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Előszó

Az ipari automatizálás különféle rendszereket és elemeket kombinál. A mechanizmusok 
mozgását és erőkifejtését általában a mechanikus, elektromos, hidraulikus és pneumatikus 
elemek biztosítják. A pneumatikus elemek egyszerű kialakításuk, gyakorlati felhasználásuk, 
kedvező ár-érték arányuk, biztonságos működésük és alacsony környezeti hatásuk miatt 
elterjedtek, szinte minden iparágban alkalmazhatóak.

A pneumatikus elemek használata elterjedt az új, progresszív iparágakban, de megtalálhatóak 
a már meglévő iparágakban is, mint például a gép-, élelmiszer-, autó- és elekrotechnikai 
iparban. A korszerű technológiákban való alkalmazás példája a félvezetők és az integrált 
áramkörök gyártása, ahol a pneumatikus elemeket minden gyártási szakaszban használják. 
Az SMC folyamatosan új elemeket fejleszt, hogy megfeleljen az iparágak növekvő és gyorsan 
változó igényeinek.

A műszaki tudományágak gyors fejlődése az új technológiai ismeretek folyamatos bővítését 
és elmélyítését igényli. A folyamatos képzés során szerzett megfelelő tudás előfeltétele 
a pneumatikus alkatrészek biztonságos és gazdaságos használatának.

Ez a könyv a pneumatikus elemek felépítésének és használatának alapjaival foglalkozik. 
A tananyag megfelel a technika mai állásának, és érthető módon magyarázza a pneumati-
kus rendszerek alapelveit és törvényeit. Áttekintést ad a használt szimbólumokról és 
azok használatáról a pneumatikus rendszerek ábráin. A könyv teljes tartalma függetlenül 
tanulmányozható az oktató magyarázata nélkül.

A szerzői kollektíva
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14. A soros kommunikáció egységei
Soros kommunikáció 

A soros kommunikáció a soros csatlakozón, csatornán keresztül valósul meg. A soros kábel 
kettő vagy több vezetéket tartalmaz. A soros kommunikáció az érzékelők csatlakoztatására 
korábban használt bekötést helyettesíti, melynél legalább két vezetéket kellett használni 
minden egyes érzékelőhöz. Képzeljük csak el, milyen vastag lehet az a kábelköteg mellyel 
1000 érzékelőt csatlakoztatnak, és mennyi ideig tarthat mindezt csatlakoztatni az irányító 
rendszerhez! Mennyi időt venne igénybe a dokumentáció elkészítése egy ilyen megoldás 
esetén?

Mindezen problémákra a soros kommunikáció jelenti a megoldást. A vastag kábelköteg 
egy vékony kábellel helyettesíthető, az érzékelők a kedvezőbb árú távoli ki/bemenetekhez 
csatlakoznak, és a dokumentációba is csak egy kábelt kell berajzolni.

PLC PLC

Slave Slave Slave

14.1 ábra  Szelepszigetek csatlakozása soros és hagyományos párhuzamos bekötéssel.

A gyakorlatban többféle csatlakozástípust használnak, melyek nem csak technikai paramé-
tereikben különböznek, hanem az adott rendszerhez való illeszthetőségükben is.  Jelen fejezet 
célja, hogy röviden ismertesse az „ipari buszok” területét, meghatározva az alapfogalmakat 
és terminológiákat. Megismerkedünk a ma leggyakrabban használt ipari busz típusokkal, 
és bemutatjuk e technológia előnyeit a párhuzamos kommunikációjával szemben az ipari 
automatizálásban. Az ipari kommunikáció fejlődése az elmúlt években új trendeket hozott, 
melyek közül a legjelentősebb az új Ethernet alapú hálózatok megjelenése. 

Mi az a busz? 

A berendezések olyan összekötését mely az adatok és irányító jelek valós idejű (néhány ms) 
közvetítésére szolgálnak, busznak nevezzük. Az ipari alkalmazásban leggyakrabban közvetített 
adatok a következők: 

• digitális be-kimenetek (1 vagy pár bites információk, pl. véghelyzet érzékelő, nyomógomb)

• analóg be-kimenetek (néhány bites vagy bájtos információ, pl. hőmérséklet, nyomás értéke)

• adatok a numerikus vezérléshez (pl. szervo meghajtók) 

• gyártási és eljárási adatok (EAN, QR vagy például RFID olvasók, gyártási statisztikák)
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Az ipari buszok előnyei: 

• akár 25%-os költségmegtakarítás a hagyományos párhuzamos bekötéssel szemben

• időmegtakarítás a tervezés, szerelés és az üzembe helyezés terén

• gyors hibakeresés és elhárítás

• az irányítórendszer decentralizációja (megosztott irányítórendszer)

A 14.2-es ábra az adatgyűjtés klasszikus hierarchikus szerkezetét mutatja be az eljárás alatt. 
Ez egy klasszikus ipari buszmodell, amely ma már számos alkalmazásban meghaladott a 
fejlődés, ahogyan az az ipari kommunikációról szóló Ethernet fejezetben is leírásra került. E 
modell szerint egyszerűen kijelenthető, hogy az vezérlés minden szintjéhez különböző típusú 
ipari buszok állnak rendelkezésre, amelyek meghatározott szintű specifikus követelményekhez 
vannak megtervezve:
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14.2 ábra  CIM modell – Az adatgyűjtés hierarchikus szerkezete (vertikális integráció)

Érzékelők / végrehajtó elemek szintje 

Az ebben a kategóriába tartozó buszrendszereket kedvező ár jellemzi, a bináris és az analóg 
be-, illetve kimeneti jelek fogadására és küldésére tervezték. Legtöbbször az végrehajtó 
elemeket és az érzékelőket kötik össze a vezérlőrendszerrel. A piaci szegmens leghíresebb 
képviselője az IO-link buszrendszer. 

Tipikus érzékelők: nyomógomb, végálláskapcsolók, fotocellák, induktív-, kapacitív-, fotoelektro-
mos-, ultrahangos érzékelők, szintkapcsolók, nyomás-, áramlás- és hőmérsékletérzékelők, be-
kimenetek, távoli bemenetek.

Tipikus végrehajtó elemek: pneumatikus szelepek, folyamatszelepek, fényjelzések, egyszerű 
elektromos meghajtók, csillapítók, távoli kimenetek. 

Folyamatvezérlés szintje 

Az ebbe a kategóriába tartozó buszok bináris és analóg adatok továbbítására tervezték. 
Összetettebb berendezéseket és technológiai egységeket kötnek össze a vezérlőrendszerrel, 
valamint irányítórendszereket kötnek össze egymással. Ezen a szinten történik az időben 
kritikus folyamatok vagy technológiák vezérlése.  Tipikus képviselői a Profibus-DP, az lnterbus, 
a DeviceNet, ahogyan a klasszikus ipari Ethernetre alapozott -Profinet, EtherCAT, EtherNet 
POWERLINK, EtherNet/IP stb. 

Tipikus érzékelők: lézer szkennerek, vonalkódolvasók, nyomás-, áramlás-, hőmérséklet-
érzékelők, szintkapcsolók vagy analóg érzékelők, fordulatszámmérők, helyzetérzékelők.

Tipikus végrehajtó elemek: elektro-pneumatikus átalakítók, szabályzók, frekvenciaváltók, 
szervo vezérlők, kezelőpanelek.



326

14. A soros kommunikáció egységei

Az adatgyűjtő és megjelenítő szint 

Az ebbe a kategóriába tartozó buszok nagy mennyiségű adatot képesek továbbítani. 
Rendszerint az egyes vezérlőrendszereket kötik össze az adatgyűjtő és megjelenítő 
rendszerekkel. A kommunikáció ideje általában nem kritikus. Tipikus megtestesítői az Ethernet 
alapú technológiák. 

Ethernet az ipari kommunikációban 

A klasszikus ipari kommunikációs modellben az Ethernet érvényesülését különösen a 
megjelenítő és adatgyűjtési rétegben találta meg. Az 1980-as évek óta az Ethernet soros 
kommunikációs hálózata kommunikációs szabványnak tekinthető a helyi számítógépes 
hálózatokon (LAN) és az interneten. Az alacsonyabb szintű ipari kommunikációban történő 
széles körű felhasználása nagyjából a 2000-es évekig terjedt. A későbbi bővítéseknek több oka 
is volt. Az egyik ilyen ok a többi kommunikációs protokoll konkurálása volt, melyek kifejezetten 
az alacsonyabb szintű ipari kommunikációra lettek kifejlesztve. A másik ok az Ethernet sajátos 
jellege volt, mivel azt nem valós idejű kommunikációra és vezérlésre terveztek. 

Az ipari busz determináltsága 

Az ipari számítógépek által vezérelt technológiákban (beleértve a PLC-t is) számos folyamat 
létezik, melyek időben kritikus lehetnek, ezért az összes ipari busz egyik alapvető jellemzője 
determináltsága. Ez azt jelenti, hogy minden információ (pl.: végkapcsoló állapot, vezérlő jel 
... stb.) maximum Tmax idő alatt a vezérlő egység rendelkezésére kell, hogy álljon. Ez az idő a 
másodperc ezred részében mérhető, szervomotorok esetében pedig a másodperc milliomod 
része. 

Az Ethernet alapú ipari buszok nem csak önmagában a klasszikus számítógépes hálózatok 
világából ismert Ethernet (IEEE 802.3x), hanem az ipari környezethez fizikailag alkalmazkodó 
(robusztusabb csatlakozók, vezetékek stb.) hálózati rendszer. Alapvető előnye – Olyan kom-
munikációs eszköz, mely nagy mennyiségű adatátvitelre képes (nem determinisztikus hozzá-
féréssel) 

Automatizálási piramis – a vízszintes szerkezettől a függőlegesig

Az Ethernet szabványon alapuló ipari buszok alacsonyabb ipari kommunikációs szintekre 
történő telepítése megváltoztatja az ipari kommunikációs szintek klasszikus nézetét. Minden 
egyes szint egybeolvad, így az egyes eszközök ugyanazon a szabványon kommunikálnak. 
Nagyon gyakran hozzák fel példaként, hogy ma már könnyen lehet csatlakozni bármely, 
a gyártócsarnokban levő szelepszigethez akár az igazgató irodájából is, mely a világ másik 
végén is lehet, mivel mindkét eszköz ugyanazon az Etherneten alapuló felületen kommunikál. 
(Ez természetesen az adatvédelemmel és kommunikációval kapcsolatos kockázatokat is 
magában hordozza.)

 Az egész struktúra ily módon egyetlen kiber-fizikai teret hoz létre, amelyben az egyes entitások 
kölcsönösen képesek kommunikálni egymással. Ez egyben az a jövőbeli irány is, amely felé 
az ipari kommunikáció vélhetően el fog mozdulni az elkövetkező években. Ez a technológia 
egyben új kifejezéseket is bevezet, mint például a Digital factory (digitális gyár), a digitális iker, 
a BigData vagy például a IoT (Internet of Things- tárgyak internete).

 A digitális gyár kifejezés nem csak a kommunikációhoz kapcsolódik. Ez egy összefoglaló 
tevékenység, amellyel a digitális térben lemodellezhetjük, programozhatjuk és szimulálhatjuk 
a teljes gyártási folyamatot. Ez jelentősen lerövidíti a termelés tervezéséhez és különösen 
a gyártás megkezdéséhez szükséges időt. 
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Így sokkal jobban meg lehet tervezni a berendezés gyártási kapacitását és ezáltal ki lehet 
küszöbölni a kezdeti problémákat, amelyek a fizikai termelést jelentősen drágábbá tennék.

Ahhoz, hogy a gyártóberendezés előre kialakított programját annak digitális ikrébe továbbítani 
tudjuk a berendezésbe az szükséges, hogy a vezérlőrendszerhez csatlakoztatott összes 
periféria képes legyen az ipari buszon keresztül kommunikálni. Ennek egy egyszerű példája az 
elektronikus nyomásérzékelő. A kijelzővel és digitális vagy analóg kimenettel rendelkező átlagos 
elektromos nyomásérzékelőt az üzembehelyezés előtt be kell állítani. Ezek olyan paraméterek, 
mint például a nyomásérték, amelynek következtében a digitális kimenet kapcsol, a kijelző 
színe megváltozik, mi lesz az érzékelő válasza, és így tovább. Ezeket a beállításokat az érzékelő 
gombjaival kell elvégezni, ezért a hagyományos nyomásérzékelő nem alkalmas, mivel az előre 
beállított adatok nem elegendőek az indításhoz. Ezzel szemben az azonos típusú, azonban 
kommunikációra képes érzékelő képes például az IO-Link buszon keresztül kommunikálni, így 
az adatokat nem kell külön integrátorral beállítani. Az összes beállítás betöltődik az érzékelőbe 
a vezérlőrendszerhez történő csatlakozást követően. 

A BigData és az IoT kifejezés nem csak az ipari automatizálást érinti. A modern 
gyártóberendezések az ipari buszoknak is köszönhetően nagy mennyiségű naprakész 
üzemelési adatot képesek küldenki nekünk, amelyeknek nem kell közvetlenül a gyártási 
műveletekhez kapcsolódniuk. Ezeknek az adatoknak a helyes elemzésével meg tudjuk például 
határozni a termelési rendszer viselkedését, és felismerni azok hibáit. A tárgyak internete 
(IoT) olyan általános kifejezés, amely az olyan berendezések összeköttetését jelenti, melyek 
mindezidáig semmilyen módon sem voltak összekapcsolva. Ezek bármilyen „fizikai dolgok” 
lehetnek a bankjegyektől kezdődően a kerékpárokig, raktárkezelő szenzorokig, alkatrészekig 
és számos más berendezésig bezárólag.

Az ipari buszok alap terminológiája 

A továbbiakhoz meg kell magyarázni néhány kifejezést, amelyek általában a soros 
kommunikációra vonatkoznak: 

Soros adatátvitel – Soros adatátvitel esetén az adatok adatátviteli kábelek segítségével vannak 
bitről bitre átvezetve a kommunikációban résztvevők között, a legkisebbtől (pontosabban 
fogalmazva a legjelentéktelenebbtől) kiindulva. Ha bináris adatokat kell továbbítanunk a 
jelvezetékeken keresztül, úgy mindkét lehetséges értéket, 0 és 1, szemléltethetjük például a 
huzalfeszültség szintjével is. Az ilyen adatátvitelt alapsáv-átvitelnek (baseband transmission) 
nevezzük. Az alapsáv-átvitel alternatívája a szélessávú adatátvitel (broadband transmission), 
melyen keresztül egy olyan jelet továbbítanak, amelyet az adott átviteli közeg (a legkisebb 
veszteségekkel) legjobban terjeszt. Jellemzően egy rendszeresen változó szinuszhullámú jelről 
van szó (ún. harmonikus jel). A hasznos információ ezt követően ennek a jelnek a változásain 
keresztül kerül továbbításra. Képzeljük el, hogy a harmonikus jel egyfajta hordozó (ezért 
hordozó jelnek is nevezik, angolul: carrier), és a hasznos információ moduláció - (modulation) 
által „kerül fel” rá.

A hordozójel modulációnak különböző lehetőségei vannak: 

amplitúdó moduláció - amplitude modulation (AM), mely esetben az egyes logikai értékeket 
a harmonikus jel amplitúdójának (amplitúdója) különböző értékei fejezik ki - lásd a 14.3 b/ 
ábrán,

frekvencia moduláció - frequency modulation (FM), mely esetben az egyes logikai értékeket 
a harmonikus jel különböző frekvenciái fejezik ki - lásd a 14.3 c/ ábrán, 

fázismoduláció - phase modulation (PM), mely esetben az egyes logikai értékeket a harmonikus 
jel különböző fázisa (eltolódása) fejezi ki - lásd a 14.3 d/ ábrán.
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a/

b/

c/

d/

14.3 ábra  Az átviteli jel alapvető típusai

A modulációs sebesség - modulation speed - az átviteli jel változásainak számát fejezi 
meghatározott időegység alatt (másodperc), és Baud-ban mérik (rövidítése Bd.). A modulációs 
sebesség önmagában még semmit nem mond arról, hogy mekkora mennyiségű információt 
visz át az átviteli jel.  

Az átviteli sebesség - transmission speed - ezzel szemben megadja az időegység alatt 
továbbított információ mennyiségét. Ez bit / másodpercben van kifejezve (bits per second, 
rövidítve: bps). Az átviteli sebesség ezzel szemben semmit sem mond arról, hogy milyen 
gyorsan változik az átviteli jel. 

Csillapítás – attenuation - az átvitt jel gyengülését jelenti. Fémes kábelek esetén ezt a 
kábel ellenállása okozza - általában nagyobb a magasabb frekvenciájú átvitt jelek esetében 
(azaz nagyobb sebesség esetében), és nő a kábel átmérő csökkenésének hatására. A teljes 
csillapítási érték közvetlenül arányos a kábel hosszával, és az egyik olyan tényező, amely 
meghatározza a maximálisan használható egybefüggő kábelszakasz hosszát (szegmens).  

Interferencia – interference - a kábel közelében különböző jelenségek fordulhatnak elő, 
amelyek káros hatást gyakorolnak az átvitt jelre - pl. különböző elektromos berendezések 
működtetése. Általában minden kábeltípus különböző interferencia-ellenállást mutat. 

A fél duplex – half duplex – üzemmód azt jelenti, hogy mindkét oldal képes adatot fogadni 
és továbbítani, de soha nem egyszerre – az átvitel minden egyes pillanatban csak egy irányba 
lehetséges. 

Teljes duplex – full duplex – üzemmódban mindkét eszköz egyszerre küldhet és fogadhat 
adatot. Fém kábelcsatlakozások esetén ez a kommunikáció csak akkor lehetséges, ha 
elegendő számú vezeték van a kétirányú kommunikációhoz. Az Ethernet esetében az átviteli 
közeg egy olyan kábel, amely több pár csavart huzalt tartalmaz. Az egyik csatorna (csavart 
érpár) az üzenetek küldésére (Tx), míg a másik csatorna (második csavart érpár) az üzenetek 
fogadására (Rx) használható.
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Az ipari buszok átviteli közege

Az adatközlés az ipari buszokban különböző átviteli útvonalakon - fémkábelek, optikai kábelek 
vagy vezeték nélküli adatátvitel – valósulhat meg. A kommunikációs ISO / OSI (International 
Standards Organization / Open System Interconnection), szabvány szerint az adatátviteli 
közeg a legalacsonyabb, úgynevezett fizikai rétegbe van besorolva. 

A fémkábelek 

A fémkábelek a leggyakoribb típusú adathordozók. A legegyszerűbb átviteli közeg az EAI-
485 szabvány (korábban RS 485). szerinti fémes vezetékpár lehet Az alapsávú adatátvitel 
a vezetékek közötti feszültségszint váltással történik. Az interferencia elkerülése érdekében 
úgynevezett csavart vezetékpár alkalmazható, ahol a két vezető kölcsönösen össze van 
csavarva - úgynevezett. „UTP“ (Unshielded Twisted Pair).

14.4 ábra  Csavart vezetékpár – interferencia elleni védelem 

Az elektromágneses zavarok még hatékonyabb kiküszöbölése érdekében akár a teljes kábel, 
akár az egyes erek leárnyékolhatóak.  Az ilyen kábelt „STP“ vagy „S / UTP“ (Shielded Twisted 
Pair), illetve „SF / FTP“ (Individual and Overall Shield) kábelnek nevezik. Az árnyékolást a 
földeléshez kell csatlakoztatni. A teljes duplex üzemmódban történő kommunikációhoz 
a kábelnek legalább két pár sodort vezetéket kell tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik a 
mindkét irányba történő egyidejű kommunikációt.

Vezeték nélküli adatátvitel 

A vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN-ok) ma már részei a mindennapjainknak. A vezeték 
nélküli adatátvitelhez számos szabvány áll rendelkezésre. A leggyakoribb szabvány az IEEE 
802.11xx, ami WiFi néven ismert. A vezeték nélküli adatátvitel 2,4 GHz-es (mint például a 
Bluetooth technológia esetében) és 5 GHz-es (IEEE 802.11ac) hálózati sávon történik. Ennek 
a szabványnak az ipari változata IWiFi. Ez a szabvány szélesebb körű funkciókkal rendelkezik 
a valós idejű kommunikáció terén, megbízhatóbb és biztonságosabb kommunikációt biztosít. 

Megjegyzés: Az ISO / OSI referenciamodellt az ISO Szabványok Nemzetközi Szervezete dolgozta 
ki ISO 7498 szabványként még 1984-ben. A modell meghatározza azokat a feltételeket, amelyek 
betartása mellett az átvitelben résztvevők megbízhatóan kommunikálhatnak egymással a soros biszon 
keresztül. A modell hétrétegű, amelyben minden egyes rétegnek pontosan meghatározott funkciója 
és szolgáltatása van. A hierarchia alsóbb rétegei szolgáltatást nyújtanak a magasabb rétegek számára 
(például a legalacsonyabb fizikai réteg feladata az egyes bitek átvitele a címzett és a feladó között a fizikai 
útvonalon, melyet ez a réteg közvetlenül vezérel). A legalacsonyabb réteg a hierarchiában legközelebb 
álló felső réteget szolgálja, az ún. összekötő (link) réteget, amely feladata a teljes adatblokkok hibamentes 
továbbításának biztosítása.
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Optikai (száloptikás) kábelek 

Az optikai adatátvitel fényimpulzusokon alapul. Ez az adatátvitel ellenáll az elektromágneses 
interferenciának, nagy átviteli kapacitással rendelkezik és az optikai kábel típusától függően 
nagy távolságra képes információt továbbítani. A fényforrás lehet egy egyszerű fénykibocsátó 
dióda (LED dióda, Light Emitting Diode) vagy lézerdióda (Laser diode), amely fényimpulzusokat 
bocsát ki a belépő áram alapján. A vevő oldalán lévő érzékelő egy fotodióda (Photodiode), 
amely az előzőekkel szemben a beeső fényimpulzusokat alakítja át elektromos jelekké.

Az átviteli közeg feladata, hogy a fénysugarat annak forrásától a érzékelőhöz juttassa el - a lehető 
legkisebb veszteséggel. Ennek a feladatnak az ellátásához megfelelő burkolattal (Cladding) 
bevont üvegszál vagy mesterséges (műanyag) optikai szál (Optical fiber) használható. Az 
ipari alkalmazásban nagyon elterjedt a SI-POF 980/1000 fényvezető száloptika (műanyag 
fényvezető száloptika polimetil-metakrilát maggal és polietilén burkolattal). Előnye a nagyon 
egyszerű telepítés, az egyes csatlakozásokat egyszerű szerszámokkal végzik, helyszíni 
körülmények között. Az ilyen típusú kábel azonban nem alkalmas az adatok nagy távolságra 
történő továbbítására. Az üveg fényvezető éri el a legjobb értéket a jel csillapítása körében, 
és alkalmas a nagyobb távolságokra történő adatátvitelre, nehezebb azonban a telepítése (pl. 
nagyobb kábelhajlítási sugarak). A teljes duplex üzemmódban történő kommunikációhoz a 
száloptikai kábelnek két optikai szálat kell tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik az egyidejű 
kommunikációt mindkét irányba.

( )

Port Poznámky
1
2

 (Tx)
 (Rx)1 2

14.5 ábra Példa egy két száloptikai csatlakozóval rendelkező kommunikációs egységre, vonal- vagy 
körkörös topológiai bekötésnél 

A busz topológiája 

Az irányítórendszer egyes részeinek busszal való összekötési módját topológiának nevezzük. 
A gyakorlatban leggyakrabban a következő hálózati csatlakozásokkal találkozhatunk: 

Soros topológia leágazásokkal

• az egyes berendezések rövid leágazással csatlakoznak a főághoz

• egy vagy több állomás üzemképtelensége nincs kihatással a többi működő berendezésre

• a főág megszakadása a hibától távol eső összes berendezés üzemképtelenségét okozza

• a főág végét megfelelően le kell zárni (végellenállás)

• korlátozott leágazás hossz
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Master

Slave Slave

Slave Slave

14.6 ábra  Soros topológia leágazásokkal (sín

Fa típusú topológia 

• szétágaztatott főág

• a leágazás hossza nincs korlátozva

• egy adott ág megszakadása esetén az egész alatta levő fastruktúra üzemképtelen lesz

• nagyon egyszerűen bővíthető

Master

Slave Slave

Slave Slave

14.7 ábra  Fa típusú topológia

Kör topológia 

• az információ az egyik csomópontból a másikba adott sorrendben van közvetítve

• minden csomópont csak a közvetlen szomszédjával van összekötve

• az adatok a körben a küldőtől a fogadóig vándorolnak

• minden pont egyben erősítő is (repeater)

• a soros topológiával ellentétben itt csak egyirányú adatáramlás lehetséges

• az adathálózat megszakadása a hálózat üzemképtelenségét idézi elő

• az információkat el kell távolítani a hálózatból, hogy azok ne keringjenek a végtelenségig

• ezt a módszert token-ringnek nevezzük, ami az adatküldés jogosultság átadása
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Master

Slave Slave

Slave Slave

14.8 ábra  Kör topológia

Csillag topológia 

• egy vagy több állomás üzemképtelensége nincs kihatással a többi működő berendezésre

• egy adott ág megszakadása csak az adott berendezés üzemképtelenségét idézi elő

• manapság ezt a topológiát Switchen keresztül kötik be, így az üzenet csak az „alhálózatra“ 
jut el, ahol a címzett fizikailag megtalálható 

• a párhuzamos bekötés megnöveli a költségeket, alacsony üzemeltetés az egyes busz 
szegmenseken

• ilyen hálózat pl. az Ethernet

Master

Slave Slave

Slave Slave

14.9 ábra  Csillag topológia

Az ipari buszok alap típusai 

Noha léteznek olyan ipari buszok, melyek nem az Ethernet szabványon alapulnak, 
konstatálhatjuk, hogy a közeljövőben különböző okokból továbbra is ilyen típusú buszt fognak 
többségében alkalmazni. Ennek egyik oka lehet, hogy ez a busztípus a teljes kommunikációs 
koncepciót megfelelően kiegészíti. Példa erre az IO-Link kommunikációs rendszer, amelyet 
egyszerű és olcsó megoldásként terveztek, amely összeköti az automatizálási piramis legalsó 
rétegét az érzékelőréteg és végrehajtó rétegével.
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Az IO-Link

IO-Link egy speciális digitális kommunikáció a különböző érzékelők, és beavatkozók soros 
porton keresztüli egyszerű csatlakoztatásához és kommunikációjához. Az eddig túlsúlyban 
levő 0 - 10 V, 4-20 mA analóg kimenetek digitális helyettesítésére, illetve a kapcsolt kimenetek 
helyettesítésére jött létre. Az ilyen típusú érzékelőket / vezérlőket általában digitális vagy analóg 
bemeneti / kimeneti (I/O) modulokhoz csatlakoztatnák. IO-Link kommunikáció esetén ezek az 
eszközök egy IO-Link Master modulhoz csatlakoznak, amely feltérképezi a csatlakoztatott „IO-
Link Slave”-et és egyfajta kommunikációs átjáróként működik a fölérendelt ipari buszhoz. A 
digitális és analóg I/O modulokhoz való klasszikus csatlakozáshoz képest jelentős különbség, 
hogy az IO-Link kommunikáció segítségével lehetőség nyílik vezérlési vagy konfigurációs 
adatokat továbbítására az érzékelőhöz és fordítva, valamint kinyerni nem csak a mért értékek, 
hanem az érzékelő diagnosztikai állapotának adatait is. Ez lehetővé teszi az érzékelő távoli 
vezérlését, valamint a beállításainak módosítását is.

Az IO-Link kommunikáció fizikai rétege specifikus, mivel a kommunikációhoz nincs szükség 
további vezetékekre. A kommunikáció ugyanazon a vezetéken történik, amely a szabványos 
digitális vagy analóg jelet táplálja és továbbítja. Az IO kommunikációval ellátott érzékelő 
továbbra is kompatibilis a hagyományos kapcsolójelekkel. Az IO-Link kommunikációja csillag 
topológiájú, melynek közepén az IO-Link Master áll, amely vezérli és létrehozza a pont-pont 
stílusú kommunikációt a Slave (Device) egységekkel. Átadja nekik mindazon adatokat, 
amelyeket automatikusan megkap, vagy melyeket bekér. A Mesternek így fizikailag annyi 
összekötő interfésszel (csatlakozóval) kell rendelkeznie, ahány egységet (érzékelőt) szeretnénk 
rácsatlakoztatni. Ez az IO-Link kommunikáció szintjén kiküszöböli az egység címzésének 
szükségességét. Az IO-Link 24 V-os impulzusmodulációt használ. A maximális távolság az IO-
Link Master és a csatlakoztatott eszközök közötti 20 m, az átviteli sebesség pedig 4, 8, 38,4 
vagy 230,4 kb / s lehet. 

Minden IO-Link kommunikációval rendelkező eszközt egy IODD (IO Device Description) 
konfigurációs fájllal egészít ki a gyártó. Ez a fájl teljes eszközleírást tartalmaz, és elengedhetetlen 
az eszköz beállításához, valamint az IO-Link mesterhez való csatlakoztatásához.

Fieldbus

PLC

PC

IO-Link Master

14.10 ábra  Példa egy nyomásérzékelő csatlakoztatására IO-Link kommunikációval
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Profibus-DP 

Az ipari Profibus-DP (Proces Fleld BUS - Decentralized Peripherya) az irányító rendszerek (PLC) 
és az elosztó részek (például távoli ki- és bemenetek) közti kommunikációra lett kifejlesztve. 
A Profibus-DP egy nyitott technológia, melyet a gyártók szabadon alkalmazhatnak. Európában 
ez az ipari kommunikációs szabvány volt a legelterjedtebb, már azonban fokozatosan felváltják 
az ipari Ethernet alapú szabványok. 

A Profibus-DP alapját az RS-485-ös kommunikáció alkotja, mely a kommunikáció biztosítására 
kéteres csavart vezetéket alkalmaz, ami ellenáll a zavaroknak. A tanusított, fukszia színű 
Profibus-DP vezeték ráadásul árnyékolt is, ennek ellenére nem ajánlott a kommunikációs 
kábelt magas feszültségű vagy magasfrekvenciás kábelek mellett vezetni. Az árnyékolást a 
földre kell kötni. A kábel két végét ellenállással kell lezárni (végellenállás).  

A hálózat úgy is lehet konfigurálva, mint multimaster, ami azt jelenti, hogy több master is lehet 
a rendszerben. A maximális átviteli sebesség 12Mbit/s, mely a vezeték hosszától függően 
csökken. Ismétlő alkalmazása nélkül maximum 32 berendezés köthető a hálózatra, ismétlő 
alkalmazásával pedig maximum 127. Minden egyes berendezésnek egyedi címmel kell 
rendelkeznie, melyet kapcsolók segítségével lehet beállítani közvetlenül az eszközön (hardver 
konfiguráció), vagy a master segítségével a hálózaton keresztül (szoftver konfiguráció). Az 
egész hálózat konfigurálását egy program segítségével kell elvégezni. Minden berendezéshez 

tartozik egy konfigurációs GSD állomány, amit a gyártó a berendezéshez ad. 

A Profibus-DP alapvető jellemzői: 

• Master / Slave hálózat (maximum 127 csatlakoztatott eszköz) 

• Átviteli sebesség hozzávetőlegesen 9800 kB/s-től 12 Mb/s-ig

• soros topológia leágazásokkal

• közeg: kéteres csavart vezeték vagy optikai kábel

• hálózat hossza: 100 m az egyes eszközök között, száloptikai kábelekkel akár 24 km 

• GSD fájl szükséges

CAN 

Ez a soros topológiájú multi-master hálózat az autóipar számára lett kifejlesztve, hogy különböző 
egységekhez a hozzáférés egyszerű legyen. Az  üzenetek ütközése esetén a prioritás alapján 
dönt. A CAN hálózat nagyon ellenálló a hibákkal szemben, köszönhetően a bitek és üzenetek 
ötszörös adatellenőrzésének. Ez a hálózat nagyon jól alkalmazható a különböző iparágakban a 
hálózati rétegek kiterjesztésének köszönhetően. A CAN alapján működő hálózatok a DeviceNet 

és a CANopen. 

DeviceNet 

Az Allen-Bradley cég által kifejlesztett kommunikáció, mely hozzáigazítja a CAN hálózatot 
az ipari vezérlőrendszerekben való használathoz. Az USA-ban ez a legelterjedtebb, noha 
fokozatosan ezt is felváltják az Ethernet alapú szabványok. Maximum 64 állomás lehet a 
hálózatban, ami lehet peer to peer, master-slave, muti-master. A maximális adatátvitel 500 
kb/s, a maximális távolság pedig 100 méter. Hasonlóan, mint a Profibus-DP a DeviceNet 
Slave-ekhez is szükség van konfigurációs állományra a slave egységekhez.
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Ethernet 

Az Ethernet ma messze a legolcsóbb és legelterjedtebb hálózat. Ipari alkalmazása azonban, 
ahogyan az a fejezet elején már ismertetésre került sokkal problematikusabb annak 
meghatározatlansága miatt. Olyan módszert használ ugyanis az adatok továbbitáshoz, 
(CSMA/CD – Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection) ami nem tudja 
biztosítani az információ továbítását Tmax időn belül. 

Meghatározhatatlansága miatt így az időre nem kritikus alkalmazásoknál használható, mint 
pl. adatgyűjtés és azok kijelzése a vállalati hálózaton. Ez egy nagyon olcsó megoldás, amely 
könnyen csatlakoztatható a vállalati hálózathoz.

Az a berendezés, amelyik küldeni szeretne, először megnézi, hogy történik-e valami a 
hálózaton. Ha nem történik semmi, akkor elkezdi az adatközvetítést. Előfordulhat (a jel 
késlekedése miatt), hogy egyszerre két vagy több berendezés is egy időben kezd el adatot 
küldeni, ilyenkor természetesen a jelek összekeverednek. Ezt kollíziónak nevezzük, amit az 
állomások úgy ismernek fel, hogy a saját jelük mellett az idegen jelet is érzékelik az adás 
során. A berendezés kiértékeli, hogy az adatküldés alatt adatfogadás is történt, egy rövid (32 
bites) jelet küld, amivel a többi berendezés tudtára adja, hogy kollízió történt. Ekkor az összes 
berendezés véletlenszerű időre elhallgat, majd újra megpróbál adatot küldeni. Az időköz amire 
a berendezés elhallgat minden egymás után következő tizedik kollízió után megduplázódik. 
Az ismételt meghibásodásokat követően így az állomás ritkítja a sugárzási próbálkozásait, így 
növelve annak esélyét, hogy egyszer csak sikeres lesz az adatátvitel.

A kéteres csavart vezeték ma messze a legelterjedtebb típusú Ethernet kábel. A topológiája 
sorosról csillag alakúra változott, melynek a központjában a switch van, az egyes végeken 
pedig a számítógépek. A switch nem csak egy egyszerű továbbító, hanem raktározza, és 
adott pillanatban küldi tovább az adatokat.  A switchre kötött PC-k között éppen ezért nem 
történik kollízió számítógépek nem versenyeznek egymással a közegért. Minden switchen 
egy független CSMA / CD algoritmus fut, így csak a helyi számítógépek versenyeznek 
a médiumért – a swich elválasztja az ütközési tartományokat. Ez azt eredményezi, hogy a 
hálózatnak nagyobb az adat-átersztő képessége, és biztonságosabb is, mivel az adat csak 
a célállomás felé van közvetítve. Az iparban STP (Shielded Twisted Pair) – árnyékolt - kábelt 
használnak, ami jobban ellenáll a zavarásoknak. 

Ethernet mint ipari busz

Ahogyan az a fejezet elején is említésre került, az Ethernet elv alapján működő ipari buszok 
fokozatosan az egyetlen eszközei lesznek a kommunikációnak az ipari automatizálás terén. 
A vezérlőrendszerek az ipari berendezésekkel (érzékelők, beavatkozók stb.) és egymással az 
ipari Ethernet hálózatokon keresztül kommunikálnak, míg a HMI-vel és az üzleti menedzsment 
rendszerekkel (MES, ERP, stb.) a hagyományos Etherneten keresztül. 

Profinet 

A Profinet rendszert a PROFIBUS és PROFINET International (PI) szervezet tartja fenn és 
fejleszti. A PROFINET a gyártók vagy beszállítóktól független, az ipari automatizálás minden 
szintjén nyitva álló ipari szabvány, mely az ipari Etherneten alapul. A rendszer jellemzője, 
hogy képes valós idejű visszajelzést adni, beilleszteni a megosztott készüléktechnikát, a 
mozgást vezérlő izokronikus alkalmazásokat, képes a telepítésre és hálózati tervezésre az ipari 
környezetre tekintettel, egyszerű hálózati adminisztráció és diagnosztika az IT szolgáltatások 
bevezetésével, védelem az illetéktelen hozzáférés és adatkezelés ellen. 

A Profinet hálózat két szabványos az Ethernet számára létrehozott hardveren alapuló 
változatban létezik, úgy mint Profinet CBA (egy előre elkészített komponensekből kialakított 
kommunikációs rendszer moduláris felépítése) és Profinet IO, amely egy „valós idejű“ ipari 
Ethernet rendszer a decentralizált perifériák összekapcsolására, elsősorban a ciklikus 
kommunikációs módban.
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A következő részben elsősorban a Profinet IO-val (röviden: Profinet) fogunk foglalkozni. 

A Profinet IO hálózatban háromféle csomópont fordulhat elő: 

• vezérlőállomás (IO-Controller) 

• végállomás (IO-Device) 

• mérnökállomás (IO-Supervisor) 

Amint az a 14.11-es ábrán látható, egy átviteli közegben 3 különböző kommunikációs csatorna 
fut.

- HTTP
- SNMP
- DHCP...

OPC UA 1

RT IRT
2 3

TCP/UDP

IP

Ethernet

14.11 ábra  A Profinet hálózat kommunikációs csatornái

Standard kommunikáció

A TCP / IP és UDP / IP-n keresztüli adatátvitelről van szó, amelyek nem idő kritikusak, 
például paraméterezés és konfiguráció nem determinisztikus kommunikációs ciklussal 
ezredmásodperc nagyságrendben. 

Profinet RT (Real Time) - valós idejű kommunikáció 

A kommunikációnak ez a módja biztosítja a determinizmus valamilyen formáját az időre 
kritikus adatok esetében, különösen az automatizált vezérléséhez szükséges Profinet I/O be- 
és kilépő folyamatadataihoz. Ebben a kommunikációs rendszerben a ciklikus adatcseréjét a 
Profinet I/O adatüzeneteinek prioritása biztosítja (IEEE 802.1Q szabvány szerint) a szabványos 
TCP / IP-n vagy UDP / IP-n keresztüli átvitellel szemben, még akkor is, ha nagyobb hálózati 
forgalom mellett, különösen broadcast vagy multicast sugárzása esetén, a kiválasztott 
kommunikációs ciklus meghosszabbodhat. Ebben a rendszerben a 250 μs-os kommunikációs 
ciklus is elérhető, általában 1-10 ms-os kommunikációs ciklust használnak. Ez a rendszer a PI 
szervezet szerint az automatizálási feladatok 80% -ra alkalmas. 

Profinet IRT - (Isochronous Real Time) - valós idejű szinkron órajel

A Profinet IRT olyan speciális alkalmazásokhoz készült, amelyek gyors reagálást és pontosságot 
igényelnek, pl. hajtásvezérlés (szervo meghajtó vezérlése, szinkronizálása, egyebek). Az Iso-
chronous (Iso = azonos, kronosz = idő) kommunikációs rendszer képes elérni akár a 31,25 
μs ciklusidőt is, kevesebb mint 1 μs időbeli bizonytalansággal, mellyel egyértelműen sikerült 
elérni a rendszer determinisztikus viselkedését. Ez a rendszer már speciális hardvert és hálózati 
kapcsolókat (swich) igényel, amelyek képesek megszakítani a szabványos TCP /IP és Profinet 
RT kommunikációs csatornát, és lehetővé tenni az IRT adatátvitelt, ahogyan az a 14.12-es 
ábrán is látható.
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IRT data IRT data TCP/IP data

14.12 ábra  A Profinet kommunikációs csatornáinak hierarchiája

A Profinet hálózat topológiája

A Profinet topológia megegyezik a szabványos Ethernet topológiával, ezen felül pedig további 
lehetőségekkel egészül ki, mint pl. a körkörös topológiával vagy az MRP funkcióval.

14.13 ábra  A Profinet hálózat topológiája

A Profinet további funkciói

MRP (Media Redundacy Protocol) - redundáns kommunikációs protokoll

Ez a protokoll IEC 62439-2 számon került szabványosításra. A „redundáns“ kifejezés jelentése 
„többlet”. A hálózati terminológiában ez azt jelenti, hogy több kommunikációs kapcsolatot 
hoztunk létre, mint ami szükséges a kommunikációhoz. Az MRP funkcióhoz éppen ezért ezt 
a bekötést használjuk, ami az egyes Profinet eszközök körkörös topológia szerinti bekötését 
jelenti. Amint az 14.14-es ábrán is látható, az összes aktív eszköz körbe van bekötve, azonban 
a körkörös topológia egy szegmense (szaggatott vonal) nincs kihasználva. Ezzel a körkörös 
topológia virtuálisan soros topológiára van módosítva. Ha bármelyik kötés megszakad (amint 
azt a 14.14-es ábra jobb oldalán is jelezve van), a hálózat 200 ms alatt újra konfigurálja magát, 
és az összes eszköz újra teljes egészében rendelkezésre áll. Klasszikus soros topológia esetén 
minden kommunikáció megszűnne a megszakad adatkapcsolatot követő eszközök között. A 
kör topológiára maximum 50 darab MRP funkcióval ellátott végállomás csatlakoztatható.
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MRP
Manager
(správca)

MRP klient

MRP klient

MRP klient

MRP
Manager
(správca)

MRP klient

MRP klient

MRP klient

14.14 ábra  A Profinet hálózat redundáns kommunikációs protokollja 

A PROFIsafe 

A Profinet kommunikációs hálózat nem csak a szabványos üzenetek, folyamat-, vezérlési vagy 
diagnosztikai adatok továbbítására szolgálhat. A Profinet buszhoz olyan biztonsági eszközöket 
is csatlakoztathatunk, mint például a biztonsági érzékelők, fényfüggönyök, biztonsági PLC-k és 
relék és egyéb SIL 3-ig terjedő biztonsági berendezések az IEC 61508 alapján. 

Fast Startup funkció (Gyorsindító funkció)

Ez a funkció olyan berendezésekhez lett megalkotva, amelyek cserélgetik azokat az eszközöket, 
melyre a Profinet kommunikációs egységek (állomások) csatlakoznak. Ezek elsősorban ipari 
robotok. Példa lehet a fémlemezalkatrészek gyártása: az egyik gyártási ciklus során a robot a 
váltogatja a Profinet kommunikációval rendelkező hegesztési fogókat vagy a manipulátorral 
rendelkező, a lapok megtartására szolgáló hegesztési fogókat. Annak érdekében, hogy a 
szerszámcsere során elkerülhetőek legyenek a hosszú leállások, az aktív gyorsindító funkcióval 
rendelkező kommunikációs egységek a hálózati csatlakozástól számított 500 ms-on belül 
képesek teljes mértékben működésbe állni (azaz időintervallum, amikor végbemegy az első 
ciklikus adatcsere).

A PROFIenergy 

A PROFIenergy a Profinet kommunikációs profilja. Ennek a funkciónak a célja az, hogy 
csökkentse a csatlakoztatott végállomások fogyasztását akkor, amikor éppen nem folyik 
termelés (szünetek, hétvégék…). Ezt a funkciót valamennyi, a buszhoz csatlakoztatott 
állomásnak támogatnia kell. A PROFIenergy kommunikációs profil lehetővé teszi, hogy a 
gyártási szünet elején egy parancs kerüljön kiküldésre a csatlakoztatott állomások felé, mely 
a fogyasztás csökkentésére utasítja az eszközöket. Emellett megkülönböztethető, hogy egy 
rövid szünetről (ebédszünet), hosszú szünetről (hétvége), vagy egy nem tervezett leállásról 
(meghibásodás vagy más termelési akadály) van-e szó. A csatlakoztatott eszközök a beállított 
profil alapján deaktiválhatnak bizonyos, a termeléshez nem szükséges terheléseket vagy akár 
készenléti (standby) üzemmódba is kapcsolhatnak. Ez a profil teszi aztán lehetővé a termelés 
ismételt beindítását az újraindítási parancs kiküldésével. A kommunikációs profil egy másik 
jellemzője, hogy adatokat gyűjt az egyes készülékek villamosenergia-fogyasztásáról.
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EtherCAT 

Az EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) szabványt a Beckhoff cég fejlesztette 
ki a valós idejű vezérlésre, és az ETG (EtherCAT Technology Group) szervezete irányítja. Az 
EtherCAT az Ethernet rendszert használja pontosan 100Mbps-al, és szinte bármilyen hálózati 
topológia megvalósítását lehetővé teszi. A legmagasabb fokú determinizmust biztosítja az 
összes jelenlegi ipari Ethernet hálózat közül, és kompatibilis a szabványos Ethernettel bármiféle 
speciális eszköz használata nélkül.

Az EtherCAT master-slave kommunikációs rendszert használ. Az Ethernet TCP / IP egyik 
hátránya, hogy először került sor az Ethernet üzenet fogadására, majd ennek értelmezésére, 
ezt követően pedig az elküldésére. Az EtherCAT szabvány esetében az Ethernet adatcsomag 
fogadása az egyes eszközök által nem tart tovább, mint az adatok értelmezése és másolása. Az 
EtherCAT hálózatban lévő eszközök, amelyeknek számára az adatot meghatározták, olvassák 
az üzenetet, miközben a keret már a következő eszközhöz tart. A modul hasonlóképpen tárolja 
az adatokat a keretben amikor áthalad az interfészen, így a késés a hálózat csomópontjain 
csak néhány nanoszekundum, ami sokkal nagyobb adatátviteli sebességet jelent a többi 
Ethernet alapú rendszerhez képest. Az alárendelt eszközök közötti kommunikáció közvetlenül, 
egy cikluson belül történik, ha a címzett megfelelő irányban helyezkedik el, vagy két cikluson 
belül, ha az adatátvitel az irányító berendezésen keresztül valósul meg. A körkörös szerkezet 
szükséges, mivel a csillag hálózatokat csak korlátozottan, speciális eszközök használatával 
lehet alkalmazni. Az EtherCAT körhálózat egyes készülékei nem használnak MAC címeket, 
hanem a mesterekhez rendelt azonosítókat, így nem használhatók hagyományos Ethernet 
hálózatokban. Az egyes berendezések nem MAC címek alapján vannak megkülönböztetve, 
hanem Mastertől kapott identifikátorral, vagyis hogy nem használhatóak a klasszikus Ethernet 
hálózatban.

14.15 ábra  Csomagok és adatok átvitele egy alárendelt eszközön keresztül az EtherCat hálózatban

A szinkronizálási mechanizmus az IEEE 1588-on alapul. Az EtherCAT ezzel szemben összegyűjti 
az egyes berendezésekből az összes adatot, így a kapacitás akár 97%-át is ki tudja használni. 
256 bináris jelet 11 mikro másodperc, 1000 bináris jelet 30 mikro másodperc, és 200 analóg 
jelet 50 mikro másodperc alatt képes közvetíteni. Az EtherCAT így olyan teljesítményt ér el, 
amely lehetővé teszi a hajtások akár SIL 4-es biztonsági szintnek megfelelő vezérlését.

Megjegyzés 1: A Precision Time Protocol (PTP) néven is ismert IEEE 1588 szabvány egy egyszerű és olcsó 
mechanizmussal oldja meg az egyes rendszerek gyors és pontos szinkronizálását, amely a technológiai 
adatok továbbítására is használt kommunikációs csatornát használja. Ezt a szabványt a legtöbb ipari 
Etherneten alapuló protokoll használja, így például EtherCAT, Profinet, Powerlink, EtherNet / IP stb.

Megjegyzés 2 (a következő oldalon található EtherNET / IP protokollhoz): Az UDP (User Datagram 
Protocol), valamint a TPC (Transmission Control Protocol) protokoll felelősek az adatcsomagok 
átviteléért az esetleges közbenső csomópontokon keresztül egészen a célcsomóponthoz. A TCP-állomás 
segítségével létrehoznak egy kapcsolatot maguk között, amelyeken keresztül adatokat továbbíthatnak. 
A protokoll garantálja a helyes sorrendben történő, megbízható kézbesítést. Ez a kapcsolat lassabb, mint 
az UDP protokoll szerinti, az azonban nem garantálja, hogy a továbbított adatcsomag nem veszik el, a 
fogadott adatok sorrendje nem változik meg, vagy az adatcsomag nem kerül többször átadásra.
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EtherNET/IP 

Az EtherNet/IP protokoll (IP, mint Industrial Protocol) teljes egészében az Ethernet TCP / IP 
alapú protokoll alapján épül fel, mely az adatokat TCP vagy UDP protokollon keresztül viszi 
át. Fő előnye abból áll, hogy az automatizálási eszközök konfigurálásához és vezérléséhez az 
Ethernet szabványos technikai és programozási eszközei használhatóak. A kommunikációs 
modellben az Ethernet/IP réteg felett helyezkedik el, mely az adatátvitel eszközéül szolgál, 
CIP (Common Industrial Protocol) protokoll. Ez a protokoll minden, az ODVA - EtherNet/IP, 
a DeviceNet, a ControlNet és a CompoNet által kezelt szabvánnyal azonos. A CIP protokoll 
ún. objektummal dolgozik, és a adó-vevő elven működő kommunikációt használja fel. A CIP 
protokoll használatával elérhető az összes támogató busz közötti interoperabilitás. A CIP 
keretén belül meghatározásra kerül, hogy az egyes objektumoknak milyen alkalmazás adatokat 
kell tartalmazniuk. Az alkalmazásobjektumok a kommunikációs eszközökre vonatkozó, az 
eszköz típusához és funkciójához kötődő speciális adatokat tartalmaznak. Az alkalmazás 
objektumcsoportja képezi az eszköz profilját. A gyártók meghatározhatják saját speciális 
tárgyait is 

Az EtherNet/IP szabványt elsősorban nem a valós idejű vezérlési feladatokra tervezték. 
A valós idejű tulajdonságok biztosítása érdekében az EtherNet/IP csak olyan alapvető 
mechanizmusokat használ, mint például a kollíziós domainek kapcsolókkal (swich) való 
felosztása és az egyes szegmensek elválasztása vagy csupán az Ethernet megfelelő 
sebességére támaszkodik. Éppen ezért minden használat előtt meg kell vizsgálni, hogy az 
adatok késlekedése vagy esetleges elvesztése elfogadható-e. 

Az Ethernet / IP szabvány nagyon népszerű az észak-amerikai piacon, a 02/2017 adatai 
szerint, a ProfiNet-tel együtt, a világon az Ethernet buszpiacnak a legnagyobb részesedése 
van - mindkettő 11% -kal rendelkezik. Összességében az Ethernet-buszok már 48% -os 
részesedéssel rendelkeznek a globális piacon (Forrás: HMS Research). 

Ethernet POWERLINK 

Az Ethernet POWERLINK egy nyílt, determinisztikus kommunikációs szabvány, amely valós 
idejű kommunikációra is alkalmas a táviratok időzítésének minimális varianciájával. A B&R 
vállalat által lett kifejlesztve, és az Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) kezeli. 
Ez a protokoll nem igényel speciális hardvert, és minden létező Ethernet szabványt felhasznál. 
Az Ethernet POWERLINK elméletileg bármilyen topológiát létre tud hozni. A válaszok idejének 
korlátozására a kapcsolók (switch) helyett hálózati elosztó (hub) ajánlott.

Az Ethernet POWERLINK hálózatban az adatátvitel vezérlése az MN (Managing Node) azaz 
kezelő csomóponton történik. Egy hálózatban csak egy MN eszköz lehet. A hálózat egyéb 
eszközeit CN (Controlled Nodes) nevezik. Annak érdekében, hogy a hálózat azon részeit 
elkülönítsük, a hálózat valós idejű részeitől, amelyek nem támogatják a valós idejű munkát az 
átviteli ciklus két részre oszlik: az izokronos rész - az idő kritikus adatok továbbítása; és aszinkron 
átvitel - más adatok továbbítása (konfigurációs adatok stb.). Az MN minden egyes ciklusban 
elküldi a ciklus kezdetét (SoC), hogy a valós idejű órajelektet a hálózat összes eszközére 
szinkronizálja. Ezt követi egy adott CN-címre küldött MN-parancs, amely azonnal elküldi az 
adatokat a hálózatnak a hozzárendelt időablakában. A ciklus izochronos részének befejezése 
után az MN parancsot küld az átvitel aszinkron részének jelzésére. Ebben a szakaszban a 
készülék paraméterei, diagnosztikai adatai stb. kerülnek átadásra. 

Az ISO / OSI kommunikációs modell alkalmazásrétegében az Ethernet POWERLINK a 
CANopen szimbiózist használja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az Ethernet 
POWERLINK hálózaton kommunikálni képes sok automatizálási összetevő már létrehozott 
profilját használja. A 200 μs-nál rövidebb ciklus-válaszidő 1 μs-nál kisebb szinkronizálási 
bizonytalansággal szintén lehetővé teszi a SIL 3 kategóriájú biztonsági rendszerek kialakítását.
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Az SMC rendszerek áttekintése soros kommunikációhoz

Az SMC számos különböző típusú eszközt kínál, melyek különböző iparági kommunikációs 
szabványokkal kommunikálnak. Ezek az elektromos hajtások vezérlőin túl - amelyeket 
egy külön fejezetben mutatunk be -, elsősorban a szelepterminálok soros adatátviteléhez 
szükséges kommunikációs egységek. Ezek lehetővé teszik decentralizált I/O hozzáférési 
pontok létrehozását, amelyek nemcsak a szelepek, hanem más I/O eszközök vezérlését is 
lehetővé teszik. Ilyenek továbbá a különböző pozíció-, nyomás-, vagy áramlásérzékelők, és 
végül, de nem utolsó sorban az elektro-pneumatikus átalakítók (nyomásszabályzók).

ISE sorozat - IO-Link kommunikációs nyomásérzékelők 

Az ISE20 és az ISE70 sorozatú nyomásérzékelők bizonyos verziói képesek ciklikusan kiolvasni 
az aktuális nyomásra, a digitális kimenetek állapotára és a teljes érzékelő diagnosztikai 
állapotára vonatkozó adatokat. Végül, de nem utolsósorban az érzékelő teljes konfigurációja 
lehetséges (digitális kimenetek viselkedése, kijelző színe, kijelző egységek stb.).

Pin . Názov Farba vodi a Funkcia
1 L+ 18 30 VDC
2 DO
3 L- 0 V
4 C/Q

14.16 ábra  Az ISE 70 nyomásérzékelője és annak M12 csatlakozója 

Ahogyan azt a 14.16-os ábrán látható példa is mutatja, az IO-Link protokoll teljes egészében 
integrálva van az ISE70 érzékelő interfészébe. Az IO-Link kommunikáció a szabványos 
hálózati tápcsatlakozó vezetékkel valósítható meg, miközben a 4-es számú tápcsatlakozónak 
megosztott funkciója van. Normál üzemmódban úgy viselkedik, mint az 1-es számú digitális 
kimenet, az IO-Link mesterhez való csatlakozását követően pedig funkciója kommunikációra 
változik.

14.17 ábra További példák az IO-Linken keresztül kommunikáló érzékelőkre: PF3W áramlásmérő és 
D-MP útmérőre 
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Soros kommunikáció a szelepterminálokban 

A soros kommunikáció széles körben érvényesül a szelepszigetek használata során. Először 
azonban meg kell magyarázni az SMC szelepterminálok általános építési koncepcióját, amely 
lehetővé teszi a különböző típusú soros adatátviteli egységek és szelepsziget csatlakozásának 
nagy változatosságát.

SMC kommunikációs egységek áttekintés a soros adatátvitelhez 

Az alábbi ábra az SMC soros adatátvitelhez és rendelkezésre álló kommunikációs protokol-
lokhoz kapcsolódó kommunikációs egységek leggyakoribb típusait mutatja be. Ez a felsorolás 
azonban nem ad teljes áttekintést az összes lehetséges kommunikációs protokollról és 
kommunikációs egységről.

Rad

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Link

EtherNet/ IP™

EtherCAT®

PROFINET

POWERLINK / IO-Link

14.18 ábra Soros adatátvitelre és kommunikációs protokollokra kiválasztott SMC kommunikációs 
egységek

Soros kommunikációs interfész / párhuzamos szelep csatlakozás 

A 14.19-es ábra az SMC szelepszigetek elektromos csatlakozásainak variációit szemlélteti. 
A szeleptömbök minden tekercse egy közös csatlakozóhoz van csatlakoztatva a szelepsziget 
bal oldali véglapjához. Ehhez a véglaphoz minden típusú EX kommunikációs egységet vagy 
a különböző típusú csatlakozókkal rendelkező modult csatlakoztatni lehet.

Ahogyan az a 14.20-as ábrán is látható, a szelepblokkon belül kétféle párhuzamos tekercs 
csatlakozást különböztetünk meg - szabványos és speciális. A szabványos elektromos csat-
lakozás esetén az alaplap két vezérlő kimenettel rendelkezik, amelyek a kéttekercses szelepek 
vezérlésére szolgálnak. Ha egy tekercses szelepet csatlakoztatunk ehhez az alaplaphoz, 
elveszítünk egy vezérlőcsatlakozást. Speciális csatlakozások esetén a szelep tekercsei számától 
függően olyan alaplapot helyezünk a szelep alá, amely egy vagy két vezérlő kimenettel 
rendelkezik. Ezzel a buszos vezérlő maximális kapacitását ki tudjuk használni.
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14.19 ábra  SMC szelepterminálok elektromos csatlakozásainak variációi
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14.20 ábra  Szabványos és speciális elektromos csatlakozások a szelepblokk vezérléséhez

LOCK

FREE

EX260 soros 
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EX500 
soros
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IP67
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tömítéssel
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EX260 sorozat

Ez a kommunikációs egység kínálja a legkényelmesebb módot a szelepterminálnak a busz-
hoz való csatlakoztatásához. Ez egy kompakt kommunikációs egység, amelyhez nem lehet-
séges digitális vagy analóg bemeneti/kimeneti bővítő modulok csatlakoztatása. Az M12 
csatlakozóval ellátott változata IP67 védelmet biztosít. A fejegységhez akár 32 szeleptekercset 
is csatlakoztathatunk (műszaki okokból nem ajánlott több mint 24 szelepet tartalmazó 
szelepterminált összeszerelni - a szelepterminál torziós szilárdsága és sűrített levegő ellátása 
miatt).
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14.21 ábra  EX260 kommunikációs egység és annak ipari busz bekötése

EX600 sorozat

Az EX600 sorozatú kommunikációs egységek a szelepterminálon kívül a nagyszámú I/O 
periféria csatlakoztatását is lehetővé teszik. A szelepsziget magához a kommunikációs 
egységhez a jobb oldaláról csatlakoztatható hozzá, ahogyan azt az SMC szelepterminálok 
csatlakoztatásának elve alapján korábban megismertük. A kommunikációs egység bal oldalról 
legfeljebb további 9 digitális vagy analóg bemenettel/kimenettel vagy ezek kombinációjával 
egészíthető ki, amint azt a 14.22-es ábra is bemutatja. Összességében így a bemeneten 
legfeljebb 512 bit, a kimeneten 512 bit átvitele lehetséges. 

A kommunikációs egységgel rendelkező modulok belső kommunikációs protokollon 
keresztül kommunikálnak, így mennyiségük és sorrendjük tetszőlegesen megváltoztatható. 
A kommunikációs egység kiterjedt diagnosztikai funkciókat is tartalmaz. Állapotát a beépített 
webszerveren keresztül lehet ellenőrizni (ez a funkció csak néhány ipari Etherneten alapuló 
kommunikációs protokoll esetében elérhető). Az egység által küldött diagnosztikai üzenetek 
közé tartozik a csatlakoztatott kimeneti eszközök rövidzár diagnosztikája, a megszakadt 
vezeték diagnosztika, a tápfeszültség felügyelet, a bemeneti / kimeneti kapcsoló számláló 
olvasójának adata stb. 

Az utolsóként említett funkció a megelőző karbantartáshoz alkalmas. Már a gép építése 
során beállíthatjuk a ciklusok számát, amelyek után el kell végezni a digitális kimeneti 
modulhoz csatlakoztatott berendezés ellenőrzését, melyek problémamentes működése a gép 
hibamentes működéséhez szükséges.
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14.22 ábra  Az EX600 kommunikációs egység modul konfigurálása
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EX500 sorozat

A sorozat kommunikációs egysége lehetővé teszi a saját kommunikációs hálózat létrehozását a 
szelepterminálok és a digitális bemeneti modulok számára. Az EX500 sorozat 4 kommunikációs 
porttal rendelkezik, amelyekhez kábelekkel hozzá lehet csatlakoztatni a szelepszgeteket és 
digitális bemeneti modulokat, ahogyan az a 14.23-a ábrán is látható. Egyetlen EtherNet/
IP ™, PROFINET, PROFIBUS DP vagy DeviceNet ™ fejegységhez (GateWay) csatlakoztatott 
szelepterminálokkal, valamint digitális kimeneti és bemeneti modulokkal így kombinált csillag- 
és vonal topológiát hozhatunk létre.

Az EX500 központi vezérlő egysége és a csatlakoztatott terminálok / bemeneti modulok 
közötti kommunikáció az SMC belső kommunikációs protokollján keresztül történik. Egy ág 
hossza legfeljebb 20 m lehet, az ágak maximális száma pedig 4 lehet. 

Az angolszász irodalomban ezt a megoldást ún. „átjárónak” (GateWay) nevezik, amelyre úgy 
tekinthetünk, mint egy interfészre a vezérlőrendszer kommunikációs útvonalnak biztosítására 
szolgáló kommunikációs protokoll - EX500 központi egysége és a csatlakoztatott modulok és 
szelepterminálok kommunikációját biztosító belső kommunikációs protokoll között. 

Ennek a megoldásnak az egyik előnye többek között az, hogy lehetővé teszi  a szelepszigetek 
optimális elhelyezését a gépen. Ez lehetővé teszi a rövidebb tömlőcsatlakozások használatát 
a pneumatikus hengerek és szelepek között, amelyek felgyorsíthatják a gép ciklusidejét és 
csökkenthetik a sűrített levegő fogyasztást.

14.23 ábra EX500-as decentralizált kommunikációs egység - kommunikációs ág két szelepterminállal és 
két digitális bemeneti modullal
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14.24 ábra EX600-W sorozatú modulkészlet, a master egység három slave egységgel kommunikál, 
minden kommunikációs egységhez további I/O modulok vannak csatlakoztatva

Vezeték nélküli soros kommunikáció, EX600-W sorozat

A fém fizikai rétegen keresztül történő összes adatátviteli technológia alapvetően a következő 
problémákra nyújt megoldást: a jel minősége, a mechanikus csatlakozás megbízhatósága, 
a termikusan és kémiailag terhelt munkakörnyezet, vagy a fém csatlakozásoknál jelentkező 
külső interferencia (pl. Elektromágneses tér). Ha megbízható és jó minőségű adatátviteli 
rendszerünk van, beleértve a kellően tartós és árnyékolt kábelezést, megbízható és állítható 
hálózati elemeket, jó minőségű csatlakozókat, megfelelő IP-védelemmel, akkor a soros 
kommunikáció megbízhatóan, megszakítások nélkül is megvalósulhat.

A probléma azonban akkor jelentkezik, amikor a kommunikációs csomópont a robot 
mozgókarján vagy a forgatóasztal lapján található. A kommunikációt és az áramellátást 
forgó csatlakozókon és jelátvezetőkön keresztül kell megoldani. Rövid távú jelkiesés pl. 
ezredmásodperceken belül lehet, hogy nem zavarja a csomópont áramellátását, de minden 
bizonnyal nagy hatással van a csomópont vezérléséhez szükséges adatkeretekre. Ezenkívül az 
érintkező elhasználódhat illetve kosz és vízkőlerakódás is keletkezhet rajta. Ekkor foglalkoznunk 
kell azzal, hogy melyik adatátviteli technológia megbízhatóbb és ugyanolyan biztonságos, 
mint az álló gépeké. 

Ilyen technológia lehet a 2,4 GHz-es rádióhullám-továbbítás elvén alapuló vezeték nélküli 
adatátviteli rendszer - Wi-Fi (Wireless Fidelity), amelyet az SMC EX600-W kommunikációs 
egységek biztosítanak. A rendszert hierarchikusan tervezik master-slave kommunikációval, 
ahol a master egység kábellel csatlakozik egy hagyományos buszhoz (PROFINET, Ethernet/IP), 
és megbízható 10 m hatótávolságon belül vezeték nélkül kommunikál a Wi-Fi technológiával 
31 (PROFINET) vagy akár 127 (Ethernet/IP) slave egységek által. Ezt a kommunikációt Point-
to-Multipoint-nak hívják. Ezenkívül hangsúlyozni kell, hogy egyszerre legfeljebb 15 típusú 
slave-vel lehet biztonságosan kommunikálni.

A rendszer nem veszíti el a funkcionalitását a vezetékes változatához képest - minden EX600 
egység (master és slave típus) azonos számú és típusú I/O modullal (analóg és digitális) 
és akár 32 szeleptekercsel is rendelkezhet. Ez a teljes vezeték nélküli alhálózat legfeljebb 
1280 bemeneti és 1280 kimeneti bitet tartalmazhat. Ezenkívül 10 bájt diagnosztikai adat áll 
rendelkezésre.
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A master egység nem csak moduljaiból szerzi be a folyamat- és diagnosztikai adatokat, hanem 
a slave egységekből és azok I/O interfészeiből is - például a rendszer felismeri, hogy egy adott 
(aktív) slave egység hatótávolságon belül van-e. A master ezt a státuszt a felsőbb irányítási 
rendszernek (PLC, IPC) csak információként továbbítja, nem pedig hibaüzenetként, és így 
nem befolyásolja a helyi hálózat hardverkonfigurációjának konzisztenciáját. Ezt a funkciót 
hatékonyan használják, például amikor egy roboteszközt cserélnek, ahol a master egység a 
roboton helyezkedik el és a slave egységek az egyes műszereken, mint a vezérlők végrehajtói. 
A robot, miután csatlakoztatta a szerszámot az elektromos érintkezőihez, tápfeszültséggel látja 
el, és automatikusan bekapcsolja a slave egységeket. Ez 250 ms-on belül teljesen elérhető az 
ellenőrzési rendszer számára, ami nagyon rövid idő.

Ahogy az ábrán látható, az egységek a 2,4 GHz-es sávban kommunikálnak, ahol a hagyo-
mányos ipari gyártásból származó jelek nem zavarják a vezeték nélküli kommunikációt. 
A kommunikációs sávon belüli interferencia védelme a „Frekvenciaugrás“ (FHSS - Frequency 
Hopping Spread Spectrum) módszer, amely egy adott frekvenciasávban keres szabad csatornát, 
miközben a csatornák minden kommunikációs ciklus alatt változhatnak, a csatornakeresés és 
váltás 5ms ciklusidővel történik. Ezeknek a megoldásoknak köszönhetően a vezeték nélküli 
kommunikációs egységek nagyon magas minőségű soros adatátvitelt mutatnak még olyan 
nagyigényű környezetben is, mint az ipari gyártás.
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14.25 ábra  A kommunikációs csatornák változásának diagramja a kommunikációs sávon belül, 
  a  kommun. sáv frekvenciájának összehasonlítása az ipari gyártás zavaró frekvenciáival
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