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Az üzemek gazdaságos és költséghatékony működé-

sükkel versenyképes termelést kell, hogy folytassa-

nak PROFINET hálózati környezetben is. Ez azonban 

csak akkor lehetséges, ha az üzemi hálózatok mindig 

elérhetők és megfelelően működnek. 

Monitorozás megelőző szándékkal
Múltbéli rossz gyakorlat, hogy a terepi buszokon a 

hibakeresést gyakran csak hellyel-közzel, vagy csak 

meghibásodás esetén végezték el. Az akár 2000 esz-

közt is menedzselni képes PROFINET hálózaton ez 

megengedhetetlen. A jellemzően nagyszámú esz-

közt kiszolgáló PROFINET hálózaton kifejezetten ta-

nácsos a megelőző célú, és folyamatos monitorozás. 

Egyik szemünket állandóan a fenyegetően közelgő 

meghibásodáson, a hálózati terhelés változásain, és 

a potenciális hibaforrásokon kell tartani. A csúcstech-

nikájú ipari termelésben a berendezéseknek nonstop 

(24/7) rendelkezésre kell állniuk, sőt bármikor, s a világ 

bármely részéről elérhetőnek kell lenniük. A Softing 

Industrial Automation német vállalat átfogó tapasz-

talattal és megbízható megoldásokkal rendelkezik a 

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. 

PROFINET hálózatok átvételi tesztjeinek, monitoro-

zásának és diagnosztikájának területén.

Biztonságot nyújt és szemmel tart
Mindig tudni kell, hogy éppen mely eszközök csatla-

koznak a hálózatra, és hol fordulhat elő hiba. Könnyen 

megtörténhet, hogy az eredeti konfigurációhoz képest 

több eszközt csatoltak fel a hálózatra. A legkorszerűbb 

monitorozó programok, mint a TH SCOPE, képesek az 

aktuális helyzetnek megfelelő topológiát elkészíteni, 

a hálózaton lévő állomások számát, állapotát, a háló-

zat pillanatnyi terhelését, az egyes eszközök firmware 

verzióit és sorrendjét megjeleníteni. A szoftver olyan 

standard Ethernet eszközöket is észlel, mint például 

a szerverek vagy a videókamerák, amelyek a hálóza-

ti konfigurációban ugyan nincsenek felsorolva, de a 

hálózat biztonságát és stabilitását komolyan befolyá-

solhatják. Valamennyi hálózati eszköz megjelenítése 

olyan IT-szabványos eszközökkel lehetséges, mint az 

SNMP protokoll és a protokollspecifikus kiegészítő 

DCP. A kommunikáció megbízhatóságának biztosí-

tása a másik oka annak, hogy a karbantartók min-

den, a hálózaton lévő eszközről tudni akarnak. Ezek 

a „szokásos” Ethernet eszközök is okozhatnak hálózati 

terhelést, és kedvezőtlenül befolyásolhatják a valós 

idejű működést. A legjobb megfigyelő rendszerek 

még egy lépéssel tovább mennek: a PROFINET-en és a 

standard Etherneten túl a TH SCOPE olyan vezető ipari 

Ethernet hálózatokat is képes folyamatos megfigyelés 

alatt tartani, mint az EtherNet/IP és a Modbus TCP, s 

mindezt egyetlen alkalmazás keretein belül.

Gyorsan és automatizáltan
Ethernet hálózatot használva számtalan eszközzel meg-

könnyíthető az üzembe helyezés és az átadás-átvételi 

teszt – ez rendkívül fontos a hálózaton lévő eszközök 

potenciálisan nagy száma miatt. Üzembe helyezéskor 

fontos lépés a topológia automatikus feltérképezése, 

ami mérnöki eszköz nélkül is megvalósítható. Ugyan-

azon a hálózaton – ahol éppen üzembe helyezés folyik 

– különféle feladatot végző szakemberek is dolgozhat-

nak azonos időben, ezért a topológia ideális megoldás 

arra, hogy bármelyikük naprakész áttekintést kaphas-

son a hálózaton lévő eszközökről. Az olyan nagy tudású 

eszközökkel, mint a TH SCOPE, könnyen és automatikus 

elkészíthetők a jelentések az egyes eszközök hibaüze-

neteiről, 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 paraméte-

rek – 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 ciklu-

soktól való eltérések, a keretek stb. is automatikusan 

monitorozhatók és dokumentálhatók – így ez is részé-

vé válhat az üzembe helyezés folyamatának.

Megfelelő eszköz a karbantartó 
mérnököknek
A PROFINET hálózat menedzselése során a diagnosz-

tikai és megjelenítő eszközöknek is könnyen és azon-

nal 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 szük-

ségesek. A TH SCOPE szoftvert használva a hálózat 

szinte magától kirajzolódik. Hiba esetén automatikus 

e-mail üzenetet küld, szükség esetén egy relékontak-

tus meghúzásával hibaüzenet-küldést kezdeményez 

és hasznos hibakeresési javaslatokat ad. A hálózati, 

vonali vagy eszközökre vonatkozó adatok a diagnosz-

tika lefuttatása után akár egy hónappal is elérhetők. 

Az eszközökről készülő naplófájlok nagyban segíte-

nek a hibaelhárításban. A diagnosztikai információk 

weben is elérhetők. 

A monitorozás kifizetődik
A Softing felmérés szerint a felhasználók 76%-ának 

még nincs tapasztalata az üzembehelyezést szolgá-

ló 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 lel-

ki nyugalmat adja, hogy a termelés rendben van. A há-

lózati 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.)

http://industrial.softing.com
info.automation@softing.com

>  Hálózatok üzembe helyezésére, 
üzemeltetésére

>  Hálózatok fi zikai tesztje
>  Adatforgalom, kommunikáció 

monitorozása

>  Optimalizálás
>  Buszrendszer minősítése, 

dokumentálása, validálása
>  Megelőző karbantartás

>  Hibakeresés, terepi 
eszközök tesztje

>  EMC
>  RFC 2544 szerinti 

stressz teszt

Fixen telepítettFixen telepített

Mobil

PROFINET + PROFIBUS 
hálózatokon monitorozás, hibakeresés

1112 Budapest, Felső Határ Út 20.
Tel.: +36 1 248 1416

www.controsys.hu
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Széleskörű hálózat monitorozás 
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, 

Modbus TCP és Industrial

NETWORK Monitoring
TH SCOPE and TH LINK for efficient Network Monitoring

The TH SCOPE and the TH LINK provide a network-wide 
monitoring capability for PROFIBUS, PROFINET, 
EtherNet/IP, Modbus TCP and Industrial Ethernet. 
The concept consists of the web-based TH SCOPE 
software and the TH LINK network access.  

Functions 
•  Unifi ed Diagnostics System for different Fieldbus Protocols
•  Support during commissioning, operation, inventory and maintenance
•  Intuitive interface and operational concept
•  Access via any standard web browser
•  Automatic treshold monitoring and alert in case of failures or problems 
•  Effi cient network maintenance through meaningful diagnosis messages and 

related troubleshooting tips
•  Clear network topology available anytime

Benefits

No engineering work 
required, always ready for 
operation 

Permanent self-monitoring

A simple traffic-light style 
display signals any requi-
red action

Diagnostics with an 
intelligent assistance for 
troubleshooting

Documentation and 
inventory of the network 
and the devices
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