
 

Egyedülálló vezeték nélküli többpontos adattovábbítás a Silvussal a föld alatt 

 

1. ábra: csomópontok elhelyezkedése 2. ábra: végberendezéstől végberendezésig vizsgált 

adatátvitel, növekvő számú csomópontok esetén 

Háttérinformációk 
Egy független, kiértékeléssel foglalkozó harmadik fél teszteket folytatott az iparág vezető Mobile Ad Hoc 
Networking (MANET) rádiói teljesítményének felmérésére, azt vizsgálva, hogy mennyire képesek biztosítani a 
folyamatos hálózati kommunikációt a földfelszín alatt, egymástól eldugott csomópontok esetén. A teszt 
helyszínéül egy óriási mészkőbánya szolgált, melyben 12 méterenként egy 12x12 méteres oszlop állt. A bányában 
fekvő tesztterület rajza az 1. ábrán látható. 
 
Tesztforgatókönyv 
A tesztek két különböző forgatókönyv szerint zajlottak, az 1. ábrán vázolt csomópontok használatával. Első 
körben felmérték, hogy a pontok között húzódó, mintegy 1,5 kilométer hosszú, kanyargós pályán haladó autóból 
sugárzott videó jele mennyire fogható a TOC rádión (201), a jel megmaradását vizsgálva a csomópontok között 
történő átadás során. Mindeközben egy hálózati forgalmat mérő iPerf szoftvereszközzel azt is tanulmányozták, 
hogy alakul az átviteli teljesítmény a növekvő számú csomópontok igénybevételével. Ez utóbbi teszt során egy 7. 
csomópontot is beillesztettek a rendszerbe, a teljesítményt pedig az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontokon mérték. 
 
Eredmények a Silvus használatával 
Az előre meghatározott csomópontokba, valamint a mozgó autóba egy Streamcaster™ 4200 rádiós egységekből 
álló rendszert telepítettünk. A bányán áthaladó jármű TOC pontban fogható 5 Mbps-os kamerajele végig 
szakadásmentes maradt, a csomópontok között történő adatátadás ellenére. A második teszt során az 
adatátviteli kapacitás maximalizálásának igényével a Silvus-hálózat „frekvencia-újrahasznosítási” képességéről 
tett tanúbizonyságot. Miközben más hálózatokon a végberendezéstől végberendezésig mért átvitel 
hatékonysága csökkent az újabb csomópontok hozzáadásával, a Silvus hálózatán a „frekvencia-
újrahasznosításnak” köszönhetően a 3. csomópontot követően a jel romlása elhanyagolható volt.  
 

 
3. ábra: hálózati topológia 

 
Összefoglalás 

Rádiós szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatként a Silvus volt az egyetlen olyan cég, amely a „frekvencia-
újrahasznosítás” elvét kihasználva 26 Mbps-os adatátvitelt produkált 6 csomóponton keresztül, 
gyakorlatilag 140%-os hatékony spektrumhasználattal. A vizsgálatot lefolytató független harmadik 
felet idézve: 

„egyéb rádiós berendezésekkel összehasonlítva, az SC4200 kimagaslóan jobban teljesít  
a képminőség vonatkozásában, szakadás vagy leállás nélkül.” 

 


