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SieÊ Ethernet posiada przepustowoúÊ
10Mbit/s i†wykorzystuje metodÍ dostÍpu
do sieci CSMA/CD - tzn. wielodostÍp do
³¹cza sieci z†badaniem stanu kana³u
i†wykrywaniem kolizji. Dziú, obok stan-
dardowego Ethernetu istnieje takøe Fast
Ethernet , pracuj¹cy z†prÍdkoúci¹
100Mbit/s, oraz Gigabit Ethernet, pracu-
j¹cy z†prÍdkoúci¹ 1024Mbit/s. Na rynku
sieci komputerowych dostÍpnych jest
wiele komponentÛw do sieci Ethernet,
pocz¹wszy od transceiverÛw, poprzez
koncentratory, prze³¹czniki (switche), aø
po mosty i†routery.

Niemiecka firma Richard Hirsch-
mann GmbH, jako pierwsza (i†na razie
jedyna) wprowadzi³a do swojej oferty
rodzinÍ komponentÛw typu Rail do za-
stosowaÒ w†trudnych warunkach prze-
mys³owych. Rodzina przemys³owych
modu³Ûw sieciowych Industrial Line po-
zwala na wykorzystanie zalet Ethernetu
przy automatyzacji produkcji, zarz¹dza-
niu ruchem i†kontroli procesÛw techno-
logicznych. Wszystkie komponenty typu

Rail s¹ wykonane w†postaci kompakto-
wych modu³Ûw przeznaczonych do mon-
taøu na standardowych szynach DIN. Ich
masywna, aluminiowa obudowa, wyko-
nana jako odlew ciúnieniowy, chroni
przed zak³Ûceniami zwiÍkszanymi po-
lem elektrycznym, zabrudzeniem, waha-
niami temperatury w†zakresie od 0oC do
60oC, jak rÛwnieø przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie modu³y zasi-
lane s¹ napiÍciem sta³ym z†przedzia³u
18..32V. Taki system zasilania gwaran-
tuje wiÍksz¹ niezawodnoúÊ pracy sieci.
Wykonanie modu³Ûw w†technice plug
and play umoøliwia ich ³atw¹ i†szybk¹
instalacjÍ. Wystarczy zamocowaÊ modu³
na szynie, do³¹czyÊ urz¹dzenia i/lub seg-
menty sieci, za³¹czyÊ zasilanie i†sieÊ mo-
øe pracowaÊ.

Huby prze³¹czaj¹ce dla sieci
Ethernet i†Fast Ethernet

Huby prze³¹czaj¹ce, tzw. switche,
umoøliwiaj¹ mikrosegmentacjÍ, tzn. na-
wet pojedyncze stacje robocze mog¹
mieÊ bezpoúredni dostÍp do serwera lub
innego urz¹dzenia o†duøej przepusto-
woúci. Switche poprawiaj¹ sprawnoúÊ
sieci poprzez zwiÍkszenie szerokoúci
pasma dostÍpnego dla stacji roboczych
oraz zmniejszaj¹ liczbÍ urz¹dzeÒ, wy-
muszaj¹cych dostÍp do pe³nej szerokoú-
ci pasma. Matryce po³¹czeniowe swit-
chy s¹ sterowane macierzowo z†krÛtkim
czasem oczekiwania. Ponadto, duøa ich
czÍúÊ posiada interfejs úwiat³owodowy
100Mbit/s.

Switch RS1 posiada 10 portÛw,
w†tym 8 portÛw w†standardzie Ethernet
oraz 2 porty w†standardzie Fast Ether-
net. DostÍpne s¹ modu³y w czterech wer-
sjach, rÛøni¹ce siÍ rodzajem stosowane-
go medium transmisyjnego. Uøytkownik
moøe wybraÊ pomiÍdzy skrÍtk¹, úwiat-
³owodem wielomodowym 50/125µm
i†62,5/125µm lub úwiat³owodem jedno-
modowym 10/125µm. Redundantna
struktura pierúcienia zapewnia bezpie-
czeÒstwo sieci, a†tym samym bezawaryj-
ny obieg danych, dziÍki czemu rozsze-
rzenie sieci lub wymiana ktÛregoú ze
switchy moøe odbyÊ siÍ bez przerywa-
nia transmisji. W†topologii pierúcienia
uszkodzenie samego prze³¹cznika lub

Sieci Ethernet
w wykonaniu przemysłowym

Kiedy naukowcy z†centrum badawczego firmy Xerox

opracowali system sieci Ethernet, ktÛry pierwotnie mia³

u³atwiaÊ naukowcom odkrywanie nowych technologii, nie

przypuszczali, øe okaøe siÍ on jedn¹ z†najbardziej

wartoúciowych i†trwa³ych osi¹gniÍÊ  technologii

informatycznych.
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przewodu powoduje automatyczne prze-
³¹czenie (w†czasie 300ms) na drugi od-
cinek transmisyjny.

W†paüdzierniku ubieg³ego roku fir-
ma Hirschmann przedstawi³a nowe roz-
wi¹zanie switcha do sieci Fast Ethernet.
Urz¹dzenie to jest przeznaczone do úred-
nich i†duøych sieci, pracuj¹cych w†ciÍø-
kich warunkach przemys³owych. PrÍd-
koúÊ transmisji 100Mbit/s w†pÛ³duplek-
sie i†200Mbit/s w†pe³nym dupleksie
umoøliwia deterministyczn¹ transmisjÍ
danych. Wykrycie uszkodzenia odcinka
transmisyjnego oraz prze³¹czenie na od-
cinek zastÍpczy nastÍpuje w†ci¹gu
300ms. Switch ten dostÍpny jest
w†trzech wykonaniach, ktÛre rÛøni¹ siÍ
rodzajem portÛw dupleksowych. Obok
piÍciu prze³¹czalnych portÛw elektrycz-
nych (10/100 Mbit/s) ze z³¹czem RJ45
do przy³¹czenia urz¹dzeÒ koÒcowych,
switch RS2-FX/FX posiada dwa wielo-
modowe porty optyczne, switch RS2-
TX/TX dwa przy³¹cza skrÍtkowe,
a†switch RS2-FX-SM/FX-SM dwa jedno-
modowe porty optyczne.

Wykonanie jednomodowe przezna-
czone jest do budowy sieci rozleg³ych.
Przy wykorzystaniu úwiat³owodu jedno-
modowego oraz topologii pierúcienia,
rozpiÍtoúÊ sieci moøe wynosiÊ 2000 km,
a†przy zastosowaniu struktury magistrali
sieÊ moøe rozpoúcieraÊ siÍ na jeszcze
wiÍkszym obszarze.

Koncentrator dla warstwy
sterowania i†kontroli procesu

Koncentrator RH1-TP/FL (fot. 1) wy-
posaøony jest w†dwa porty optyczne
w†standardzie Ethernet, z†moøliwoúci¹
transmisji danych na odleg³oúÊ do 3100
metrÛw oraz 3†porty elektryczne RJ45,
umoøliwiaj¹ce pod³¹czenie urz¹dzeÒ
koÒcowych znajduj¹cych siÍ w†odleg³oú-
ci do 100 m. Ponadto, uøytkownik ma
moøliwoúÊ zrealizowania jednej z†trzech
topologii: magistrali, gwiazdy lub opa-
tentowanej przez firmÍ Hirschmann to-
pologii pierúcienia optycznego. Redun-
datna struktura pierúcienia optycznego
zapewnia doskona³e bezpieczeÒstwo sie-
ci oraz moøliwoúÊ jej rozszerzenia lub
wymianÍ komponentÛw bez przerywa-

nia bieø¹cej transmisji danych. Prze³¹-
czenie w†przypadku awarii na zastÍpczy
odcinek transmisyjny nastÍpuje w†czasie
20ms. Konstrukcja koncentratora linii
przemys³owej jest tak wykonana, øe nie
wymaga stosowania wentylatora do od-
prowadzania ciep³a. Przez wyelimino-
wanie podatnych na uszkodzenia czÍúci
ruchomych wzros³a niezawodnoúÊ tych
urz¹dzeÒ.

Na targach Interkama  99 firma Hir-
schmann zaprezentowa³a po raz pierw-
szy nowy model koncentratora RH2-TX,
przeznaczonego do budowy ma³ych sie-
ci zak³adowych w†standardzie Fast Et-
hernet. Na listwie zaciskowej, umoøli-
wiaj¹cej pod³¹czenia zasilania zapaso-
wego, wyprowadzone jest rÛwnieø wyj-
úcie statusu, pozwalaj¹ce na nadzorowa-
nie wszystkich znajduj¹cych siÍ w†sieci
koncentratorÛw. Takie wyjúcie pozwala
na bezpoúrednie pobieranie i†przetwa-
rzanie przez PLC zdefiniowanych b³Í-
dÛw i†ostrzeøeÒ, co znacznie upraszcza
dozorowanie sieci.

Transceivery rodziny Rail
Transceiver RT1-TP/FL jest atrakcyj-

n¹ cenowo konstrukcj¹ umoøliwiaj¹c¹
szybkie i†tanie pod³¹czenie odleg³ych
urz¹dzeÒ. Za pomoc¹ tego transceivera
moøna przejúÊ z†okablowania elektrycz-
nego (skrÍtki) na okablowanie úwiat³o-
wodowe i†odwrotnie.

Modu³ wyposaøony jest w†jeden port
úwiat³owodowy ze z³¹czem BFOC i†jeden
port elektryczny ze z³¹czem RJ45. D³u-
goúÊ odcinka elektrycznego moøe wyno-
siÊ maksymalnie 100m, a†odcinka optycz-
nego 3100m. DziÍki temu modu³ daje
moøliwoúÊ po³¹czenia z†odleg³ymi urz¹-
dzeniami. Transceiver moøe byÊ pod³¹-
czony zarÛwno do koncentratora, jak i†do
switcha, dziÍki czemu wykazuje duø¹
elastycznoúÊ, co w†zak³adowych sieciach
przemys³owych jest waøn¹ zalet¹.

Dla sieci Fast Ethernet jest przezna-
czony transceiver RT2-TX/FX (fot. 2), ktÛ-
ry umoøliwia wykorzystanie jako medium
zarÛwno úwiat³owodu wielomodowego,
jak i†jednomodowego. Przy zastosowaniu
úwiat³owodu wielomodowego d³ugoúÊ od-
cinka transmisyjnego moøe wynosiÊ

Fot. 2.

maks. 2000m, a†przy úwiat³owodzie jed-
nomodowym d³ugoúÊ ta moøe wynosiÊ
nawet 40km. Modu³ ten w†wykonaniu
plug and play automatycznie rozpoznaje
czy transmis ja danych nastÍpuje
w†pÛ³dupleksie, czy pe³nym dupleksie.

Oferta komponentÛw linii przemys-
³owej Rail firmy Hirschmann (koncent-
ratory, switche, transceivery) jest bardzo
szeroka i pozwala uøytkownikowi budo-
waÊ sieci obejmuj¹ce wszystkie warstwy
przedsiÍbiorstwa (rys. 1). Przy wyko-
rzystaniu zalet systemu sieci Ethernet
i†powi¹zanego z†ni¹ protoko³u TCP/IP,
moøna do³¹czyÊ sieÊ zak³adow¹ do war-
stwy administracji i†zarz¹dzania przed-
siÍbiorstwem, a†nawet przy³¹czyÊ sieÊ
do Internetu.
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