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S cílem poskytovat kompletní
fie‰ení pro prÛmyslovou komu-
nikaci roz‰ífiila firma Moxa
svÛj sortiment multiportov˘ch
sériov˘ch karet, síÈov˘ch ser-
verÛ pro sériová zafiízení, ser-
verÛ pro distribuované vstupy
a v˘stupy a prvkÛ prÛmyslo-
vého Ethernetu o produkty 
pro budování bezdrátov˘ch sí-
tí a pro pfiipojení zafiízení do
tûchto sítí.

Bezdrátov˘ Ethernet posky-
tuje moÏnost pfienosu ether-
netov˘ch paketÛ bez pouÏití
kabeláÏe. PfiestoÏe tato tech-
nologie není vhodná pro
v‰echny aplikace, existují
oblasti, ve kter˘ch by spoje-
ní pomocí kabeláÏe bylo ob-
tíÏnû fie‰itelné. Typick˘m
pfiíkladem vhodného pouÏi-
tí lokálních bezdrátov˘ch
sítí (WLAN) jsou aplikace,
které obsahují pohybující se
zafiízení fiízená pfies síÈ
TCP/IP nebo aplikace budo-
vané pouze na omezenou
dobu, kdy v˘stavba kabelá-
Ïe by byla cenovû nepfiijatelná.

Sítû WLAN pracující podle
norem IEEE 802.1b a IEEE
802.1g b˘vají provozovány
v módech ad-hoc nebo infrast-
ructure. V módu ad-hoc jedno-
tlivé stanice komunikují na-
vzájem bez centrálního uzlu
tvofieného zafiízením naz˘va-
n˘m pfiístupov˘ bod (access
point). Provozování sítû v tom-
to módu je levnûj‰í a jednodu‰-
‰í pro konfiguraci. V sítích pra-
cujících v módu infrastructure
komunikují jednotlivé stanice
pouze s centrálním pfiístupov˘m
bodem, kter˘ dále zprostfiedko-
vává komunikaci s ostatními
bezdrátov˘mi zafiízeními, pfií-
padnû mÛÏe taky slouÏit jako
pfiístupová brána do sítû LAN.
Pfiístupov˘ bod zároveÀ slouÏí
ke konfiguraci sítû WLAN.

Pfiístupov˘ bod Moxa 
AWK-1100 je urãen˘ pro pfiipo-
jení zafiízení do sítû WLAN pfie-
dev‰ím v prÛmyslov˘ch aplika-
cích. Jednou z nejvût‰ích obav
pfii rozhodování
o pouÏití bezdráto-
vé sítû b˘vá bez-
peãnost. ProtoÏe
k pfienosu dat se
pouÏívá snadno za-
chytiteln˘ rádiov˘
signál, je tfieba zaji-

stit utajení pfiená‰en˘ch infor-
mací a pfiístup do sítû omezit
pouze na oprávnûné uÏivatele.
Pro ovûfiování uÏivatelÛ a ‰ifro-
vání dat pouÏívá pfiístupov˘
bod Moxa standardy WEP se
statick˘m klíãem a WPA s dy-
namick˘m klíãem. AWK-1100
mÛÏe dále ovûfiovat a povolo-
vat pfiipojení uÏivatelÛ podle
standardu IEEE 802.1x komu-
nikací s RADIUS-serverem, kte-
r˘ poskytuje pfiístupovému bo-
du informace o uÏivatelích ma-
jících pfiístup do sítû WLAN.

Pfiístupov˘ bod AWK-1100
mÛÏe nalézt uplatnûní nejen
v sítích typu infrastructure, ale
i v sítích typu ad-hoc, a to ja-
ko AP klient. V tomto reÏimu
pracuje pfiístupov˘ bod ve
funkci pfievodníku mezi dráto-
v˘m a bezdrátov˘m Etherne-

tem. UmoÏÀuje tak pfiipojit do
sítû WLAN i zafiízení s rozhra-
ním Ethernet, která není moÏ-
né roz‰ífiit o bezdrátov˘ adap-
tér. Typick˘m pfiíkladem jsou

automaty PLC. Pfii
pouÏití AP klienta
není nutné na pfii-
pojované zafiízení
instalovat Ïádn˘
software ani ovla-
daãe.

Vzhledem k to-
mu, Ïe je u prÛmy-
slov˘ch zafiízení
nutné zaruãit jejich
nepfietrÏit˘ provoz,
je tfieba, aby byly
vybaveny ãasova-
ãem watchdog, kte-
r˘ hlídá pfieru‰ení

bûhu firmware. K takové-
mu pfieru‰ení mÛÏe dojít na-
pfiíklad vlivem nestabili-
ty napájecího napûtí nebo 
elektromagnetick˘m ru‰ením.
V tomto pfiípadû ãasovaã 
automaticky provede nové
spu‰tûní zafiízení. Aby bylo

moÏné zajistit trval˘ provoz
v pfiípadû v˘padku napájení, je
AWK-1100 vybaven napájecí-
mi vstupy pro dva nezávislé
zdroje. Pfiístupov˘ bod podpo-
ruje rovnûÏ standard PoE pro
napájení zafiízení prostfiednic-
tvím ethernetového kabelu. Pfii-
zpÛsobení pro montáÏ na li‰tu
DIN nebo panel, rozsah pra-
covních teplot, robustní prove-
dení s krytím IP30 a indikace
stavu prostfiednictvím LED
jsou dobr˘mi pfiedpoklady pro
nasazení AWK-1100 ve funkci
spolehlivého a snadno pouÏi-
telného základního stavebního
prvku prÛmyslov˘ch bezdráto-
v˘ch sítí.

JiÏ dlouhou dobu jsou zá-
kladním kamenem nabídky fir-
my Moxa síÈové servery urãené
pro pfiipojení sériov˘ch zafiíze-

ní do sítû Ethernet. V návaz-
nosti na nabídku produktÛ
WLAN s dostateãn˘m zabezpe-
ãením a spolehlivostí pro prÛ-
myslové aplikace se staly lo-
gick˘m doplnûním sortimentu
sériové servery pro bezdrátov˘
Ethernet. Bezdrátové sériové
servery fiady W2000 jsou osa-
zeny jedním, dvûma nebo ãtyfi-
mi sériov˘mi porty. Rozhraní
portÛ je softwarovû konfiguro-
vatelné jako RS-232/422/485.
Servery mohou pracovat v reÏi-
mu TCP Server, TCP Client,
nebo je moÏné porty serveru
instalovat jako virtuální sério-
vé porty do operaãních systé-
mÛ Windows a Linux. V módu
ad-hoc mohou b˘t vzájemnû
propojeny dva servery a vznik-
ne tak bezdrátové propojení aÏ
ãtyfi sériov˘ch linek. Mecha-
nické provedení serverÛ, náro-
ky na montáÏ, napájení a pra-
covní prostfiedí jsou obdob-
né jako u pfiístupového bodu
AWK-1100.

Servery fiady W-2000 jsou 
ideálním prostfiedkem pro pfii-
pojení zafiízení se sériov˘m
rozhraním, která jsou pfiená-
‰ena nebo se pohybují v pro-
stfiedí pokrytém signálem
WLAN. Mohou to b˘t napfií-
klad pfienosné testovací pfií-
stroje, snímaãe ãárov˘ch kó-
dÛ v automatizovan˘ch skla-
dov˘ch systémech, datalog-
gery v dopravních prostfied-
cích apod.

Bezdrátové pfiístupové body
a sériové servery i dal‰í pro-
dukty firmy Moxa je moÏné za-
koupit u spoleãnosti Elcom
IPC s.r.o.

Podrobnûj‰í informace lze
získat na internetov˘ch strán-
kách www.moxa.cz.

Bezdrátový Ethernet v průmyslových aplikacích

ČTENÁŘSKÝ SERVIS ?


