
  

 

 

A vezeték nélküli kommunikáció buktatói 

Ha a rendszerhatékonyság növelésének érdekében a vezeték nélküli hálózatok előnyeit 

kívánja kihasználni a felhasználó, tisztában kell lennie az ipari környezet miatt adódó 

lehetséges kockázatokkal, amelyek a vezeték nélküli kommunikáció megszakadását is 

eredményezhetik. A következő kérdéseket kell figyelembe vennie, ha vezeték nélküli 

eszközöket választ. 

Elég masszív az eszköz a zord körülményekhez? 

Az ipari alkalmazások esetén telepített hálózatoknak mindig masszív 

kialakítással kell rendelkezniük, hogy az védelmet nyújtson a zord 

körülményekkel szemben. A mágneses zavarok miatt a vezeték nélküli 

hálózatok mindig törékenyebbek, mint a vezetékes hálózatok, és ez könnyen 

a vezeték nélküli jelek megszakadását eredményezheti, ami pedig a rendszer 

leállásához és a hatékonyság csökkenéséhez vezethet. A vezeték nélküli 

eszközöknek erős védőburkolattal kell rendelkezniük annak biztosítása 

érdekében, hogy a kommunikáció ne szakadjon meg semmilyen körülmények 

esetén sem. 

Elég megbízható a hibátlan kapcsolat biztosításához? 

A magas szintű rendszerhatékonyság fenntartásának érdekében Wi-Fi és 

mobilkommunikáció esetén is kritikus, hogy hibátlan vezeték nélküli kapcsolat 

álljon rendelkezésre. Wi-Fi technológiák esetén a zökkenőmentes átadási idő 

rendkívül fontos lehet olyan mobil berendezéseknél, amelyek az 

alapeszközökhöz csatlakoznak. Mobilkommunikációs technológiák esetén a 

bázisállomásról a vezérlőközpontra történő csatlakozáshoz egy megfelelő 

megoldásra van szükség, hogy biztosítva legyen a hálózati rendelkezésre 

állás. 

Elég okos a távoli eszközök kezeléséhez?  

Még ha a mobilkommunikációs technológiának köszönhetően megtakaríthatóvá 

is válnak a nagyméretű alkalmazások vezetékezésének költségei, okos távoli 

eszközkezelő berendezés nélkül mégis további költségekkel kell számolnia a 

távoli eszközök karbantartásának gyenge hatékonysága miatt. Tehát 

rendelkezésre kell állnia egy távoli eszközkezelő berendezésnek a nagyméretű 



  

 

hálózatokhoz csatlakozó vezeték nélküli eszközök konfigurálása, felügyelete és vezérlése 

érdekében. 

 

Bővebb információ:  

http://kampany.moxa.hu/Reliable-Wireless/ 
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A Rolling-NET Congress egy exkluzív vasúti kongresszus döntéshozóknak és 

beszállítóknak. Számos beruházás indul az elkövetkezendő években a vasúti közlekedés 

fejlesztésére és a rendezvény célja, hogy fórumot biztosítson az iparág 

résztvevőinek.  Hiánypótló esemény, hiszen a vasúti témakörön belül egyedülállóan, 

elsődlegesen a gördülő állományhoz kapcsolódó (ezért Rolling-NET) informatikai, 

távközlési, biztonságtechnikai és automatizálási rendszerekre és fejlesztésekre fókuszál, 

különös tekintettel az Internet of Things (IoT) vasúti területen történő térhódítására. 

http://rolling-net.comforth.hu/ 

 

Az állandó átvitel követelményei: 

• Magas szintű EMS-védelem az elektromágneses zavarokkal szemben 

• A hőmérsékletre vonatkozó széles működési tartomány a zord körülményeknek való 

ellenállás érdekében 

• Megfelelő energiagazdálkodás, hogy szabadtéri körülmények esetén is megfelelően 

működjön a rendszer  
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