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Propagacja fal radiowych w kopalniach podziemnych  
– przegl d literatury 

 
 
Propagacja fal radiowych w kopalniach podziemnych nale y do bardziej skompli-

kowanych zagadnie  z zakresu radiokomunikacji. Stworzenie modelu propagacji fal 

w trudnych i zmiennych warunkach, jakie panuj  w kopalniach podziemnych, nie 

jest prostym zadaniem, ze wzgl du na wyst powanie takich zjawisk fizycznych, jak 

wielokrotne odbicia, dyfrakcje oraz za amania fali elektromagnetycznej, a tak e 

t umienie fal elektromagnetycznych przechodz cych przez górotwór. W niniejszym 

artykule zebrano i przedstawiono wyniki wybranych prac dotycz cych tego zagad-

nienia. W artykule omówiono równie  systemy radiokomunikacyjne wyst puj ce  

w górnictwie podziemnym, przedstawiono ró ne modele propagacyjne oraz poru-

szono kwestie dotycz ce parametrów maj cych wp yw na spadek lub popraw  jako-

ci radiowej transmisji sygna u. 

 

 
 

 

1. WST P 

 

 

Wed ug wspó czesnej definicji telekomunikacja to 

nadawanie, odbiór lub transmisja wszelkiego rodzaju 

informacji na odleg o  za po rednictwem energii 

elektrycznej. Radiokomunikacja, jako dziedzina 

techniki, jest cz ci  telekomunikacji i obejmuje 

zagadnienia transmisji z wykorzystaniem fal elek-

tromagnetycznych. Radiokomunikacja znalaz a swoje 

zastosowanie równie  w tunelach drogowych, kole-

jowych, w tunelach metra, a tak e w kopalniach pod-

ziemnych. G ównym celem kopalnianych systemów 

radiokomunikacyjnych jest czno  g osowa i transmi-

sja danych do terminali i urz dze  mobilnych.  

Jedn  z bardziej wyró niaj cych si  cech kopalni  

z punktu widzenia radiokomunikacji jest dynamicz-

nie zmieniaj ca si  konfiguracja wyrobisk. Kopalnia 

zmienia swoj  struktur  tak d ugo, jak d ugo trwa 

eksploatacja. W ogólnej perspektywie oznacza to, e 

rozwój kopalni powoduje rozszerzanie si  obszaru 

komunikacji, co wymaga rozbudowy infrastruktury 

komunikacyjnej – bardzo istotn  kwesti  staje si  

wi c skalowalno  sieci. W szczególnym zakresie 

zagadnienie to dotyczy czno ci radiowej, w której 

dynamicznie zmieniaj ce si  rodowisko operacyjne 

tworzy dodatkowe wyzwania, nie tylko wprowadza 

problem zasi gu, ale tak e zmian  w sposobie roz-

chodzenia si  fal radiowych, poniewa  fale te s  

podatne na zmiany w rodowisku fizycznym.  

Poza ogólnymi cechami wyró ni  mo na równie  

cechy typowe dla poszczególnych kopal  podziem-

nych: kopalnie ró ni  si  budow  górotworu oraz 

sposobami eksploatacji. Jest to bardzo istotna ró nica 

z perspektywy czno ci radiowej, gdy  parametry 

elektryczne górotworu, takie jak przenikalno  die-

lektryczna , przenikalno  magnetyczna oraz 

przewodno   ska , s  ró ne, co powoduje ró n  

t umienno  fal elektromagnetycznych dla specyficz-

nego rodowiska i wymusza konieczno  zastosowa-

nia specjalnych rozwi za  systemu czno ci radio-

wej. Sposób eksploatacji mo e by  ró ny, np. filaro-

wo-komorowy lub cianowy – ró nica jest znacz ca 

zarówno w instalacji infrastruktury komunikacyjnej, 

jak i w rozchodzeniu si  fal radiowych.  

 

2. ARCHITEKTURA SIECI ZINTEGROWANEJ 

 

 

Architektura sieciowa b d ca po czeniem prze-

wodowej i bezprzewodowej topologii sieciowej na-

zywana jest sieci  zintegrowan . Na rys. 1. przedsta-
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wiono zintegrowan  architektur  sk adaj c  si   

z sieci z przewodem promieniuj cym (RCN – Radia-

ting Cable Network) oraz z bezprzewodowej sieci 

sensorowej (WSN – Wireless Sensors Network). 

Wybór ten oparty jest na popularno ci przewodu pro- 

mieniuj cego. Sieci tego typu powszechnie zapew-

niaj  us ugi komunikacyjne w kopalniach podziem-

nych, a nowa bezprzewodowa technologia WSN 

zapowiada si  bardzo obiecuj co i szybko zyskuje 

zastosowanie w kopalniach podziemnych [2, 14]. 

 

 
 

Rys. 1. Zintegrowana sie  kopalni podziemnej 

W – wzmacniak, T – terminal, R – rozga nik, WSN – sie  sensorowa  

(opracowanie w asne) 

 

Systemy komunikacyjne w kopalniach podziem-

nych s  bardzo skomplikowan  konstrukcj , sk ada-

j c  si  z wielu ró nych warstw fizycznych sieci oraz 

protoko ów sieciowych. Zintegrowana sie  kopalnia-

na mo e w swojej strukturze zawiera  topologie z o-

one z [9]:  

sieci przewodowych wykorzystuj cych kabel sy-

metryczny,  

sieci przewodowych wykorzystuj cych kabel wia-

t owodowy,  

sieci wykorzystuj cych przewód promieniuj cy, 

sieci bezprzewodowych wykorzystuj cych ró ne 

protoko y (np. 802.11, Bluetooth, ZigBee), 

sieci bezprzewodowych kratowych, 

bezprzewodowej sieci sensorowej (WSN), 

co zosta o przedstawione na rys. 2. 

 

 
 

Rys. 2. Topologie sieci zintegrowanej  

(opracowanie w asne)
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Takie po czenie wielu ró nych topologii siecio-

wych mo na postrzega  jako jeden podmiot – sie  

zintegrowan . Jest to konieczne w celu zapewnienia 

odpowiedniego i sprawnego zarz dzania sieci  oraz 

aby optymalizowa  jej zasoby. 

 

 

3. WYZWANIA OBECNEGO SYSTEMU 

 

 

Zasi g czno ci radiowej zale y generalnie od 

nast puj cych czynników [10]: 

moc nadajnika oraz zysk anteny nadawczej, 

czu o  odbiornika oraz zysk anteny odbiorczej, 

t umienno  o rodka.  

Budowa systemu komunikacji w kopalniach pod-

ziemnych jest zadaniem bardzo ambitnym po cz ci 

wskutek unikalnego i trudnego rodowiska takiej 

kopalni. Szereg parametrów, takich jak rozleg o , 

technologia wydobycia oraz transportu urobku, spo-

sób przemieszczania si  za ogi czy metoda transportu 

materia ów, ma wp yw na projekt sieci telekomuni-

kacyjnej, który musi by  wykonany tak, aby obj a 

ona swoim zasi giem ca y obszar kopalni [6]. 

Dodatkowo w zwi zku z losow  struktur  i nie-

równo ciami powierzchni szybów, wyrobisk koryta-

rzowych, wyrobisk eksploatacyjnych, komór czy 

tuneli wyst puj  zjawiska fizyczne, takie jak transmi-

sja wielodrogowa, odbicie, dyfrakcja czy rozprosze-

nie, które stanowi  wyzwania w charakteryzowaniu 

bezprzewodowej sieci w kopalni podziemnej.  

Trwa o  sieci jest jednym z g ównych czynników 

w komponowaniu ka dego systemu komunikacji 

podziemnej, kolejnym wyzwaniem jest problem 

zasilania, nie tylko jego ograniczona dost pno , 

lecz równie  jego dopuszczalna moc, a tak e czas 

pracy baterii bezprzewodowych urz dze  ko co-

wych [3]. 

Ostatnim wyzwaniem jest skalowalno  sieci  

w kopalni. Z uwagi na to, e struktura kopalni pod-

ziemnych jest zmienna, sieci musz  zmienia  si  

wraz z ni  (rozrasta  si  wraz z post pem wydoby-

cia). Musz  zatem by  skalowalne i dynamicznie 

konfigurowalne. 

 

 

4. CHARAKTERYSTYKA  KANA U  

BEZPRZEWODOWEGO 

 

 

Charakterystyka propagacji fal elektromagnetycz-

nych w kopalniach podziemnych ró ni si  od tej  

w wolnej przestrzeni ze wzgl du na panuj ce w nich 

trudne warunki – wyst powanie takich zjawisk fi-

zycznych, jak silne odbicia, rozproszenia i dyfrak-

cja. Bezprzewodowa czno  w zamkni tych ro-

dowiskach jest tematem badanym od lat i w wielu 

publikacjach mo na znale  wyniki tych bada , 

jednak nale y pami ta , e propagacja fal w rodo-

wisku kopalni podziemnej jest du o bardziej skom-

plikowanym zagadnieniem i nie ma jednego kom-

pleksowego modelu opisuj cego propagacj  w ca ej 

kopalni.  

Specyfika rodowiska elektromagnetycznego ko-

pal  podziemnych znacz co ró ni si  od rodowiska 

przemys owego na powierzchni. Wynika to nie tyl-

ko z trudnych warunków rodowiskowych, ale tak e  

z wyst powania urz dze  elektrycznych du ych 

mocy, niewielkich odleg o ci dziel cych urz dzenia 

elektroniczne oraz sporej liczby metalowych kon-

strukcji [16]. 

Dwa g ówne podej cia do modelu kana u bez-

przewodowego w kopalniach podziemnych to [11]: 

model optyczno-geometryczny (geometrical op-

tics model), 

model falowodowy (waveguide model). 

W modelu optyczno-geometrycznym wykorzystuje 

si  technik  ledzenia promieni (ray-tracing). Fale 

elektromagnetyczne s  modelowane jako promienie 

optyczne, a nat enie pola elektromagnetycznego 

uzyskuje si  poprzez zsumowanie promieni odbitych 

od ociosów, stropu i sp gu wyrobiska. Model op-

tyczno-geometryczny symuluje si  komputerowo  

w celu otrzymania rozwi zania numerycznego i wraz 

ze wzrostem d ugo ci cie ki sygna u obci enie 

obliczeniowe silnie wzrasta. W modelu falowodo-

wym tunel zachowuje si  jak ponadgabarytowy falo-

wód ze stratnymi cianami. Równania Maxwella s  

rozwi zywane poprzez uwzgl dnienie warunków 

brzegowych. Ponadto model falowodowy zak ada 

istnienie tylko najni szych modów w propagacji 

sygna u w tunelu [8, 18]. 

Uwzgl dniaj c budow  kopalni, mo na wyró ni  

dwa g ówne obszary propagacji fal radiowych [13]: 

obszar otwarty (open area) komory lub komoro-

wo-filarowy system eksploatacji, 

obszar chodnikowy – chodniki, szyby, ciany. 

Dlatego podziemne kopalnie wymagaj  co naj-

mniej dwóch ró nych modeli kana u bezprzewodo-

wej transmisji radiowej. Otwarte przestrzenie  

w kopalniach na ogó  mo na analizowa  z wykorzy-

staniem standardowych modeli, na przyk ad za po-

moc  techniki ledzenia promieni, poniewa  nie ma 

specjalnego modelu do zastosowa  wy cznie  

w otwartych przestrzeniach kopalni podziemnych.  

W przypadku tuneli przeprowadzonych zosta o 

kilka bada  dotycz cych modelu kana u, g ównie  

w oparciu o model sterowanej propagacji fali [19]. 
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4.1. Model dla otwartych przestrzeni 

 

Technika ledzenia promieni do modelowania ka-

na u w zamkni tych pomieszczeniach bazuje na 

technice radiokomunikacji zwanej UWB (Ultra Wide 

Band), która polega na szybkim wysy aniu krótko-

trwa ych impulsów, dzi ki czemu widmo emisji jest 

bardzo szerokie. Wydajno  kana u analizuje si  pod 

wzgl dem odpowiedzi impulsowej kana u, profilu 

opó nienia mocy i warto ci skutecznej opó nienia. 

Model zosta  opracowany dla pomieszczenia zam- 

kni tego, w którym istnieje jeden nadajnik i jeden 

odbiornik z wieloma antenami oddalonymi od siebie. 

W podej ciu tym zosta y uwzgl dnione zjawiska 

odbicia i za amania fali [1]. 

Wykazano, e technika ledzenia promieni pozwala 

na oszacowanie poziomu odbieranego sygna u dla 

urz dze  mobilnych, uwzgl dniaj c odbicia od cian 

bocznych, a tak e dyfrakcj  oraz rozproszenia sygna-

u (w naro nikach oraz na przeszkodach). Na rys. 3. 

przedstawiono otwarty obszar kopalni z wieloma 

punktami dost powymi. 

 

 
 

Rys. 3. Technika ledzenia promieni w kopalni podziemnej 

(opracowanie w asne) 

 

G. Y. Delisle przedstawi  nast puj cy wzór ilustru-

j cy elementy sygna ów odbieranych w punkcie do-

st powym (AP) [4]: 

 

RDRSDRSRFS  

 

gdzie: 

S – poziom odebranego sygna u w dBm, 

F – poziom sygna u odebrany bezpo rednio  

z  nadajników, 

R – poziom sygna ów odbitych docieraj cych do 

odbiornika bez zjawisk rozproszenia, 

RS – poziom sygna ów odbitych docieraj cych do 

odbiornika wskutek rozproszenia na prze-

szkodach, 

RSD – poziom sygna ów odbitych docieraj cych do 

odbiornika wskutek rozproszenia czy ugi cia 

sygna u na przeszkodach lub naro nikach, 

RD – poziom sygna ów docieraj cych do odbiorni-

ka po dyfrakcji lub odbiciu od ociosów, sp -

gu, stropu czy naro ników. 

Technika ledzenia promieni jest ogólnym mode-

lem, który mo e by  stosowany w ka dym otwar-

tym obszarze, tak e w przypadku otwartych prze-

strzeni w kopalniach podziemnych, pozwalaj c 

przewidzie  w a ciwo ci bezprzewodowych kana-

ów transmisyjnych. 

 

4.2. Model dla wyrobisk korytarzowych  

i szybów 

 

Model propagacji w obszarze tunelu mo na  

w przybli eniu okre li , u ywaj c teorii propagacji 

falowodu, jak zosta o to przedstawione na rys. 4. 

Podstawowa idea modelu jest taka, e propagacja 

wykazuje kierunkow  charakterystyk  fali i w niektó-

rych przypadkach straty propagacji mog  by  nawet 

mniejsze ni  w przypadku propagacji w wolnej prze-

strzeni. 

Z. Sun i I. Akyildiz w swojej pracy przedstawili 

metod  modelowania bezprzewodowych kana ów  

w tunelach opart  na propagacji wielomodowej, która 

umo liwia  analityczne  wyra enie poziomu otrzyma- 
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Rys. 4. Propagacja fal radiowych w tunelach 

TX – transmiter, RX – odbiornik 

(opracowanie w asne) 

 

nej mocy i profilu opó nienia w dowolnym miejscu 

w tunelu. Wykazali oni, e propagacja fal elektroma-

gnetycznych w tunelach mo e by  postrzegana jako 

superpozycja wielu modów o ró nych rozk adach 

pola elektromagnetycznego i ró nych wspó czynni-

kach t umienia. Poprzez rozwi zanie równa  

Maxwella rozk ad pola w ka dym modzie mo na 

przedstawi  w postaci funkcji w asnej [11]: 

 

  (1)      

 

gdzie: 

, je eli m jest parzyste, 

, je eli m jest nieparzyste, 

, je eli n jest nieparzyste, 

, je eli n jest parzyste, 

x, y – wspó rz dne, 

E – funkcja w asna. 

Pole w dowolnym po o eniu (x, y, z) w tunelu mo-

e by  obliczone poprzez zsumowanie pól wszyst-

kich znacz cych modów: 

 

 

  (2) 

gdzie: 

 – intensywno  modu na p aszczy nie wzbu-

dzenia, 

 – wspó czynnik t umienia, 

 – wspó czynnik przesuni cia fazowego. 

A. Emslie i inni w swoim opracowaniu przedsta-

wili pierwsze kompleksowe badania teoretycznej 

charakterystyki propagacji fali w kopalniach pod-

ziemnych. Ich praca skupia si  na t umieniu sygna u 

wzd u  tunelu. Model Emslie’a przedstawia prosty 

odcinek tunelu jako dielektryczny falowód o chro-

powatych powierzchniach cian. Badacz ten wpro-

wadzi  wyra enie cz ce t umienie fal radiowych  

w zakresie polaryzacji fali, cz stotliwo ci, a tak e 

wymiaru tunelu. Oczywistym jest, e z powodu 

chropowato ci powierzchni wzrasta d ugo  fali. 

Zak adaj c rozk ad Gaussa chropowato ci po-

wierzchni h, t umienie sygna u w dB jest okre lane 

w nast puj cy sposób [5]: 

 

 (3) 

gdzie: 

aT i bT  – wymiary tunelu, 

h – rednia kwadratowa (RMS) chropowato ci 

cian tunelu, 

z – wspó rz dna wzd u  tunelu.  

 

Inne rozwi zanie zosta o zaproponowane przez  

Z. Suna i I. Akyildiza [12]. Zastosowali oni wielo-

modowy model, aby analitycznie scharakteryzowa  

naturaln  propagacj  fali zarówno w bliskich, jak  

i dalekich odleg o ciach od anteny. W tym modelu 

obszar tunelu jest podzielony na dwie cz ci w zale -

no ci od ich odleg o ci od nadajnika. Regiony te 

zosta y okre lone jako „bliskie” lub „dalekie”. 

Model kana u wskazuje, e w bliskim regionie na-

dajnika odbierana moc jest szybko t umiona i zmienia 

si  gwa townie, jak zosta o to pokazane na rys. 5. 

Takie zachowanie przypisuje si  dzia aniu wielu 

modów w pobli u anteny nadajnika. W przeciwie -

stwie do takiego zachowania spadek mocy odbierany 

w dalekich regionach jest stopniowy ze wzgl du na 

fakt, e wy sze mody charakteryzuj  si  wy sz   

i szybsz  t umienno ci  wraz ze wzrostem dystansu. 

Cz stotliwo  pracy ma wyra ny wp yw na sta e 

propagacji. Sygna y w wy szych cz stotliwo ciach 

t umione s  s abiej. Dlatego wraz ze wzrostem cz -

stotliwo ci t umienie sygna u spada i utrzymuje si  

efekt fluktuacji. Pole elektromagnetyczne w dalekich 

regionach jest zale ne tylko od kilku modów ni sze-

go rz du. T umienie danego modu jest zwi zane  

z cz stotliwo ci  tego procesu i wielko ci  tunelu.



Nr 11(513) LISTOPAD 2013 15

 
 

Rys. 5. Charakterystyka kana u bezprzewodowego wed ug Suna [11] 

 

Czynniki fizyczne, takie jak wilgotno , ci nienie  

i temperatura powietrza w tunelu, jak równie  mate-

ria , z którego s  wykonane ciany tunelu, maj  wp yw 

na propagacj  sygna u. W praktycznych zastosowa-

niach w tunelach bardzo cz sto wyst puj  ró nego 

rodzaju przeszkody, co powoduje dodatkowe straty 

sygna u dla ka dego modu. Wspó czynniki t umienno-

ci s  ró ne dla ró nych modów. Ponadto przeszkody 

mog  powodowa  powstawanie sprz e  sygna u 

pomi dzy modami. Po o enie i wielko  przeszkody, 

podobnie jak kszta t i rozmiar tunelu, okre laj  t umie-

nie i wspó czynniki sprz enia modów. 

Y. P. Zhang w swojej pracy [17] przedstawia inny 

pogl d na modelowanie falowodu w podziemnych 

kopalniach. Opiera go na do wiadczeniach, które 

zosta y przeprowadzone w dwóch podziemnych ko-

palniach w gla kamiennego dla cz stotliwo ci 900 

MHz z polaryzacj  pionow  i poziom . Do wyja nie-

nia wyników pomiarów pos u y  hybrydowy model 

propagacji z o ony z modelu propagacji dla otwar-

tych przestrzeni oraz zmodyfikowanego modelu pro- 

 

pagacji falowodowej dla tuneli. Nale y zauwa y , e 

w rejonie wyrobisk korytarzowych propagacja fal 

wykazuje cechy propagacji sterowanej dla regionu za 

tak zwanym „punktem przerwania” i charakterystyk  

propagacji otwartych przestrzeni dla obszarów przed 

„punktem przerwania”. Zhang zaproponowa  równa-

nie do obliczania po o enia „punktu przerwania” dla 

propagacji w zasi gu widoczno ci (LOS – line of 

sight). Punkt przerwania znajduje si  na drodze pro-

pagacji fali w miejscu, gdzie straty propagacji z obu 

modeli (w regionie dalekim Lf i w regionie bliskim 

Ln) s  sobie równe: Lf = Ln. Punkt przerwania mo na 

zaobserwowa  na rys. 6., przedstawiaj cym rezultaty 

pomiarów sygna u jako funkcj  odleg o ci (pomiary 

wykonano w kopalni w gla Wang Tai Po). Jak mo -

na zauwa y , „punkt przerwania” wyst puje w odle-

g o ci ok. 45 m [20]. 

Du a wariancja lokalnych parametrów rodowiska 

powoduje, e modele teoretyczne nie zawsze znajduj  

zastosowanie i praktycznie dla ka dego indywidualnego 

przypadku trzeba przeprowadza  oddzielne pomiary,  

 

 
 

Rys. 6. „Punkt przerwania” w modelu Zhanga [20] 
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zadowalaj c si  modelami behawioralnymi, gdy  nawet 

parametry t umienno ci trasy mierzone w podobnych 

warunkach mog  ró ni  si  znacz co. Standardowo 

t umienno  trasy w wyrobisku korytarzowym jest 

wysoka i zawiera si  w przedzia ach od 5 do 45 dB na 

10 m oraz od 20 do 120 dB na 100 m. T umienno  

trasy jest w du ym stopniu uzale niona od wymiarów 

geometrycznych wyrobiska korytarzowego [15, 16]. 

Na rys. 7. przedstawiono wyniki bada  propagacji 

 

przeprowadzonych w KWK „Ziemowit”. Nat enie 

pola elektrycznego zmierzono w trzech ró nych pod-

ziemnych wyrobiskach kopalni dla ró nych cz sto-

tliwo ci oraz odleg o ci. Rys. 7a przedstawia wyniki 

dla cz stotliwo ci z zakresu od 30 do 1000 MHz dla 

odleg o ci 40 m od nadajnika, natomiast rys. 7b, 7c  

i 7d przedstawiaj  wyniki odpowiednio dla cz stotli-

wo ci 200, 415 i 1000 MHz przy zmiennej odleg o ci 

od nadajnika. 

 

 
 

Rys. 7. Nat enie pola elektrycznego zmierzone w KWK „Ziemowit” [15] 

 

5. CHARAKTERYSTYKA  KANA U  

DLA  KABLA  PROMIENIUJ CEGO 

 

 

Istniej  ró ne metody realizacji systemów radio-

komunikacji w rozleg ych wyrobiskach podziem-

nych. Jednym z nich jest zastosowanie kabla pro-

mieniuj cego, zwanego równie  przewodem ciek-

n cym. System ten nale y do najbardziej wszech-

stronnych i niezawodnych. Kabel promieniuj cy 

funkcjonuje zarówno jako linia transmisyjna, jak  

i antena.  

Technologia kabla promieniuj cego jest kombi-

nacj  przewodu promieniuj cego i wzmacniaków. 

W sk ad sieci mog  wchodzi  równie  inne, dodat-

kowe elementy, jednak szkielet systemu zawsze 

obejmuje te dwa podstawowe. Obecno  wzmac-

niaków jest konieczna w celu skompensowania 

t umienia sygna u w kablu. Prawid owa instalacja 

systemu pozwala zapewni  odpowiedni poziom 

sygna u w ca ej sieci [6, 10]. 

Wraz z rozwojem technologii pojawiaj  si  coraz 

to nowsze rozwi zania, które zazwyczaj znajduj  

swoje zastosowanie w przemy le górniczym, jednak 

wiele czynników powoduje, e cz sto zastosowanie 

najnowszych rozwi za  technicznych w kopalniach 

podziemnych mo e stanowi  prawdziwe wyzwanie 

lub jest po prostu niemo liwe. Pocz tkowo kopalnia-

ne systemy komunikacyjne zbudowane w oparciu  

o kabel promieniuj cy wykorzystywa y wy cznie 

zakres niskich cz stotliwo ci, przez co ich mo liwo-

ci by y do  ograniczone. W ostatnich latach mo na 

zaobserwowa  dynamiczny rozwój technologii pro-

dukcji kabla promieniuj cego do zastosowa  w gór-

nictwie podziemnym, co pozwala na rozszerzenie 

obszarów jego wykorzystania. Dzi ki retransmisji 

sygna u AM do PCN na 1900 MHz oraz 3G i Wi-Fi 

na 2,4 GHz otrzymano sieci radiowe o du o lepszych 

parametrach transmisyjnych. Rozwi zania te musz  

zosta  szczegó owo zbadane w rodowisku kopal  

podziemnych, jednak pierwsze próby ich u ycia w 

zagranicznych kopalniach s  bardzo obiecuj ce [6, 7]. 
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6. TYPOWA STRUKTURA SIECI W KOPALNI 

PODZIEMNEJ 

 

 

Normalnie systemy radiokomunikacyjne z przewo-

dem promieniuj cym sk adaj  si  z cz ci powierzch-

niowej i cz ci do owej. Centraln  cz  systemu sta-

nowi stacja bazowa zawieraj ca repeatery dla wszyst-

kich kana ów. Podziemna cz  systemu sk ada si   

z kabla promieniuj cego oraz dwukierunkowych 

wzmacniaków kablowych zainstalowanych okresowo 

w regularnych odst pach (300-500 m), s u cych do 

kompensacji t umienia sygna u w kablu [10]. 

Tradycyjne systemy oparte na kablu promieniuj -

cym pozwala y jedynie na transmisj  d wi ku oraz 

danych o niewielkiej przepustowo ci. W tych syste-

mach w celu umo liwienia pe nej dwukierunkowej 

transmisji g osu i danych wymagane by y dwa pasma 

czno ci. Obecnie systemy oparte na kablu promie-

niuj cym oferuj  wysok  przepustowo  danych, 

wykorzystuj c standard transmisji DOCSIS, oraz 

pozwalaj  na czno  z sieciami Ethernet za po red-

nictwem modemów kablowych (CMTS). W syste-

mach CMTS zazwyczaj istniej  cztery pasma czno-

ci – dwa s u  do zapewnienia pe nej dwukierunko-

wej komunikacji g osowej, pozosta e maj  na celu 

zapewnienie szybkiej transmisji danych. 

 

 

7. PODSUMOWANIE 

 

 

Sieci komunikacyjne w kopalniach podziemnych 

zazwyczaj s  strukturami bardzo skomplikowanymi, 

cz sto z o onymi z kilku ró nych topologii siecio-

wych, w sk ad których wchodzi wiele elementów. 

Transfer danych w kopalnianej sieci teleinforma-

tycznej jest oparty na szeregu ró nych mediów 

transmisyjnych i zanim dane trafi  do punktu prze-

znaczenia, musz  pokona  d ug  drog  uwzgl dnia-

j c  konwersj  na ró ne protoko y komunikacyjne. 

Najcz ciej w kopalniach podziemnych spotykane 

s  systemy bezprzewodowe zbudowane w oparciu  

o kabel promieniuj cy. 

O ile zagadnienia dotycz ce kabla promieniuj cego 

s  szeroko opisane zarówno w literaturze polskiej, 

jak i zagranicznej, i temat ten wydaje si  by  do  

jednoznacznie okre lony, o tyle analiza kana u ra-

diowego w kopalni podziemnej mo e stanowi  nie 

lada wyzwanie. Chocia  jest wiele zagranicznych 

prac w tej dziedzinie, to wci  brakuje komplekso-

wego i ogólnego modelu propagacji fal radiowych  

w warunkach kopalni podziemnych. Wszystkie mo-

dele bezprzewodowych kana ów w kopalniach pod-

ziemnych bazuj  na ich ukszta towaniu oraz uk adzie, 

przez co brakuje ca o ciowego, wszechstronnego 

modelu, który by by bardzo przydatny i móg by po-

s u y  do poprawy niezawodno ci oraz optymalizacji 

wydajno ci kopalnianej sieci teleinformatycznej. 
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