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automatizace v dopravě

Širokopásmová síťová infrastruktura 
splňující IEC 61375-2-5

Palubní vlaková síť pro provozní komu-
nikaci musí být funkční i tehdy, kdy se roz-
prostírá v několika soupravách, v některých 
případech i dodaných různými výrobci. Pro 
splnění tohoto požadavku jsou ke spojení růz-
ných podsítí v různých soupravách nutné sí-
ťové prvky pracující na síťové vrstvě. Špič-
kové ethernetové routery (směrovače) řady 
TN-5916A od společnosti Moxa jsou navr-
ženy podle specifikací stanovených normou 
IEC 61375-2-5. Uvedená zařízení směrují 
síťový provoz mezi ethernetovou páteřní sítí  
a sítěmi ECN (Ethernet Consist Networks) 
v jednotlivých soupravách. Kromě toho router 
TN-5916A zajišťuje inauguraci vlaku, když 
jsou k němu připojovány nebo od něj odpo-
jovány jednotlivé vagony, a tyto informace 
poskytuje příslušným aplikacím.

Routery TN-5900A podporují směrování 
na síťové vrstvě, což zjednodušuje integraci 
více podsítí. Ve všech vagonech vlaku mo-
hou být zařízení hromadně nakonfigurována 
na stejné IP adresy bez toho, aby nastal kon-
flikt IP adres ve vlaku.

Pro splnění těchto požadavků jsou ether-
netové routery Moxa TN-5916 platformou 
pro protokoly IEC 61375-2-5 a IEC 61375- 
-2-3, které řeší inauguraci vlaku, když jsou 
vagony připojeny nebo odpojeny. ETBN za-
jišťuje komunikaci protokolem TTDP (Train 
Topology Discovery Protocol) pro automa-

Routery pro redundantní páteřní vlakové sítě 
ETBN

tické přiřazení IP adres a masky v podsítích. 
Tím je zajištěna interoperabilita různých zaří-
zení v kolejových vozidlech od různých výrob-
ců. Kromě toho transformuje původní sběrnici 

WTB (Wire Train Bus) na síť Ethernet, která 
díky větší šířce pásma zvládne obsloužit více 
aplikací než WTB. Protokol TRDP (Train Real 
Time Data Protocol) pro ukládání informací a 
komunikaci se zařízeními dělá provoz vlaku 
chytřejší, efektivnější a pružnější.

Routery Moxa ToughNet TN-5916 jsou 
vítaným doplňkem k řadě ethernetových sí-

ťových prvků Moxa pro kolejová vozidla vy-
hovujících normě EN 50155. Mimo uvedené 
funkce prvky řady TN-5916 podporují funk-
ci NAT, jsou vybaveny čtyřmi porty pro při-
pojení do páteřní sítě a podporou protokolu 
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 
pro redundanci routerů, která dále zvyšuje 
úroveň odolnosti sítě proti chybám. Kromě 
toho má router TN-5916 široký rozsah napá-
jecích napětí: 24/48, 72/96/110 V DC, a spl-
ňuje požadavky norem EN 50155 a 50121-4, 

a proto je vhodný pro různé aplikace v kole-
jových vozidlech.

Společnost Moxa je výrobcem nejširšího 
spektra komunikačních řešení založených na 
IP komunikacích, včetně kabelových a bez-
drátových sítí, výpočetní techniky, automati-
zace a IP CCTV. Svými odbornými znalost-
mi a inovativními technologiemi přispívá do 

Společnost Moxa byla jmenována německým zástupcem v pracovní skupině IEC 61375. 
Jako zástupce Německa v pracovní skupině Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) po-
máhá společnost Moxa Europe formulovat průmyslové standardy pro palubní komunikaci 
v kolejových vozidlech. Tato skupina podporuje neustálý vývoj a standardizaci širokopás-
mových komunikačních technologií pro vozidla doplňováním normy IEC 61375. První ukáz-
ku svého ETBN řešení splňujícího normu IEC 61375-2-5 představila Moxa již v říjnu 2012.

Obr. 1. Topologie sítě ETBN podle standardu IEC 61375-2-5
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železničního průmyslu prostřednictvím no-
vých tržně specifických řešení a členství v že-
lezničních komisích IEC. Provozovatelé že-
leznic na celém světě zlepšují svou provoz-
ní efektivitu zavedením unikátních časově a 
finančně úsporných železničních technologií 
společnosti Moxa, jako jsou inteligentní bez-
drátové spoje mezi jednotlivými vozidly, fle-
xibilní a automatická konfigurace zařízení za-
ložená na poloze, redundance Ethernetu s mi-
lisekundovou rychlostí obnovy a roamingové 
řešení pro bezdrátové sítě WLAN. S více než 

30 lety zkušeností v oblasti průmyslových sítí 
je ve společnost Moxa zaveden časem prově-
řený vývoj zařízení s dlouhou životností. Ná-
vrhem zařízení s ohledem na dlouhé MTBF, 
kompletním sortimentem IP zařízení a budo-
váním dlouhodobých partnerství pomáhá inte-
grátorům v oblasti železniční dopravy vytvářet 
udržitelná řešení s nízkými náklady během ži-
votního cyklu. Široký sortiment zařízení Moxa 
byl zaveden po celém světě v aplikacích, jako 
jsou POS (Passenger-Oriented Service), WiFi 
pro cestující, CCTV, CBTC (Communication-

-based Train Control), ATO (Automatic Train 
Operation), traťových DCS a dalších železnič-
ních systémech.

Dodavatelem síťových prvků pro průmys-
lový Ethernet, protokolových komunikačních 
bran, vestavných počítačů, ethernetových I/O 
jednotek, softwaru a příslušenství od výrobce 
Moxa je společnost ELVAC a. s. Podrobněj-
ší informace lze najít na internetových strán-
kách www.moxa.cz.

(ELVAC a. s.)

Společnost E.ON buduje na jižní Moravě 
unikátní projekt chytrého satelitního města. 
U obce Starovice nedaleko Hustopečí u Brna 
vyroste sídliště rodinných domů využívají-
cí energetické sítě smart grids a obnovitelné 
zdroje energie. Domy budou vybaveny foto-
voltaickými zdroji a tepelnými čerpadly a bu-
dou připraveny na instalaci nástěnné dobíječ-
ky elektromobilů. Vše bude propojovat chytrá 
energetická síť s datovými přenosy pro moni-
torování a řízení spotřeby elektřiny.

Nově vznikající satelitní město se stane 
„výkladní skříní“ a zároveň jakousi laboratoří 
společnosti E.ON. Projekt bude zahrnovat ne-
jen čtyřicet nových rodinných domů postave-
ných v nízkoenergetickém standardu, ale také 
moderní chytrou energetickou síť s možností 
obousměrné datové komunikace.

Chytré sítě i obnovitelné zdroje energie

Každý dům v nové části Starovic bude 
vybavený tepelným čerpadlem pro vytápění 
a ohřev vody. Součástí domu bude též střešní 
fotovoltaický systém. Ten bude vyrábět elektři-
nu pro vlastní spotřebu obyvatel domu, přebyt-
ky budou ukládány ve virtuální baterii společ-
nosti E.ON, odkud si ji uživatelé budou moci 
opět kdykoliv vzít zpět. V každém domě bude 
nainstalován chytrý elektroměr s možností da-
tové komunikace s řídicím centrem distribu-
tora elektřiny. „Chytrá elektrická síť umožní 
jak sledování, tak v budoucnu i aktivní řízení 

Na jižní Moravě vznikne chytré satelitní městečko

spotřeby elektřiny. To je důležité hlavně v sou-
vislosti s rozvojem elektromobility, kdy bude 
možné aktivně časovat energeticky náročnou 
spotřebu jednotlivých nabíjecích stanic v do-
mech,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda 
představenstva společnosti E.ON Distribuce.

Chytrou obec však nedělají jen technicky 
vyspělé domy, ale především kvalitní a mo-
derní veřejná infrastruktura. Projekt proto za-
hrnuje i moderní a energeticky úsporné ve-
řejné osvětlení se světelnými zdroji s LED 
s možností centrálního ovládání jednotli-
vých svítidel. Počítá se rovněž s implemen-
tací systému detekce vozidel Spinwire, kte-
rý umožňuje ovládat např. chování přechodu 
pro chodce, sledovat hustotu provozu a do-
držování rychlosti vozidel nebo informovat 
o volných parkovacích místech.

Nová část obce by měla mít charakter mo-
derní architektonicky sjednocené komunity. 
„Nejsme velcí příznivci izolovaných satelitních 
městeček, nová část obce je tak organickým za-
končením stávající ulice. Navíc je celá plocha 
podřízena architektonické studii, domy v loka-
litě proto budou značně podobné. Moderním 
úsporným technologiím velmi fandíme,“ popi-
suje starosta Starovic Antonín Kadlec.

Smart grids – budoucnost energetiky

Jako smart grids se označují elektrické 
sítě, které kromě přenosu silové elektřiny 
nabízejí i datovou komunikaci. Ta umožňuje 

monitorování, ovládání a aktivní řízení spo-
třeby energie. Podle odborníků bude imple-
mentace chytrých energetických sítí nutná ne-
jen pro větší rozvoj elektromobility, ale rov-
něž pro stále častější lokální výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Tomu totiž běžná 
elektrická přenosová síť nebude stačit. „Sou-
dobé elektrifikační soustavy vznikaly v de-
vatenáctém století a vyhovují požadavkům 
století dvacátého, nikoliv jednadvacátého. 
Koncept smart grids znamená hlavně novou 
elektrifikaci,“ říká Vladimír Kovář z České 
technologické platformy Smart Grid.

Česká republika je ve využívání moder-
ních energetických zdrojů a sítí spíše na za-
čátku. Právě proto by mohly podobné pro-
jekty, jako je chytré satelitní městečko ve 
Starovicích, rozvoj chytrých řešení a větší 
využívání obnovitelných zdrojů energie na-
startovat. „Česko potřebuje sebevědomý plán, 
který mu zajistí postupnou nezávislost na spa-
lování fosilních paliv. Právě moderní energe-
tika je klíčem k čisté, dostupné a levné ener-
gii,“ uvádí Martin Sedlák, programový ředi-
tel Svazu moderní energetiky.

Projekt chytrého satelitního městečka ve 
Starovicích je nyní ve stadiu územního a sta-
vebního povolení. Výstavba inženýrských sítí 
a instalace zařízení společnosti E.ON začne 
v polovině letošního roku. Realizace rodinných 
domů a implementace technického vybavení se 
předpokládají ve třetím čtvrtletí 2019.
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