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Bezdrátová komunikace je z pochopi-
telných důvodů výhodná pro mobilní 
aplikace. Zejména pak pro spojení 
mezi vozidly a pozemní síti. Důle-
žitým požadavkem je, aby spojení 
mobilních bezdrátových klientů bylo 
co nejplynulejší i během předávání 
mezi přístupovými body (roaming). 
Při komunikaci mezi klientem a pří-
stupovým bodem založené na stan-
dardu 802.11, která nevyužívá žádné 
mechanismy pro roaming, může pře-
dávání klienta trvat až 10 sekund. 
Toto je nepřijatelné zejména proto, že 
čas, po který je rychle se pohybující 
klient (například v dopravním pro-
středku) připojen k jednomu přístupo-
vému bodu, je pouze několik sekund 
a předávání delší než 100 ms zname-
ná riziko ztráty spojení. Snížení této 
„roamingové prodlevy“ na co nejnižší 
úroveň je technologickou výzvou.

Současná řešení
Řešení, která byla dosud na trhu, jsou 
nákladná a jejich předávací čas přesto 
není nižší než 100 ms, což je pro mnoho 
aplikací příliš pomalé. Navíc tato řešení 
vyžadují velkou šířku pásma, protože 
všechna data musí procházet řadičem. 
Aby byla zajištěna kontinuita předávání 
důležitých dat včetně zvuku a videa, je 
třeba bezdrátové řešení pro spojení mezi 
vlakem a pevnou sítí s roamingovou pro-
dlevou menší než 50 ms.

Řešení Moxa
Moxa řešení je založeno na zabezpeče-
ném bezdrátovém řadiči, který umožňu-
je bezpečné vysokorychlostní předávání 
a zajišťuje přechod bezdrátových klientů 
mezi přístupovými body v časech krat-

ších než 50 ms. Předchází výpadkům 
spojení během předávání a zvyšuje bez-
pečnost v extrémně náročných podmín-
kách.

Rychlejší roaming
Bezdrátový řadič WAC-1001 snižuje 
předávací čas tak, že minimalizuje čas 
potřebný pro vyhledávání přístupových 
bodů a spojení s klienty. WAC- 1001 
poskytuje efektivní centralizovanou 
správu zabezpečení a řízení sítě umožňu-
je klientů přepojení v čase do 50 ms. Tato 
nová technologie umožňuje plynulejší 
přenos dat v mobilních aplikacích a je 
vhodná pro připojení rychle se pohybují-
cích dopravních prostředků.

Bezpečný roaming
WAC-1001 podporuje aktivní ověřování 
a šifrování, čímž zajišťuje, že připojení 
k síti je bezpečné. Pro realizaci plynulé-
ho předání je bezdrátový klient předem 
ověřen bezdrátovým řadičem a pak rych-
le předán bez dalšího ověřování. Tento 
mechanismus významně snižuje latenci 
při ověřování před dalším připojením kli-
enta k přístupovému bodu, což výrazně 
zvyšuje rychlost a spolehlivost připojení 
v real-time aplikacích citlivých na roa-
mingové zpoždění.

Čím se odlišuje Moxa 
řešení od konkurence?
Moxa řešení je nejméně 
nákladné roamingové řešení 
na trhu s časem do 50 ms 
a současně nabízí následující 
výhody:
• různé metody roamingu: 

porovnávací, přidělovací 
nebo hybridní pro aplikace 

využívající všesměrové, směrové nebo 
kabelové antény pro signálové pokrytí;

• různé módy roamingových mostů pro 
různě rozsáhlé sítě;

• předávání kratší než 50 ms při spojení 
prků řad AWK-3121- nebo 4121-RS.

Bezdrátový řadič Moxa WAC-1001
Bezdrátový řadič WAC-1001 je ide-
ální pro aplikace, kde jsou zaříze-
ní mobilní a musí se připojit k síti 
TCP/ IP. WAC-1001 podporuje zabez-
pečení IEEE 802.1X/ RADI US, šifrová-
ní WPA/WPA2/802.11i má integrova-
né DI a DO pro vzdálené monitorování 
a výstrahy. Může pracovat v rozsahu 
teplot až -40 °C–75 °C a je dostatečně 
robustní pro provoz ve všech průmys-
lových prostředích. Řadič WAC-1001 
s krytím IP30, přehlednou LED indika-
cí stavu a snadnou instalací je cenově 
efektivním řešením pro všechny typy 
průmyslových bezdrátových aplikací.

Dodavatelem bezdrátových prvků 
pro průmyslový Ethernet od společ-
nosti Moxa a dalších zařízení pro prů-
myslovou komunikaci je společnost 
ELVAC IPC s. r. o. Podrobnější informace 
je také možné získat na internetových 
stránkách www.moxa.cz.
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