
  
 
 
 
 

Průmyslová komunikace 
 

Integrace komunika čních technologií v pr ůmyslu 

 
   V posledních desetiletích v průmyslových podnicích postupně docházelo k zavádění nejrůznějších 
signalizačních, hlasových, obrazových i datových přenosových cest. Výsledkem tohoto procesu je 
mnohdy velmi rozsáhlá, težko spravovatelná a ne vždy zdokumentovaná “změť” drátů obepínající 
výrobní i administrativní prostory. Pro každý komunikační prostředek existuje nezávislé vedení různými 
typy kabelů, jsou vyžadována speciální koncová zařízení podporující příslušné rozhraní jak po elektrické, 
tak případně i datové stránce, pro každou takovou skupinu zařízení musí být k dispozici vyškolený 
personál schopný udržet často již poměrně zastaralou techniku v provozu. 
   Nejrůznější průmyslové komunikační sběrnice přinesly v posledních deseti letech významný pokrok v 
možnostech monitorování a řízení výrobních procesů a technologických celků. Díky široké škále techto 
většinou nekompatibilních standardů však stále docházelo a dochází k zahušťování kabelových tras a 
plýtvání prostředky, neboť zařízení nemohou sdílet společné vedení. S rozvojem počítačových sítí 
Ethernet a TCP/IP komunikace se však nyní nabízí možné řešení slučující komunikační úlohy mnoha 
podnikových systémů do jedné infrastruktury, která pokryje většinu dnešních potřeb a zároveň 
ponechává dostatečný prostor pro budoucí růst. 
 

 



 

 
   Pro řešení kritických přenosových tras samozřejmě není možno použít běžné kancelářské techniky – 
naše společnost proto přichází s nabídkou komplexního řešení integrované průmyslové komunikace na 
bázi aktivních prvků společnosti MOXA. Páteří řešení pro velké podniky je kruhová topologie Turbo Ring 
s redundantním gigabitovým optickým Ethernetem a technologií pro přenos kritických dat řídících a 
bezpečnostních systémů v reálném čase spolu s datovými toky hlasových a obrazových služeb. Na 
jednu síť je pak možno současně napojit nejen řídící a monitorovací systémy výroby, energetického 
hospodářství a pracovní stanice obsluhy, ale také telefonní linky a zabezpečovací systémy včetně 
kamerových. Velmi snadno lze také vybudovat jednotný dispečerský systém, který může sloužit pro 
obsluhu všech připojených prvků z jednoho centra, což v konečném důsledku snižuje přímé provozní 
náklady. Další úspory pak vznikají při udržování komunikačních tras, díky jednotné sadě náhradních dílů 
a pracovních postupů. Dobře patrný finanční profit přichází při každém požadavku na napojení dalších 
systémů, kdy stačí zajistit připojení k nejbližšímu dostupnému uzlu existující sítě, načež je bez dalších 
nákladů k dispozici bezpečné spojení do kterékoliv části komunikační infrastruktury včetně možnosti 
sdílení zdrojů, jakými jsou např. podnikové datové servery. 
 
Základní vlastnosti nabízených sí ťových řešení  
 
• Redundantní kruhové zapojení sítě s dobou obnovy do 20 ms 
• Inteligentní správa a konfigurace sítě pomocí technologií: QoS, IGMP Snooping/GMRP, VLAN, LACP, 

SNMP V1/V2c/V3 & RMON 
• Síťové prvky s rozšířeným pracovním teplotním rozsahem: -40 to 75°C 
• Přizpůsobení pro montáž do rozvaděčů: krytí IP30/67, Din-Rail mounting, napájení 24 VDC, certifikace 

pro riziková prostředí 
• Podpora optických nebo metalických přenosových médií a bezdrátového přenosu 
• Servery pro zpracování a ethernetový přenos videa v reálném čase 
 
   Ethernet je nejběžnějším komunikačním standardem nejen pro přenos dat mezi počítači, ale i dalšími 
zařízeními, u kterých je nutná vzájemná výměna dat nebo napojení na počítačové informační systémy. 
Protože je ethernetová konektivita široce dostupná, stává se oblíbeným i jeho použití pro přenos videa a 
hlasové přenosy. Tyto typy přenosů mají velké nároky na datovou propustnost a je nezbytné realizovat 
páteřní část rychlou gigabitovou sítí. Aby bylo zároveň zajištěno trvalé spojení bez ztráty dat, nejsou 
vhodné pro tyto sítě standardní technologie využívající klasické síťové topologie. Tyto technologie jsou 
sice schopny zaručit automatickou rekonstrukci síťových cest při přerušení kabeláže, ale doba potřebná 
pro rekonstrukci je příliš dlouhá k nepřetržitému běhu systémů reálného času. Proto v našich systémech 
používáme redundantní řešení založené na kruhové topologii, která je schopna zajistit dobu obnovy 
komunikace v řádu jednotek milisekund a v kombinaci s gigabitovou rychlostí i dostatečnou kapacitu pro 
audio a videopřenosy. 
 

 
 
   V mnoha případech je vhodné síť rozdělit do několika segmentů skládajících se ze vzájemně 
souvisejících zařízení a zároveň zabránit možnosti komunikace s jinými zařízeními. Protože není možné 
takto fyzicky oddělené sítě vždy realizovat například kvůli použití již zabudované kabeláže nebo častého 



 

přesunu zařízení, byl vytvořen standard pro virtuální sítě VLAN. Síťová zařízení patřící do různých sítí 
VLAN nemohou navzájem komunikovat bez ohledu na místo jejich fyzického připojení. Tím se zvyšuje 
bezpečnost sítě a snižuje riziko zahlcení jednotlivých segmentů sítě nadměrným provozem. 
 

 
 
   U sítí do kterých jsou zapojeny různé kategorie zařízení, jako jsou například pracovní stanice, 
kamerové systémy, VoIP telefony, řídicí systémy, vzdálené vstupy a výstupy a podobně je potřeba 
definovat důležitost plynulého provozu jednotlivých zařízení a na základě toho jejich komunikaci 
upřednostnit. Námi používané síťové přepínače jsou proto vybaveny funkcí QoS, která řadí odcházející 
datové rámce podle jejich priority. Je tak například možné zabránit výpadkům komunikace při 
telefonování VoIP telefonem při současném kopírování velkých souborů na PC stanici připojené ke 
stejnému přepínači. 
 

 
 
   Ethernetové videoservery, používané pro připojení analogových kamer do sítě zmenšují objem 
přenášených dat takzvanými Multicast přenosy. Tímto způsobem nemusí server odesílat obrazová data 
odděleně každému zaregistrovanému příjemci, ale odesílá data na společnou multicast adresu, ke které 
jsou příjemci zaregistrováni. V jednoduchých sítích bez směrovačů jsou pak tyto data distribuována do 
všech částí sítě. Abychom u sítí s vícesměrovým vysíláním zabránili takovému zbytečnému využívání 
přenosové cesty, používáme přepínače s funkcí IGMP Snooping, které umí evidovat členství zařízení v 
multicast skupinách. 
 

 
 
   Protože jsou naše sítě určeny pro nepřetržitý provoz, je nutné zajistit jejich rychlou údržbu v případech, 
které nelze ošetřit automaticky standardními prostředky. Jedná se například o výpadky napájení, 



 

 

neoprávněné vniknutí do rozvaděčů, odpojení koncových zařízení a podobně. O těchto událostech umí 
naše síťové prvky automaticky informovat údržbu nejen dálkově pomocí SNMP protokolu nebo e-mailem, 
ale i lokálně výstupy pro světelnou a akustickou signalizaci. Některé prvky mají i vstupy pro připojení 
koncových spínačů nebo požárních čidel. Většina zařízení umožňuje dálkovou správu a konfiguraci 
pomocí webového prohlížeče, nebo ze systémů používajících SNMP protokol. 
 

 
 
   Mimo stavebních prvků průmyslového ethernetu nabízíme i vhodná koncová zařízení a převodníky pro 
síťové připojení technologických signálů a systémů vybavených pouze sériovou komunikací. 
 
Monitorování datových sítí a navazujících technolog ií 
 
   Aby byl provoz kritických podnikových datových cest pod kontrolou, je třeba vybudovanou komunikační 
infrastrukturu průběžně monitorovat vhodným SW systémem. Naše společnost nabízí osvědčené řešení 
postavené na bázi prostředí CitectSCADA doplněného o specifické moduly pro komunikační úlohy. 
Jelikož použitý SW má téměř neomezené možnosti růstu a napojení na libovolné zdroje dat, lze jediným 
systémem zabezpečit kromě monitorování komunikačních prvků a výpočetní techniky také například sběr 
dat a řízení energetiky, monitorování výroby apod. Spolehlivost našich řešení potvrzují reference 
z Řízení letového provozu ČR nebo energetické společnosti ČEZ. 
 

           
 
Typické aplika ční oblasti 
 
• Distribuce energií a kapalin 
• Automatizace výroby, dálkové řízení a monitorování strojů, vizualizace technologií 
• Systémy automatické správy budov; Řízení vytápění, klimatizace, osvětlení; Zabezpečovací systémy 
• Monitorování životního prostředí 
• Veřejná doprava, prodej jízdenek, informace o odjezdech 
• Pozemní doprava, dopravní značení, monitorování dopravních cest 
• Dopravní prostředky 
 
 


