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Z hlediska nákladů a šířky pře-
nosového pásma je Ethernet vel-
mi atraktivním řešením v po-
rovnání s tradičními síťovými
systémy ve vlacích. Vhodně
zvolená ethernetová infrastruk-
tura usnadňuje integraci no-
vých systémů a aplikací, které
budou v budoucnu vyvíjeny. 
Široké přenosové pásmo ether-
netové páteřní sítě je prefero -
vaným způsobem propojení
v aplikacích, jako jsou systémy
pro zábavu cestujících nebo do-
hledové systémy. Společnost
Moxa, jako přední světový vý-
robce průmyslových síťových
zařízení, nabízí osvědčená řeše-
ní s certifikacemi EN50155,
EN50121 a specifickými vlast-
nostmi a funkcemi pro aplikace
v kolejových vozidlech.

Požadavky 
aplikací na železnici
Cestující vyžadují vyšší úroveň
pohodlí, zábavy a bezpečnosti.
Tyto požadavky jsou schopny 
uspokojit obrazové a zvukové
služby, které jsou však v rozporu
s kapacitou konvenčních vlako-
vých komunikačních sítí.

Dalším požadavkem je bez -
drátové propojení vlaku s po-
zemní sítí s krátkým předávacím
časem. Bezdrátová síť ve vlaku
musí být schopna udržet stabilní
spojení s pozemní sítí i u vyso-
korychlostních vlaků.

Ve vlaku musí být umístě -
ny IP kamery pro palubní do-
hled s certifikací EN50155.
Bezpečnost cestujících má
u všech provozovatelů želez-
nic nejvyšší prioritu. IP kame-
ry s průmyslovou odolností dle

normy EN50155 jsou nutností
pro prostředí na palubě vlaku.

Nutností jsou také jednodu-
ché a cenově efektivní techno-
logie pro síťovou redundanci.
Ve většině případů je síťová re-
dundance zajišťována různými
typy proprietárních technolo-
gií, vyžadujícími nákladná zaří-
zení a komplikované topologie.
Tato omezení jsou komplikací,
pokud jsou kombinována s fy-
zickými omezeními pro síť ve
vlaku.

Dalším požadavkem je široký
rozsah napájecích napětí. Je nut-
ný pro přímé připojení k různým
variantám palubních napájecích
sítí ve vlacích po celém světě.

Požadována je také schopnost
provozu v nepříznivých prostře-
dích. Síťová zařízení musí být
schopna odolávat nepříznivým
vlivům prostředí typickým pro
drážní systémy, jako jsou vibra-
ce, rázy, nestabilita napájecího
napětí, změny teplot a elektro-
magnetické rušení.

Řešení Moxa
Gigabitový Ethernet převyšuje
současné požadavky na přenos
multimédií. Průmyslové ether-
netové přepínače Moxa řad
TN-5510 a TN-5518 s certifika-
cí EN50155 mají totiž gigabito-
vé porty pro vysokorychlostní
vlakovou páteřní síť.

Technologie Power-over-
Ethernet (PoE) zjednodušuje
a zlevňuje kabeláž. PoE využí-
vá pro přenos napájení ke kon-
covým zařízením datové vodi-
če v ethernetovém kabelu, pro-
to je tato technologie ideální
pro palubní aplikace.

Výhodou řešení Moxa je rych-
lý bezdrátový roaming pro vel-
kou dostupnost sítě. Technologie
Moxa WLAN Turbo Roaming 
umožňuje rychlé předávaní
klien tů do 100 ms pro plynulé
bezdrátové spojení při přechodu
mezi přístupovými body, čímž
se stává ideální pro propojení

vlaku s pozemní sítí. Dostupnost
sítě je zajištěna STP a RSTP re-
dundancí a redundantními na-
pájecími vstupy.

Další výhodou je velká do-
stupnost sítě, která je zajištěna:
– kruhovou topologií s redun-

dancí Turbo Ring – všechny
ethernetové přepínače Moxa
se vzdálenou správou podpo-
rují redundance Turbo Ring
a Turbo Chain, které mají vel-
mi krátký čas obnovy do
20 ms při maximální velikos-
ti kruhu s 250 přepínači;

– lineární topologií s bypass 
relé – řada přepínačů Moxa
TN-5510/5518 je vybavena
dvěma gigabitovými porty
s bypass relé. Pokud dojde
k výpadku ethernetového

přepínače v důsledku poru-
chy napájení, vestavěné relé
automaticky vzájemně propo-
jí tyto porty a zbytek přenoso-
vé cesty je provozuschopný.
Pro snadnější údržbu je zde

možnost mechanického nastave-
ní IP adres. Rychlá výměna prv-
ků je u železničních systémů dů-

ležitá. Výhodou je zjednodušení
konfigurace. Řada TN-5500 je vy -
bavena přepínači pro nastavení
IP adresy bez potřeby počítače.

Přepínače Moxa se vyznačují
také průmyslovou odolností
proti nepříznivým vlivům pro-
středí. Certifikace podle norem
EN50155 a EN50121 zaručuje 
odolnost proti nepříznivým pod-
mínkám drážních aplikací.

Dodavatelem síťových prvků
Moxa pro železniční aplikace
a dalších komunikačních zaříze-
ní je společnost ELVAC IPC s.r.o.
Podrobnější informace je také
možné získat na internetových
stránkách www.moxa.cz.
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Obr. 1  Příklad palubní sítě ve vlaku s využitím technologie PoE


