO kommunicerar synkront och använder sig av en konstant cykeltid, där varje cykel består av 

fyra delar: 

• Cyklisk RT (cRT). 

• Acyklisk RT (aRT). 

• Icke-tidskritisk data (Non Real Time, NRT). 

• Tidsbuffert som fungerar som en säkerhetsmarginal för att garantera en konstant 

cykelhastighet. 

Figur 8 beskriver en cykel inom Profinet IO. 

 

Figur 9: Representation av en Profinet IO cykel. 
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Det är viktigt att cykeltiden, �)"��*+,*-, är tillräckligt stor för att ge utrymme åt fördröjningar och jitter 

som kan ske på länklagret, dessa kan uppstå på grund av till exempel switch port delay och 

bearbetningstid i switchar och ändnoder. En tidsbuffert på 40 % av cykeltiden är rekommenderat [12]. 

Då 80-90% av kommunikationstiden sker i ändnoderna så är prestandan i dessa en viktig parameter att 

ta hänsyn till. Detsamma gäller switcharna: Bättre prestanda ger lägre påverkan av switch port delay [4]. 

I och med att icke-tidskritisk data skickas sist så undviker Profinet att blanda tidskritisk data med icke-

tidskritisk data. 

4.3 Special Process Data Protocol för Profinet IO  

Profinet IOs RT data förbigår transport och nätverkslagret och skickas direkt ut på länklagret i 

en ethernetram. Detta protokoll kallas för Special Process Data Protocol. Att förbigå transport 

och nätverkslagret får som konsekvens att ett RT paket inte kan skickas till andra nätverk då 

både IP adress och portnummer saknas [1]-[12]. Fördelen med detta är att man minskar 

påverkan av overhead i IPS modellen, vilket i sin tur motverkar fördröjningstiden i ändnoderna. 

Det är detta som möjliggör Profinets IOs cykeltider ned till 1 ms.  

 

4.4 Transmissionshastighet 

Jasperneite och Schumacher har i [3] beräknat den teoretiska cykeltiden för Profinet IO som en 

funktion av antalet anslutna noder för olika överföringshastigheter. Resultatet visas i figur 9. 

Genom att öka transmissionshastigheten från 100 Mb/s till 1 Gb/s så minskas cykeltiden med 

88 %. Anledningen till detta ligger i att Profinet IO kräver en minimumstorlek på 64 byte. De 

har även beräknat den optimala transmissionshastigheten för Profinet IO till 813 Mb/s, så en 

liknande minskning av cykeltiden kan inte förväntas om man ökar transmissionshastigheten 

från 1 Gb/s till 10 Gb/s. Deras resultat visar att transmissionshastigheten i nätverket har stor 

betydelse för Profinet IOs cykeltid. Värt att notera är att Profinet IO i det här fallet har använts 

som ett kategori C protokoll.  
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Figur 10: Cykeltid som funktion av antalet anslutna noder. 

4.5 Feldetektering  

Ett sett att detektera bitfel i ett paket som uppstått under sändning vore att skicka med en kopia av datan 

i samma paket för att sedan jämföra dessa två med varandra vid paketets slutadress. Skiljer sig kopiorna 

åt så har ett bitfel uppstått och paketet kan kasseras. Detta skulle dock vara en väldigt ineffektiv metod 

då mängden data på en länk skulle dubbleras.  Ett exempel på en mer effektiv feldetekteringsmetod är 

Cyclic Redundancy Check (CRC). Med CRC lägger man till en kontrollsumma i slutet på varje paket. 

Denna kontrollsumma består av resten av en polynomdivision mellan datan som ska skickas och en på 

förhand bestämd så kallad generatorfunktion. När paketet ska kontrolleras om bitfel har uppstått så 

utförs polynomdivisionen på datan utan kontrollsumma med samma generatorfunktion och resten som 

erhålls jämförs med kontrollsumman. Stämmer de överens så har det med 99,95% sannolikhet inte 

uppstått ett bitfel [13]. Desto fler bitar resten består av desto bättre feldetektering, antalet bitar resten 

består av bestäms av graden på generatorfunktionen. Ännu en fördel med CRC är att polynomdivisionen 

går att implementera med solid state elektronik i form av skiftregister och XOR grindar. Detta gör att 

CRC kontrollsumman går att beräkna väldigt snabbt utan krav på en snabb och dyr processor.  

Profinet skickar data i ethernetramar och använder sig därför av 32 bitars CRC som är standard i IEEE 

802.3. Detta gör att Profinet har en mycket god förmåga att detektera bitfel. Detta är dock inte unikt för 

Profinet utan alla ethernetbaserade fältbussar använder sig av 32 bitars CRC. 

Det är värt att notera att switchar kan påverka feldetekteringen då destinationsadressen finns i början av 

ethernetramen och CRC summan läggs till på slutet av ethernetramen. Detta på grund av att switchar 

vidarebefordrar paket på två olika sätt: Store and forward eller cut through. Vid store and forward 

mottager switchen paketet i sin helhet, kontrollerar att paketet inte innehåller några bitfel med hjälp av 

CRC summan och skickar det sedan vidare. Detta medför en tillförlitlig dataöverföring men tar givetvis 

tid och för att motverka detta kan man använda cut through. Då börjar switchen att vidarebefordra 

paketet så fort den har läst av MAC adressen vilken finns i början av ethernetramen. CRC summan 

kommer inte att kontrolleras fören paketet har nått slutnoden. Eventuella bitfel kommer fortfarande att 

upptäckas men cut through kan resultera att fler paket behöver kasseras vid ändnoden jämfört med store 

and forward [4]- [14]. 
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4.6 Redundans 

Som diskuterats i kapitel 2.1 är driftsäkerheten hos en fältbuss en viktig parameter att ta hänsyn till. 

Genom att koppla ihop de switchar som finns i ett nätverk med varandra kan man skapa ett redundant 

nätverk. Det vill säga att om en länk skulle gå ned (pga. till exempel ett kabelbrott) så kan signalen gå 

en annan väg. Denna lösning skapar dock ett allvarligt problem: Switchar och ändnoder skickar ut så 

kallade broadcastpaket: Paket som switchar vidarebefordrar på alla portar (bortsett ifrån porten som 

paketet kom in på) så att de ska nå ut till alla noder i nätverket. När är switcharna är kopplade så att en 

loop uppstår i nätverket så kommer dessa paket att vidarebefordras i all oändlighet vilket skapar en så 

kallad broadcaststorm. Detta kommer i slutändan att belasta nätverket till den grad att det blir obrukbart.  

Inom IPS modellen finns en rad protokoll som Profinet IO och andra ethernetbaserade fältbussar 

använder sig av för att lösa detta problem. Tre av dem är: 

• Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). 

• Media Redundancy Protocol (MRP). 

• High availability Seamless Redundancy protocol (HSR). 

Då möjligheten att upprätta en redundant fältbuss är en viktig funktion så är det intressant att studera för 

och nackdelar med dessa protokoll med fokus på att skapa redundanta ethernetbaserade fältbussar inom 

processindustrin. 

4.6.1 Rapid Spanning Tree Protocol 

Med RSTP är det möjligt att koppla ihop switcharna i ett meshnätverk. En av switcharna konfigureras 

till så kallad root switch. En algoritm beräknar vilka portar i det fysiska meshnätverket som behöver 

deaktiveras för att skapa ett logiskt loopfritt trädnätverk som utgår ifrån root switchen. Se figur 10. 

 

Figur 11: Grafisk beskrivning av Rapid Spanning Tree Protocol. 
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Om en länk går ned aktiveras en deaktiverad länk och root switchen skapar ett nytt logiskt träd som 

vidarebefordras till resten av switcharna i nätverket.  

 

4.6.2 Media Redundancy Protocol 

MRP kräver att switcharna kopplas i ett ringnätverk. En av switcharna konfigureras som Media 

Redundancy Manager (MRM). MRM deaktiverar porten till sin ena granne för att skapa ett 

loopfritt nätverk. 

Går en länk ned så anpassar MRM sina portar så att kommunikationen bibehålls. Om till 

exempel länken mellan SW2 och SW4 går ned i figur 11 så öppnar SW1 sin port mot SW3 och 

kommunikationen kan fortsätta.  

 

 

Figur 12: Grafisk beskrivning av Media Redundancy Protocol. 

 

4.6.3 High availability Seamless Redundancy protocol 

HSR protokollet använder sig av en ringtopologi och håller alla portar i nätverket öppna och 

det finns ingen överordnad switch av något slag. Paket skickas i dubbletter: A och B, ett åt varje 

håll i ringen. Se figur 12. 

I ett normalt driftfall så kommer alltså mottagarswitchen att erhålla två identiska paket, det ena 

kastas och det andra förs vidare upp i IPS-hierarkin. Går en länkned kommer ändå ett av paketen 
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fram. För att undvika loopar så ansvarar varje switch för att inte vidarebefordra ett 

broadcastpaket mer än en gång [15].  

 

 

Figur 13: Grafisk beskrivning av High availability Seamless Redundancy protocol. 

 

4.6.4 Jämförelse av protokoll för redundanta nätverk 

När man diskuterar redundanta ethernetnätverk är den viktigaste parametern att ta hänsyn till 

konvergenstid. Konvergenstiden anger hur lång tid det tar för att nätverk att återuppta normal 

kommunikation efter en störning. Konvergenstiden måste vara så pass låg att systemet inte 

påverkas om en länk skulle gå ned. Detta medför alltså att konvergenstiden måste vara känd. 

Med RSTP kan man bygga upp nätverket med en meshtopologi vilket skapar ett väldigt robust 

nätverk som klarar många störningar, det är även enkelt att ansluta nya switchar till en sådan 

topologi. Studerar man figur 10 så ser man att nätverket kan hantera att tre länkar fallerar och 

fortfarande upprätthålla kommunikation mellan noderna.  

Nackdelen med RSTP blir en hög konvergenstid då root switchen ska beräkna fram ett nytt 

trädnätverk samt distribuera detta till samtliga switchar i nätverket. Denna konvergenstid är 

även väldigt svår att beräkna [15]. Använder man RSTP i en ringtopologi går detta att komma 

runt men då kommer konvergenstiden att vara högre än med motsvarande lösning med MRP. 

Detta gör att RSTP inte lämpar sig särskilt väl för ethernetbaserade fältbussar, utan gör sig 

bättre i ett övergripande nätverk på högre nivå som till exempel ett SCADA system. 

Till skillnad ifrån RSTP så måste ett system som använder MRP vara kopplat i en ringtopologi. 

Detta medför en rad nackdelar jämfört med en meshtopologi: Det är inte lika enkelt att ansluta 

nya switchar och det är inte lika robust då nätverket endast klarar av att en länk går ned, 

oberoende av hur många switchar som finns i nätverket. Fördelen med MRP är att det är enkelt 
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att konfigurera samt att det har en låg konvergenstid på ned till 10ms [15]. HSR har till skillnad 

ifrån RSTP och MRP ingen konvergenstid. Detta kan vara ett måste i snabba system som till 

exempel i ett reläskydd vilket undersöks i [15].  
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5 Projekt - Upprättande av redundant ethernetbaserad fältbuss 

5.1 Inledning 

Det praktiska projektet har två syften: Dels att undersöka hur teorin som avhandlats tidigare i denna 

uppsats tillämpas i praktiken i ett modernt styrsystem, dels att upprätta en mindre laborationsmiljö som 

kan användas i utbildnings– och testsyfte på ÅF Industrys automationsavdelning i Gävle. Det är även 

på kontoret i Gävle som projektet har genomförts. 

5.2 Metod 

5.2.1 Styrsystem 

Företaget hade sedan tidigare ett styrsystem av modell ABB 800xA. Detta är ett modernt styrsystem 

som används av en del av ÅFs kunder som verkar inom processindustrin, därför var det lämpligt att 

inkludera detta i projektet. Styrsystemet bestod i projektets början av följande komponenter: 

• AC800M PM856 CPU. 

• 4st I/O kort: DI801, DO801, AI801, AO801. 

• Mean Well DR-120-24 spänningsaggregat. 

För att styrsystemet skulle kunna kommunicera över profinet behövdes ett profinetkort av typen CI871 

köpas in. Samtliga enheter (förutom spänningsaggregatet) kopplas samman med hjälp av ModuleBus, 

vilket är styrsystemets interna buss samt spänningssätts ifrån spänningsaggregatet. En bild på systemet 

kan ses i figur 13. 

En ingenjörsstation med ABBs utvecklingsplattform 800xA v5.1 upprättades på en virtuell maskin med 

hjälp av programmet VMware. Anledningen till att lägga ingenjörsstationen på en virtuell maskin är 

dels att slippa ha en dedikerad fysisk dator till ändamålet och dels att det är enkelt att göra en kopia av 

den virtuella maskinen om man vill experimentera med någonting nytt utan att behöva oroa sig för att 

ändra i några viktiga inställningar. Mjukvaran som användes för att programmera styrsystemet var 

Control Builder M. 

All hårdvara som är kopplad på ModuleBus lades till i Control Builder M. Ur fältbussperspektiv så har 

Profinetkortet CI871 en inställning som är intressant att studera: Redundancy ethernet recovery time. 

Här anges i millisekunder hur lång konvergenstid nätverket som profinetnätverket är kopplat till har. 

Detta har undersökts i kapitel 9.7.4. Switchen har i en MRP konfiguration en konvergenstid på 20ms i 

större nätverk enligt Westermo, tillverkaren av switchen. En konvergenstid på 32ms valdes då det är 

viktigt att den angivna tiden inte är lägre än den verkliga konvergenstiden. Detta på grund av att 

styrsystemet ska klara av en eventuell störning på nätverket. 
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Till sist lades ändnoden, det vill säga FENA11 modulen (frekvensomriktarens Profinetkort) till som en 

nod under CI871. För att kunna lägga till FENA11 modulen behövdes ett bibliotek till Control Builder 

M skapas ifrån en GSDML fil som laddades hem ifrån ABBs hemsida. I GSDML filen beskrivs hur 

styrsystemet ska kommunicera med ändnoden. I denna nod ställer man in parametrarna Update Time 

Inputs samt Update Time Outputs. Dessa två tider motsvarar Tsendclock som har diskuterats i kapitel 

4.2. Det är alltså viktigt att välja en tid som är dels tillräckligt hög för att hinna överföra all data under 

en cykel samt att ha en tidsbuffert för att kompensera för eventuell switch port delay och väntetid i 

ändnoderna. I det här projektet valdes en Tsendclock på 32ms. Denna tid har inte beräknats fram utan 

32ms är default tiden och denna visades sig fungera bra när systemet testades i ett senare läge.  

 

Figur 14: Bild över styrsystemet. 

5.2.2 Ändnod 

Som ändnod i projektet används en färdig demonstrationsenhet vilken ÅF har köpt in från ABB. 

Demonstrationsenheten består av: 

• ACS880-1-02A4 frekvensomriktare. 

• FEN31 Encoder Interface modul till ACS880 för anslutning av rotationsenkoder. 

• 0,18kW asynkronmotor med rotationsenkoder för återmatning av varvtal till 

frekvensomriktaren. 

• Manuell mekanisk broms för belastning av motorn. 

• I/O panel ansluten till frekvensomriktaren. 

Demonstrationsenheten är tänkt att användas fristående för utbildning på ABBs frekvensomriktarserie 

ACS880. För att möjliggöra kommunikation via Profinet IO inhandlades och installerades en FENA11 

Ethernet Adapter. Frekvensomriktaren har eget digitalt och analogt I/O och kan programmeras med IEC 

61131-3 kompatibla programmeringsspråk. Det är en avancerad ändnod som passar väl in i detta projekt. 

En bild på ändnoden kan ses i figur 14. Ändnoden var vid inköp förberedd med all kabeldragning mellan 

frekvensomriktare och motor. Endast FENA11 modulen behövdes monteras. ACS880 är en modulär 

frekvensomriktare med tre stycken slots som olika moduler kan anslutas till. FENA11 modulen anslöts 

till slot 1. Hela demonstrationsenheten ansluts till elnätet med en vanlig 230V kontakt. 

För att driftsätta frekvensomriktaren behövdes ett antal parametrar ställas in. I manualen för FENA11 

kortet fanns det ett konfigurationsexempel som användes i detta projekt [16, s.284]. Parametrarna 
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ställdes in genom programmet Drive Composer, kommunikationen till frekvensomriktaren skedde med 

hjälp av USB kabel. Det finns även möjlighet att konfigurera frekvensomriktaren direkt i dess display. 

 

Figur 15: Bild över ändnoden. 

5.2.3 Nätverk 

I projektet behövdes tre stycken nätverk: 

• Nätverk för att kommunicera med och programmera styrsystemet. 

• Nätverk för fältbussen. 

• Servicenätverk för att underhålla frekvensomriktaren. 

För att få ett mindre komplext och mer ekonomiskt system valdes att använda sig av så kallade virtuella 

nätverk istället för flera fysiska nätverk. Med virtuella nätverk kan flera nätverksdomäner dela samma 

fysiska infrastruktur. Fördelen med detta är att man bara behöver investera i en uppsättning infrastruktur 

i form av kablar och switchar. Nackdelen är minskad redundans (går ett nätverk ned går alla nätverk 

ned) samt högre belastning på switcharna. Detta är något som behövs ha i åtanke om detta ska upprättas 

i en skarp process. 

Ett av målen med projektet var att upprätta en redundant fältbuss. För att göra detta behövs minst två 

stycken switchar. I projektet används två stycken Westermo Lynx L110 switchar som kopplas i en ring 

med MRP redundans. Anledningarna till att denna switch valdes är att det är en industriell produkt som 

används ute på processindustrierna, det är en managed, det vill säga programmerbar, switch som stödjer 
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redundans i form av RSTP samt MRP och den kan kommunicera via både vanlig ethernetkabel och 

fiberoptisk kabel. MRP valdes framför RSTP på grund av det är mer lämpat att användas i en 

ethernetbaserad fältbuss. Det finns även möjlighet att byta ut den fiberoptiska sändtagaren för att öka 

överföringshastigheten. En intressant funktion som dock inte använts i detta projekt. 

Då den bärbara datorn som projektet utfördes på inte hade något internt nätverkskort så användes två 

stycken externa USB nätverkskort av typen Startech USB Gigabit Ethernet adapter. Anledningen till att 

två stycken används är att det ena används för styrsystemet och det andra används till servicebussen.  

Switcharna använder sig av store and forward, denna information hittades inte i någon dokumentation 

utan svaret erhölls av en tekniker på Westermo. 

Styrsystemet och ändnoden befinner sig fysiskt nära varandra. För att undvika att behöva använda ännu 

ett spänningsaggregat spänningssattes de båda Westermo switcharna ifrån samma spänningsaggregat 

som styrsystemet. Därefter anslöts med hjälp av ethernetkablar frekvensomriktaren till switch 1 (SW1) 

och styrsystements CPU (PM856), styrsystemets Profinetkort (CI871) samt ingenjörsstationens båda 

nätverkskort anslöts till switch 2 (SW2). SW1 anslöts till SW2 med hjälp av 2 stycken kablar för att på 

så sett upprätta ett ringnätverk. En grafisk representation av anslutningarna kan ses i figur 15. Komplett 

kopplingsschema kan ses i bilaga 1. 

 

Figur 16: Överblick över nätverket. 

 

5.2.4 Programmering 

För att upprätta kommunikation mellan styrsystem och frekvensomriktare så programmerades ett enkelt 

program med hjälp av språket Function Block Diagram (FBD). Ett motorblock av typen ACSStdDrive 

som finns i det förinstallerade biblioteket ProcessObjDriveLib användes. Koden kan ses i bilaga 2. 
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5.3 Verifiering 

Funktionen verifierades genom att styra frekvensomriktaren via faceplaten som finns inbyggd i 

programblocket som användes. Funktioner som testades ifrån faceplaten: 

• Start och stop. 

• Växling mellan manuell och extern styrning. 

• Förändring av rotationsriktning. 

• Förändring av varvtal. 

Värdena på faceplaten jämfördes med värdena på frekvensomriktarens display. 

Redundansen testades genom att simulera ett kabelbrott mellan styrsystem och ändnod. Detta genom att 

bryta ringen genom att dra ut en kabel ur SW1. Servicebussen testades genom att ändra parametrar i 

frekvensomriktaren över ethernet i programmet Drive Composer. 

5.4 Resultat 

Resultatet av projektet är att en redundant ethernetbaserad fältbuss har upprättats. På fältbussen 

kommunicerar ett modernt styrsystem med en avancerad ändnod. Detta system är redo att användas som 

test- och utbildningsplattform på ÅF Industrys automationsavdelning i Gävle. 
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6 Diskussion 

Det praktiska projektet genomfördes till stor del efter att den teoretiska studien om ethernetbaserade 

fältbussar med fokus på Profinet IO var avklarad. Detta var intressant på så sätt att man under projektets 

gång kände igen teorin i det praktiska upprättandet vid ett flertal tillfällen. Kunskapen som 

införskaffades var även ovärderlig vid idrifttagningen av systemet. I början fungerade inte 

kommunikationen mellan styrsystem och ändnod och problemet kvarstod efter kontakt med support för 

både styrsystemet och frekvensomriktaren. Tack vare kunskapen om Profinets Special Data Protocol 

kunde problemet lösas: Vid närmare granskning av switcharnas inställningar märktes att funktionen för 

Internet Group Management Protocol (IGMP) var aktiverad per default. IGMP är ett protokoll på 

nätverkslagret som hanterar bland annat multicastpaket. Detta gjorde att switchen fungerade till viss del 

som en router. Problem uppstod när switcharna fick realtidspaket utan IP adress och portnummer. Då 

switcharna var inställda för att arbeta på nätverkslagret så kastades dessa paket. När IGMP funktionen 

stängdes av och switcharna bara arbetade på länklagret så började kommunikationen att fungera. Det är 

väldigt troligt att detta inte hade upptäckts utan den teoretiska studien. 

Det är även värt att notera att servicebussen till sist var tvungen att läggas på samma nätverk som 

fältbussen. Detta då frekvensomriktaren endast hade ett nätverkskort. Detta vore givetvis direkt 

olämpligt i en skarp situation då tidskritisk data blandas med icke tidskritisk. Det är dock möjligt att 

ansluta ännu ett nätverkskort till frekvensomriktaren och då borde det rimligtvis vara möjligt att ha 

servicebussen på ett separat virtuellt nätverk. 



28 

 

7 Slutsats 

I denna uppsats har en processindustris krav på en fältbuss studerats. Det har framkommit att 

fältbussen inte nödvändigtvis behöver vara snabb, men det är viktigt att kommunikationstiden 

mellan noder är känd och konstant. Fel i dataöverföringen måste kunna upptäckas samt 

fältbussen måste vara driftsäker och okänslig för störningar. Därefter studerades för- och 

nackdelar med Ethernetbaserade fältbussar. Fördelar som finns är att det är en öppen 

infrastruktur som inte är bunden till en specifik tillverkare och att det går att upprätta driftsäkra 

nätverk med hjälp av något av de protokoll för redundanta nätverk som finns samt övervakning 

med hjälp av SNMP. Det är även enkelt att kommunicera med hjälp av fiberoptisk kabel samt 

att integrera servicebussar i samma infrastruktur som fältbussen. Nackdelar med Ethernet är 

främst osäker fördröjningstid på grund av best effort principen i paketförmedlade nätverk, 

overhead i ISP modellen, switch port delay samt att tidskritisk trafik samsas med icke-

tidskritisk. En ethernetbaserad fältbuss som har studerats närmare är Profinet IO. Det har 

framkommit att Profinet IO löser tidigare nämnda nackdelar genom att skicka data synkront 

samt att förbigå transport och nätverkslagret med hjälp av Special Process Data Protocol som 

skickar ut realtidsdata direkt på länklagret. Slutligen har en test- och utbildningsplattform som 

består av ett modernt styrsystem som kommunicerar med en avancerad ändnod över en 

redundant ethernetbaserad fältbuss upprättats. Denna är redo att användas för tester av olika 

motordrifter vid ÅF Industrys automationsavdelning i Gävle. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Kopplingsschema 

Samtliga kablar är CAT6 ethernetkablar. För att få bättre överblick över systemet har 

spänningsmatningen till komponenterna inte ritats ut. 
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9.2 Bilaga 2 – Programkod 

Parameterlista: 

 

 

 

FBD kod: 

 


