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komunikační systémy

Ethernetové komunikácie reálneho času, 
zvlášť Profinet, sa stali dominantnou komu-
nikačnou technológiou v priemysle. Prečo je 
potrebné pri uvádzaní do prevádzky poznať 
stav komunikačnej zbernice? Ako sa starať 
o tento nový „nervový systém“ zložitých vý-
robných zariadení, od ktorého závisí plynu-
losť a efektivita výroby?

Aj keď sú to na prvý pohľad iba zelené 
káble, ich dôležitosť si pracovník uvedomí pri 
prvom výpadku linky, ktorý nie je spôsobe-
ný poruchou konkrétneho zariadenia, ale stra-
tou komunikácie. S prechodom od sériových 
komunikácií typu Profibus a CAN k moder-
ným ethernetovým zberniciam získali systé-
my vyššiu rýchlosť a komfortnú diagnostiku 
pripojených zariadení. 

Najnovším výsledkom vývoja v oblasti 
monitoringu sietí Profinet a Ethernet je kom-
binované riešenie na diagnostiku a zisťovaní 
aktuálnej topológie s názvom Profinet Diag-
nosticDUO od nemeckej firmy Indu-Sol. Rie-
šenie účinne pomáha pracovníkom údržby pri 
diagnostike, pretože funguje ako navigačný 
systém v komunikačnej sieti výrobného za-
riadenia. Vďaka aktuálnej topológii a diag-
nostike prvkov možno v reálnom čase sledo-
vať umiestnenie a „zdravotný stav“ každého 
komponentu siete. Tieto funkcie zabezpečuje 

Komplexné riešenie pre diagnostiku a monitoring 
siete Profinet

program na sledovanie topológie siete PROS-
can Active súčasne s analyzátorom PROFI-
net-INspektor NT, ktorý je zodpovedný za 
diagnostiku siete.

Aktuálna topológia siete plus 
diagnostický nástroj

PROscan Active umožňuje vo veľmi krát-
kom čase podrobne zmapovať siete Profi-
net a Ethernet. Softvér skenuje profinetovú 
sieť počas prevádzky v nastaviteľných ča-
sových intervaloch a vytvára živý grafický 
plán topológie. Sú v ňom zahrnuté infor-
mácie o menách, adresách IP, popr. MAC, 

aktuálnom obsadení portov, dĺžke káblov 
a upozornenia na výpadky. Okrem toho po-
skytuje v prehľadnej forme ďalšie informá-
cie o účastníkoch siete, ako sú hardvérové 

a softvérové verzie, objedná-
vacie číslo a názov a typ zaria-
denia. Hardvérové požiadavky 
zariadenia PROscan Active sú 
optimalizované tak, aby mohol 
pracovať aj na panelových PC 
nezávisle od ich výrobcu.

Stav účastníkov siete na prvý 
pohľad

V spojení s diagnostickým 
nástrojom PROFInet-INspektor 
možno v pláne topológie vidieť 

stav jednotlivých komponentov siete. Status 
účastníkov je graficky znázornený farbami 
semafora (zelená, žltá a červená). PROFI-
net-INspektor podľa nastavených kritérií za-
znamenáva a archivuje všetky udalosti v sie-
ti týkajúce sa účastníka. Súčasne poskytuje 
informácie o kritériách kvality komunikácie, 
napr. jitter (oneskorenie paketov) alebo za-
ťaženie siete.
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Obr. 1. Nástroj na diagnostiku a zisťovanie topológie siete 
Profinet DiagnosticDUO
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