Gyártási melléklet

Ha nincs hálózat,

termelés sincs

Az ipari Ethernet hálózatok mind erőteljesebb elterjedésével az üzemirányítók, gépkezelők
a technológia által kínált új lehetőségek egész tárházával találkoznak. A PROFINET előnyeinek
kihasználásához felül kell vizsgálni a korábbi beüzemelési és működtetési gyakorlatot.
Az üzemek gazdaságos és költséghatékony működésükkel versenyképes termelést kell, hogy folytassanak PROFINET hálózati környezetben is. Ez azonban
csak akkor lehetséges, ha az üzemi hálózatok mindig
elérhetők és megfelelően működnek.

ORK Monitoring

PROFINET hálózatok átvételi tesztjeinek, monitorozásának és diagnosztikájának területén.
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eszközökkel, mint a TH SCOPE, könnyen és automatikus
elkészíthetők a jelentések az egyes eszközök hibaüzeneteiről, teljesítményéről, a használt protokollokról,
és dokumentálhatók a tervezett, illetve a tényleges
konfiguráció közti különbségek is, így felgyorsítható
az üzembe helyezés, valamint a rendszer átadása. Az
autóiparban az automatizált diagnosztikát ma már
további információk, így például hálózati paraméterek – IP-cím, alhálózat maszk, alapértelmezett gateway
–, vagy az egyes eszközökre vonatkozó paraméterek
gyűjtésére is alkalmazzák. Optikai kábelek használata
esetén a kábelhossz, az átviteli kapcsolat minősége,
vagyis az elveszett csomagok száma, a küldési ciklusoktól való eltérések, a keretek stb. is automatikusan
monitorozhatók és dokumentálhatók – így ez is részévé válhat az üzembe helyezés folyamatának.

Megfelelő eszköz a karbantartó
mérnököknek
A PROFINET hálózat menedzselése során a diagnosztikai és megjelenítő eszközöknek is könnyen és azonnal használhatóknak kell lenniük, ha hálózati hiba
lép fel. A hálózati csomagok elemzésében nem jártas
karbantartó mérnökök gyorsan kell, hogy döntsenek
arról, hogy képesek-e maguk megoldani a feladatot,
ezért számukra könnyen, és mindenféle kiegészítő
eszközök nélkül is jól használható megoldások szükségesek. A TH SCOPE szoftvert használva a hálózat

szinte magától kirajzolódik. Hiba esetén automatikus
e-mail üzenetet küld, szükség esetén egy relékontaktus meghúzásával hibaüzenet-küldést kezdeményez
és hasznos hibakeresési javaslatokat ad. A hálózati,
vonali vagy eszközökre vonatkozó adatok a diagnosztika lefuttatása után akár egy hónappal is elérhetők.
Az eszközökről készülő naplófájlok nagyban segítenek a hibaelhárításban. A diagnosztikai információk
weben is elérhetők.

A monitorozás kifizetődik
A Softing felmérés szerint a felhasználók 76%-ának
még nincs tapasztalata az üzembehelyezést szolgáló eszközök terén, 37%-a pedig olyan eszközöket
használ, amelyek nem támogatják a diagnosztikát
és a hálózati topológia elkészítését. Jó tudni, hogy a
standard hálózati ellenőrzés részeként az eszközök
installálását követően akár 10 percen belül fel lehet
mérni a PROFINET hálózat állapotát.
A PN hálózatok költséghatékony monitorozása a teljes
eszközpark értékének csupán 1%-a, miközben azt a lelki nyugalmat adja, hogy a termelés rendben van. A hálózati diagnosztikába invesztálni már abban az esetben
is kifizetődő, ha általa az üzemi rendelkezésre állás az
életciklus során egyetlen órával is nő, vagy az üzembe
helyezési idő akár egyetlen órával is csökkenthető.
Christopher Anhalt (Softing IA)
Keresztesi Emőke (CONTROSYS Irányítástechnikai Kft.)

PROFINET + PROFIBUS

hálózatokon monitorozás, hibakeresés
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Fixen telepített

Gyorsan és automatizáltan
Ethernet hálózatot használva számtalan eszközzel megkönnyíthető az üzembe helyezés és az átadás-átvételi
Széleskörű hálózat monitorozás nácsos a megelőző célú, és folyamatos monitorozás.
teszt – ez rendkívül fontos a hálózaton lévő eszközök
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potenciálisan nagy száma miatt. Üzembe helyezéskor
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Modbus TCP és Industrial
• Uniﬁed Diagnostics System for different Fieldbus Protocols
fontos lépés a topológia automatikus feltérképezése,
meghibásodáson, a hálózati terhelés változásain, és
• Support during commissioning, operation, inventory and maintenance
ami mérnöki eszköz nélkül is megvalósítható. Ugyana potenciális hibaforrásokon kell tartani. A csúcstech• Intuitive interface and operational concept
nikájú ipari termelésben a berendezéseknek nonstop
azon a hálózaton – ahol éppen üzembe helyezés folyik
• Access via any standard web browser
(24/7)
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– különféle feladatot végző szakemberek is dolgozhat• Automatic treshold monitoring and alert in case of failures or problems
bármely
részéről
elérhetőnek
kell
lenniük.
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• Efﬁcient network maintenance through meaningful diagnosis messages and nak azonos időben, ezért a topológia ideális megoldás
Automation német vállalat átfogó tapaszarra, hogy bármelyikük naprakész áttekintést kaphasrelated troubleshootingIndustrial
tips
és megbízható
megoldásokkal rendelkezik a
son a hálózaton lévő eszközökről. Az olyan nagy tudású
• Clear network topologytalattal
available
anytime

> Hálózatok üzembe helyezésére,
üzemeltetésére
> Hálózatok fizikai tesztje
> Adatforgalom, kommunikáció
monitorozása

> Optimalizálás
> Buszrendszer minősítése,
dokumentálása, validálása
> Megelőző karbantartás

> Hibakeresés, terepi
eszközök tesztje
> EMC
> RFC 2544 szerinti
stressz teszt

http://industrial.softing.com
info.automation@softing.com
1112 Budapest, Felső Határ Út 20.
Tel.: +36 1 248 1416
www.controsys.hu
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