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komunikační systémy

Společnost ProSoft Technology® (v Čes-
ké republice zastoupená firmou ControlTech) 
vyvinula dva nové rádiové moduly Automati-
on-Class 802.11n Dual Industrial Hotspots™, 
z nichž jeden je určen do běžného prostře-
dí, druhý má zvýšenou odolnost proti vodě 
(IP67). Oba přinášejí automatizačním inžený-
rům více možností, jak budovat vysokorych-
lostní bezdrátové komunikační sítě. Dva ka-
nály v jedné jednotce umožňují modul použít 
jako opakovač (repeater) a zvětšit tak dosah 
sítě bez újmy na rychlosti komunikace. Oba 
kanály je také možné využívat simultánně, 
např. jeden pro řídicí úlohy, druhý pro servis, 
a segmentovat tak provoz na síti. Komunika-
ce na servisním kanálu přitom nemá vliv na 
komunikaci řídicích úloh.

Nové průmyslové rádiové moduly Auto-
mation-Class RadioLinx® Industrial odpoví-
dají normě IEEE 802.11n. Umožňují vytvo-
řit spolehlivé spojení např. s pohyblivými za-
řízeními nebo v prostředí s překážkami, kde 
mohou mít tradiční bezdrátové komunikační 
sítě problémy. 

Celý sortiment modulů RadioLinx Indu-
strial 802.11n (obr. 1) nyní zahrnuje jeden typ 
jednokanálového modulu Industrial Hotspot, 
jeden typ jednokanálového modulu Industri-
al Client a dva typy dvoukanálových modu-
lů Industrial Hotspot, z nichž jeden se zvý-
šeným stupněm krytí IP67.

Všechny moduly RadioLinx 802.11n 
umožňují díky funkci Reliable I/O Messa-
ge Delivery přenášet i náročné průmyslové 
protokoly. 

Metoda MIMO (Multiple Input, Multiple 
Output) dovoluje ke každému rádiovému vý-
stupu připojit až tři antény. To pomáhá pra-
covat s odraženými signály (v průmyslových 

Dva nové duální rádiové moduly 
Industrial Hotspots

provozech vznikají četné odrazy na kovových 
překážkách). Vzhledem k tomu lze i v nároč-
ném průmyslovém prostředí dosahovat velké 
přenosové rychlosti (až 300 Mb/s).

Pro konfiguraci rádiových modulů 802.11n  
Industrial Hotspot a dohled nad nimi je ur-
čen volně dostupný software RadioLinx Wi-
relessN Discovery. Díky němu lze zobrazit 
topologii sítě, při její konfiguraci přidělo-
vat rádiovým modulům IP adresy, sledovat 
diagnostiku sítě, aktualizovat firmware mo-
dulů a detekovat přítomnost rádiových sítí 
podle IEEE 802.11. Uživatel si může vybrat 
mezi automatickou nebo manuální konfigura-
cí (může být upřednostněna nebo pevně zvo-
lena). Pro zvýšení spolehlivosti jsou využity 

Obr. 1. Sortiment modulů RadioLinx a software pro konfiguraci 
rádiové sítě

samoopravné funkce a redundance řídicí jed-
notky (master).

Všechny rádiové moduly mají široký 
rozsah provozních teplot (–40 až +75 °C) 

a lze je použít v prostře-
dí s nebezpečím výbuchu 
(zóna 2, kategorie 3 podle 
ATEX). Další parametry dů-
ležité pro použití v průmyslu 
jsou velká odolnost proti vi-
bracím a rázům, montáž na 
lištu DIN, možnost napáje-
ní Power over Ethernet a si-
multánní režim komunikač-
ní brána/opakovač/Industri-
al Hotspot. 

Stejně jako ostatní mo-
duly řady RadioLinx, také 
nové výrobky podporují 
normu IEE 802.11i a služ-
bu RADIUS pro centrální 
správu bezpečnostních pra-
videl. Podporována je také 
služba Quality of Service 
(QoS) pro přidělování pri-
orit datovým tokům a pro 
provoz aplikací na pozadí, 

např. pro přenos hlasu (VoIP - Voice over 
IP) a videozáznamů.

Moduly RadioLinx 8022.11n Industrial 
Hotspot jsou kompatibilní s již existujícími 
moduly RadioLinx. Přinášejí zlepšení výko-
nu pro úlohy s širokopásmovým přenosem 
dat a velkým objemem přenášených datových 
paketů. Současně mají lepší citlivost signálu, 
větší dosah a jsou zvláště vhodné do průmys-
lových provozů se zařízeními, která jsou mo-
bilní a mohou měnit svou polohu.
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y   Uplatní se v počítačích 
světelné paprsky místo 
elektrických signálů?

Společnost Intel koncem července tohoto 
roku oznámila, že vytvořila komplexní foto-
nové propojení za použití integrovaných la-
serů. Tato novinka by mohla znamenat pře-
vrat v návrhu počítačů, významný nárůst vý-
početního výkonu a úsporu elektrické energie. 
Za použití integrovaných laserů bylo vytvoře-
no optické datové propojení na křemíkovém 
základě. Experimentální čip je s to přenášet 
data rychlostí 50 Gb/s. Výzkumní pracovní-
ci nyní usilují o dosažení ještě vyšší rychlos-

ti. Vysokorychlostní optická komunikace by 
mohla vést k radikální proměně tradičního 
navrhování a konstruování počítačů: dnešní 
počítačové komponenty jsou vzájemně pro-
pojeny buď měděnými kabely, nebo vodivý-
mi cestami na deskách plošných spojů. Vzhle-
dem k útlumu signálu, k němuž dochází při 
použití kovů k přenosu dat, mají tyto spoje 
omezenou maximální délku. Důsledkem toho 
je potřeba umísťovat procesory, paměť a dal-
ší komponenty co nejtěsněji vedle sebe. Bu-
dou-li tato spojení nahrazena velice tenkými 
a lehkými optickými vlákny, umožní to pře-
nos dat na podstatně větší vzdálenost. Tím se 
zásadně změní způsob, jímž budou navrho-
vány počítače budoucnosti, a rovněž to bude 

mít dopad na architekturu budoucích dato-
vých středisek. Firmy se serverovými far-
mami nebo datovými středisky se budou 
moci vyhnout „kalamitám“ a zároveň bu-
dou moci dosáhnout významných provoz-
ních úspor zejména v oblasti místa a ener-
gie, neboť četné kabely bude možné nahra-
dit jedním optickým vláknem.

S takto vysokou přenosovou rychlostí 
si lze představit prostorovou (3D) domácí 
obrazovku o rozměrech celé zdi pro domá-
cí zábavu nebo videokonferenci. Z novinky 
budou profitovat i vědci, kteří mohou stavět 
výkonnější superpočítače, jež jim umož-
ní řešit nejpalčivější problémy současnosti.
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