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V posledních několika letech se
redundandní Ethernet pro svůj
přínos ke zvýšení spolehlivosti
sítě rychle dostal na výsluní.
Snadná instalace, vysoká do-
stupnost sítě, rychlá
obnova spojení a budou -
cí rozšiřitelnost jsou
důležité vlastnosti prů-
myslové redundandní
ethernetové sítě. Při roz -
šiřujícím se využití re-
dundantních sítí a s tím
spojeným nárůstem po-
žadavků na ně se ale
některé starší technolo-
gie začínají jevit jako
neefektivní nebo jsou v urči-
tých situacích zcela nepouži-
telné.

Jedním z nejčastějších pro-
blémů, se kterými se u průmy-
slového redundandního Ether -
netu lze setkat, je nedostatek
technologií pro vysoce dostup-
né sítě s větším počtem redun-
dandních linek. Avšak to je 
často třeba v aplikacích, jako je 
propojení větrných elektráren,
monitorování ropovodů nebo
automatizace železniční sítě.
V uvedených případech jsou za -
potřebí rozsáhlé redundandní 
ethernetové sítě, které jsou slo-
ženy z několika přípojných míst
propojených na velké vzdále-
nosti a které vyžadují flexibil -
ní topologii. Po zvážení kladů
a záporů standardních redun-
dandních technologií si ukaž-
me možnosti efektivního a kon-
krétního řešení s využitím nové
technologie Turbo Chain.

Mnoho již existujících tech-
nologií může zvýšit spolehli-
vost sítě Ethernet. Nejběžnější
z nich jsou STP, RSTP a propri-
etární kruhové technologie.

Protokoly 
Spanning Tree 
Protokol STP nebo RSTP auto-
maticky detekuje nadbytečné
spoje v libovolně propojené síti
a je schopen jeden nebo více
z nich aktivovat v případě, že
nastane porucha. Tento typ re-
dundance může být použit v li-
bovolně zapojené a složité síti;
jeho nevýhodou je dlouhá doba
obnovy, nepřijatelná v průmys -
lových aplikacích.

Proprietární 
kruhové redundance
Kruhové redundance jsou ře-
šením se snadnou instalací
a velmi krátkými dobami ob-
novy, ale mají svá omezení ve
flexibilitě topologie a rozšiři-
telnosti.

Moxa Turbo Chain
Moxa Turbo Chain je mo derní
technologie, která řeší hlavní ne-

dostatek redundancí STP/RSTP,
a to dlouhou dobu obnovy, a zá-
roveň také nevýhodu kruhových
sítí spočívající v omezeních to-
pologie.

Použití moderní „řetězové“
koncepce umožňuje vystavět síť
s jakýmkoliv typem redun dand -
ní topologie v kterémkoliv sí -
ťovém segmentu. Konfigurace
Turbo Chain je velmi snadná.
Stačí mezi sebou jednoduše
propojit několik ethernetových
přepínačů do řetězce, krajní
přepínače v řetězci nakonfigu-
rovat jako Head a Tail a zbýva-
jící přepínače nastavit jako
Member. Po sledním krokem je
připojení obou konců řetězce
do existující ethernetové sítě.
Tím je instalace hotova. 

Turbo Chain zajišťuje rych-
lou redundanci nutnou pro
průmyslové aplikace. Jakmile
selže některý segment řetězce,
okamžitě je odblokována zá-
ložní cesta (spoj mezi konco-
vým přepínačem Tail a vnější
síti). Cesta je odblokována
v době kratší než 20 ms. Toto
rychlé zotavení zajistí, že je

průmyslová ethernetová síť
stále dostupná s téměř nulový-
mi prostoji.

Kdykoliv je topologie sítě
složena z více kruhů, je Turbo

Chain z důvodu flexi-
bilní a škálovatelné 
topologie, neomezené
rozšiřitelnosti, rychlého
zapojení, konfigurace
a rovněž cenové efekti-
vity nejvhodnějším ře -
še ním. S použitím řetěz -
ců mají projektanti sítě
svobodnou volbu počtu
redundantních spojení,
která snadno vznikají

vložením nových řetězců Tur -
bo Chain do kteréhokoliv seg-
mentu sítě Ethernet. Řetězce
Turbo Chain mohou být připo-
jeny k sítím již používajícím 
jiné redundandní technologie,
jako jsou STP, RSTP nebo Mo -
xa Turbo Ring (obr. 1). Vý ho -
dou jsou i nižší náklady, neboť
je zapotřebí méně propojova-
cích kabelů.

Redundandní technologie
Moxa Turbo Chain (obr. 2) je
podporována všemi průmyslo-
vými ethernetovými přepínači
Mo xa se vzdálenou správou.
Do da vatelem přepínačů pro re-
dundandní Ethernet i ostatních
produktů Moxa je společnost
ELVAC IPC s. r. o. Podrobnější
informace je také možné získat
na internetových stránkách
www.moxa.cz.

Moxa Turbo Chain překonává možnosti 
standardních ethernetových kruhových redundancí
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Obr. 2  Síť Turbo ChainObr. 1  Síť Turbo Ring


