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АНОТАЦІЯ 

 Дипломної роботи на тему «Частотно-територіальне планування району 

транкінгового зв’язку» виконано на 61 сторінках, що включають 10 ілюстрацій, 

13 таблиць, 1 додатків та 27 бібілографічних посилань. 

Мета дипломної роботи полягала в дослідженні особливостей 

проектування мережі транкінгового на ділянці Харків - Лисичанськ. 

Були розглянуті існуючі системи транкінгового радіозв'язку, функції і 

технічні характеристики, застосовуваного стандарту, досліджено структуру 

мережі транкінгового зв'язку. 

Було проведено розрахунок системи електроживлення і заземлювального 

пристрою для обраної базової станції. Проведений розрахунок розподілу 

електромагнітного поля показав, що для організації транкінгової мережі на 

ділянці Харків - Лисичанськ необхідно встановити 7 базових станцій. 

Також наведені необхідні розрахунки по безпеці життєдіяльності та 

економіці. 

 

ANNOTATION 

 Diploma work entitle « Frequency-territorial planning trunking network » 

written on the 61 pages, including 10 illustrations, 13 tables, 1 appendix ande 27 

citatioms. 

The purpose of the thesis was to study the features of trunking networks in the 

area of designing Kharkiv - Lisichansk.  

It was considered features and specifications, applicable standards, study the 

structure of trunking network communication network.  

Сalculation of the power supply system was carried out and grounding devices 

for the base station. The calculation of the electromagnetic field distribution showed 

that for the organization of trunking networks in the Kharkiv - Lisichansk area you 

must install 7  base stations.  

It also includes the necessary calculations for BC and the economy.  
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ВСТУП 

Системи транкінгового радіозв'язку, орієнтованим, насамперед, на 

створення різних  корпоративних мереж зв'язку, в яких передбачається активне 

застосування режиму зв'язку абонентів в групі. Вони широко використовуються 

силовими і правоохоронними структурами в різних країн для забезпечення 

зв'язку рухливих абонентів між собою, зі стаціонарними абонентами і 

абонентами телефонної мережі. 

 «Транкінг» - це спосіб автоматичного розподілу обмеженої кількості 

вільних каналів зв'язку між великою кількістю абонентів і надання вільного 

каналу зв'язку абоненту на час сеансу зв'язку по всій зоні дії мережі. 

Абонентські термінали знаходяться в постійному очікуванні виклику і в 

безперервному контакті з системою, автоматично реєструючись при кожному 

переході від сайту до сайту. Система постійно спілкується з абонентськими 

терміналами, відстежуючи до якої зони дії ретрансляторів відноситься абонент. 

Виклик автоматично розподіляється по системі базових ретрансляторів в ті 

зони, де на момент виклику знаходяться абоненти. У груповому виклику може 

брати участь необмежена кількість абонентів, час виділення каналу зв'язку 

становить 300-400 мсек.  

Мета дипломної роботи полягає в проектуванні  цифровї технологічної 

системи радіозв'язку TETRA, яка є принципово новою для впровадження на 

залізничних дорогах України. 

Практична значимість дипломної роботи полягає в проектуванні мережі 

TETRA на ділянці дороги Харків - Лисичанськ забезпечить автоматизацію 

процесу передачі даних, а також безпеку технологічного процесу. Дана ділянка 

була обрана зважаючи на ситуацію в країні, адже цей шлях є стратегічно-

важливим, бо використовується для транспортування особистого складу та 

техніки на сход країни. 

Метою дипломної роботи є дослідження особливостей проектування 

мережі TETRA на ділянці дороги Харків - Лисичанськ. 
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 Актуальність даної роботи полягає в  необхідності засобів зв’язку на 

залізниці. Особливо в стратегічно важливих шляхах, які дають змогу постачати 

в зону антитерористичої операції особитий склад, воєну техніку, гуманітарні 

товари. Наявніть надійного зв’язку підійме рівень безпечності транстортування 

та швидкості реагування на несправності в шляху слідування. 

Підстава для виконання дипломної  роботи наказ №1539С від 16.05.2017 р. 
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Відповідно до завдання необхідно розроботи систему відомчого зв'язку на 

ділянці залізниці Харків – Лисичанськ.  

Враховуючи специфіку ділянки залізниці необхідно обрати систему 

багатоканального доступу. 

На даній ділянці залізниці максимальна відстань між станціями становит 

42 км.  

Необхідно обслужити 4 состави (по 2 в кожному напрямку). 

Також необхідно обслуговувати аварійно-залізничні служби та інші 

спецслужби, що означає, що мінімальна кількість абонентів не менеше 10. 

Беручи до уваги ці вимоги слід обрати тип зв'язку та характеристики 

системи для цієї мережі, провести розрахунки для даного типу зв'язку, 

розробити частотно-територіальний план зв'язку для данної ділянки залізниці.  

Виходячи з поставленої мети, вибудовується ряд завдань, а саме:  

- провести порівняльний аналіз існуючих систем транкінгового зв'язку; 

- розробити типове технічне рішення по складу і розміщенню обладнання на 

протязі усієї ділянки дороги; 

- розмістити на ситуаційному плані базові станції ТЕТRА; 

- провести порівняльний аналіз обладнання декількох фірм; 

- провести попередній розрахунок зон обслуговування базових станцій; 

- розробити план заходів щодо захисту навколишнього середовища і безпеки 

життєдіяльності. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

2.1  Загальні принципи функціювання систем транкінгового зв'язку  

 Цифровий та аналогивий зв'язок має певні відмінності. Аналоговий 

сигнал може бути спотворений перешкодами, а цифровий сигнал може бути або 

забитий перешкодами зовсім, або приходити без спотворень. Цифровий сигнал 

або точно є, або повністю відсутній (або нуль, або одиниця). Аналоговий 

сигнал доступний для сприйняття всіма пристроями, що працюють за тим же 

принципом, що і передавач. Цифровий сигнал надійно захищений кодом, його 

важко перехопити, якщо вам він не призначається. 

Використання транкінгового зв'язку лежить в сфері корпоративних 

інтересів. Багато компаній не мають можливості створити свої відомчі системи 

радіозв'язку, але відчувають гостру потребу в координації діяльності 

співробітників, що працюють поза офісом і знаходяться в різних районах міста. 

В умовах такого мегаполісу, як Київ, відстані між групами абонентів можуть 

досягати 30 - 40 км. Використання розгорнутої транкінгового системи дозволяє 

при мінімальних витратах отримати сучасну, високотехнологічну систему 

цифрового радіозв'язку[1]. 

Системи стандарту TETRA, як і інші цифрові транкінгові системи, 

надають своїм користувачам ряд переваг перед аналоговими системами. 

Вони забезпечують майже повний захист радіопереговорів від 

прослуховування. Цифрові потоки інформації не можна розшифровувати за 

допомогою простих аналогових сканерів, що захищає їх від втручання 

широкого кола "радіоаматорів" - навіть без прийняття спеціальних заходів 

щодо шифрування даних в каналах зв'язку (типу скремблювання). 

Крім того, цифрові системи надають користувачеві безліч можливостей 

кодування інформації. Шифрування мови реалізується у вигляді цифрової 

обробки низької потоку даних, що дозволяє застосовувати складні алгоритми з 

високою криптостійкості, не погіршують якість відновленої мови. У цифрових 

транкінгових системах не виникають проблеми неадекватності відтворення 

Ськремблірованний радіопереговорів, властиві аналоговим системам. 
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Ще одна перевага цифрових систем - більш ефективне використання 

радіочастотного спектру за рахунок збільшення числа каналів передачі трафіку 

в відведеній смузі частот. Це забезпечується завдяки об'єднанню технології 

компресії мовного потоку з високим ступенем стиснення даних і складної 

модуляції несучої частоти. Зокрема, стандарт TETRA визначає значення для 

частотної смуги каналу рівним 6,25 кГц / канал. 

До важливих особливостей цифрових систем відноситься вирівнювання 

якості мовного радіообміну по всій зоні обслуговування ретранслятора, тоді як 

для аналогових систем характерно сильне погіршення якості передачі мови при 

видаленні від базової станції. В умовах міської забудови, де має місце 

багатопроменеве поширення сигналів, якість передачі аналогової інформації 

помітно змінюється навіть при пересуванні всередині одного кварталу. 

Застосування цифрових сигналів в поєднанні з перешкодостійким кодуванням 

дозволяє істотно поліпшити якість передачі мови в межах всієї зони 

обслуговування. 

Існує велика кількість різних стандартів транкінгових систем рухомого 

радіозв'язку загального користування (СПР-ОП), що відрізняються один від 

одного методом передачі мовної інформації (аналогові і цифрові), типом 

многостанционного доступу (FDMA - з частотним поділом каналів, TDMA - c 

тимчасовим поділом каналів або МДКР - c кодовим поділом каналів), способом 

пошуку і призначення каналу (з децентралізованим і централізованим 

управлінням), типом каналу управління (виділений і розподілений) і іншими 

характеристиками. 

В системі TETRA  використовується часовий поділ сигналів TDMA  

(TDMA - це метод часового поділу одного фізичного каналу зв'язку,  дозволяє 

кільком користувачам використовувати цю саму частоту (радіо канал), але 

лише в певні інтервали часу. Ці інтервали (кадри) надаються почергово 

кожному користувачу каналу через які він може передавати чи приймати 

інформацію), на одній несучої утворюються чотири логічних каналу, при цьому 

рознос між несучими становить 25 кГц. Перші мережі TETRA будувалися по 



10 
 

кільцевій або шинній топології, в якій базові станції з'єднувалися з 

комутатором. У сучасних мережах використовується IP-транспорт (рис. 1.1). 

При цьому передбачена можливість зв'язку в межах базових станцій при виході 

з ладу комутатора, а також прямого зв'язку між радіостанціями. Крім того, 

рація, підключена до мережі, може грати роль шлюзу для інших терміналів. 

Завдяки всьому цьому зв'язок буде функціонувати навіть при виході з ладу 

основний інфраструктури (наприклад, в разі землетрусу або іншого стихійного 

лиха). 

 

Рисунок 2.1.  Спрощена схема побудови мережі 

Існують пакети управління призначені для організації каналу управління 

від мобільної станції до базової. Дані пакети складаються з двох незалежних 

полупакетов, розміром по 255 біт кожен. Полупакети містять керуючу 

інформацію верхніх логічних рівнів мобільної станції, крім того, перший 

полупакет може нести сигнал для регулювання потужності передавача. 

Практично в будь-якому пакеті є поля, призначені для передачі команд 

управління, і сигналізації. Таким чином, крім каналу управління в сигналі 
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базової станції елементи управління присутні у всіх інформаційних кадрах, що 

зближує цю систему з транкінговими системами з розподіленим каналом 

керування. Наявність такого каналу управління дозволяє оперативно реагувати 

на запити системи, створити гнучку ієрархію пріоритетів викликів, 

організувати підключення абонентів до розмови в реальному масштабі часу і 

ввести ряд інших послуг. Поля управління потужністю використовуються 

рухомими і базовими станціями для управління потужністю передавачів і 

являють собою немодульоване коливання несучої частоти. 

Області застосування - великі комерційні та державні організації, 

наприклад служби автоінспекції, різні ремонтні служби, компанії, що 

спеціалізуються в галузі промислового альпінізму (обслуговування висотних 

будівель) і так далі. Систему транковой зв'язку можна розгорнути як у 

великому місті, так і у віддаленому, малонаселеному пункті, що особливо 

актуально в умовах нашої країни. Транкові системи ефективно використовують 

смугу виділених їм частот, забезпечують високий рівень конфіденційності, 

надійні, надають велику кількість сервісних функцій. Однією з найбільших  

переваг є те, що організація може сама стати власником системи транковой 

радіозв'язку, позбавляючи себе від абонентської плати та плати за трафік. 

 

Рисунок 2.2.  Приклад застосування 
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2.2 Порівняння існуючих систем транкінгового зв'язку 

Системи транкінгового радіозв'язку, орієнтованим, насамперед, на 

створення різних  корпоративних мереж зв'язку, в яких передбачається активне 

застосування режиму зв'язку абонентів в групі. Вони широко використовуються 

силовими і правоохоронними структурами в різних країн для забезпечення 

зв'язку рухливих абонентів між собою, зі стаціонарними абонентами і 

абонентами телефонної мережі[2]. 

Існує велика кількість різних стандартів транкінгових систем рухомого 

радіозв'язку загального користування, що відрізняються один від одного 

методом передачі мовної інформації, типом многостанционного доступу, 

способом пошуку і призначення каналу, типом каналу управління і іншими 

характеристиками. 

Необхідність переходу пояснюється рядом переваг цифрового транкінга 

перед аналоговими системами, такими як велика спектральна ефективність за 

рахунок застосування складних видів модуляції сигналу і низькошвидкісних 

алгоритмів речепреобразованія, підвищена ємність систем зв'язку, 

вирівнювання якості мовного обміну по всій зоні обслуговування базової 

станції за рахунок застосування цифрових сигналів в поєднанні з 

перешкодостійким кодуванням. Розвиток світового ринку систем транкінгового 

радіозв'язку сьогодні характеризується широким впровадженням цифрових 

технологій. Провідні світові виробники обладнання транкінгових систем 

оголошують про перехід до цифрових стандартів радіозв'язку, передбачаючи 

при цьому або випуск принципово нового обладнання, або адаптацію 

аналогових систем до цифрового зв'язку. 

Цифрові транкінгові системи в порівнянні з аналоговими мають ряд 

переваг за рахунок реалізації вимог по підвищеної оперативності та безпеки 

зв'язку, надання широких можливостей по передачі даних, більш широкого 

спектру послуг зв'язку (включаючи специфічні послуги зв'язку для реалізації 

спеціальних вимог служб громадської безпеки), можливостей організації 

взаємодії абонентів різних мереж[3]. 
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До найбільш популярних, що заслужили міжнародне визнання стандартах 

цифрового транкінгового радіозв'язку, відносяться: 

- EDACS, розроблений фірмою Ericsson; 

- TETRA, розроблений Європейським інститутом стандартів зв'язку; 

- APCO 25, розроблений Асоціацією офіційних представників служб 

Motorola (США). 

- Tetrapol, розроблений фірмою Matra Communication (Франція); 

- iDEN, розроблений фірмою. 

Всі ці стандарти відповідають сучасним вимогам до систем транкінгового 

радіозв'язку. Вони дозволяють створювати різні конфігурації мереж зв'язку: від 

найпростіших локальних однозонових систем до складних многозонових 

систем регіонального або національного рівнязв'язку органів громадської 

безпеки.  

У системах радіозв'язку зазначених стандартів застосовуються сучасні 

способи речепреобразованія, суміщені с ефективними методами завадостійкого 

кодування інформації. Виробники обладнання забезпечують відповідність їх 

стандартам MIL STD 810 по різним кліматичним і механічним впливам. 

Технічні характеристики і функціональні можливості про системи 

стандартів EDACS, TETRA, APCO 25, Tetrapol, iDEN і їх технічні 

характеристики представлені в таблиці 2.1. 

В системах цифрового радіозв'язку в порівнянні з аналоговими системами 

набагато легше забезпечити безпеку зв'язку. Навіть без прийняття спеціальних 

заходів щодо закриття інформації цифрові системи забезпечують підвищений 

рівень захисту переговорів. Крім того, деякі стандарти цифрового радіозв'язку 

передбачають можливість наскрізного шифрування інформації, що дозволяє 

використовувати оригінальні алгоритми закриття мовлення. Цифрові системи 

транкінгового радіозв'язку дозволяють використовувати різноманітні механізми 

аутентифікації абонентів: різні ідентифікаційні ключі і SIM-карти, складні 

алгоритми аутентифікації, що використовують шифрування. 

 



14 
 

  Табл. 2.1. Технічні характеристики і функціональні можливості систем 

№ 

 

Характеристика 

стандарту зв'язку 

EDACS TETRA APCO25 Tetrapol IDEN 

1 Розробник 

стандарту 

Ericsson 

(Швеція) 

ETSI APCO Matra 

Communication

s (Франція) 

Motorola 

2 Статус стандарту корпоративний відкритий відкритий корпоративний корпоративний 

з відкритою 

архітектурою 

3 Основні 

виробники 

радіозасобів 

Ericsson 

 

Nokia, 

Motorola, OTE, 

Rohde&Schwar

z 

Motorola, 

E.F.Johnson 

Inc., 

Transcrypt, 

ADI Limited 

Matra, 

Nortel,CS 

Telecom 

Motorola 

4 Можливий 

діапазон 

робочих частот, 

МГц 

138-174; 403-

423;  

450-470;  

806-870 

138-174;  

403-423;  

450-470;  

806-870 

138-174;  

406-512;  

746-869 

70-520 805-821/  

855-866 

5 Відстань між 

частотними 

каналами, кГц 

25; 

12,5 

(передача 

даних) 

8 12,5; 6,25 

 

12,5; 10 

 

25 

6 Ефективна смуга 

частот на один 

мовної 

канал, кГц 

25 

 

6,25 

 

12,5; 6,25 

 

12,5; 10 

 

4,167 

 

7 Тип модуляції FM p/4-DQPSK C4FM (12,5 

кГц) CQPSK 

(6,25 кГц) 

GMSK  

(BT=0,25) 

M16-QAM 

8 Метод мовного 

кодування і 

швидкість 

речепреобразовува

ння 

адаптивне 

багаторівневе 

кодування 

(перетворення 

64Кбіт / с і 

компресія до 

9,2 Кбіт / с) 

CELP  

(4,8 Кбіт/с) 

IMBE  

(4,4 Кбіт/с) 

 

RPCELP  

(6 Кбіт/с) 

 

VSELP 

(7,2 Кбіт/с) 

 

9 Швидкість 

передачі 

інформації в 

каналі, біт / с 

9600 7200 (28800-

при передачі 

4-х 

інформаційних 

каналів на 

одній 

фізічекой 

частоті) 

9600 8000 9600 (до 32К 

при передачі 

даних в 

пакетному 

режимі) 

10 Час встановлення 

каналу зв'язку, с 

0,25 (в 

однозоновой 

системі) 

0,2 с - при 

індив. виклику 

(min); 0,17 с - 

при груповому 

виклику (min) 

0,25 - в режимі 

прямого 

зв'язку; 0,35 - в 

режимі 

ретрансляції 

не більше 0,5 не більше 0,5 

11 Метод поділу 

каналів зв'язку 

Багатостанцій

ний доступ з 

частотним 

поділом 

Багатостанцій

ний доступ з 

часовим 

поділом 

Багатостанцій

ний доступ з 

частотним 

поділом 

Багатостанцій

ний доступ з 

часовим 

поділом 

Багатостанцій

ний доступ з 

частотним 

поділом 

12 Тип каналу 

управління 

виділений виділений або 

розподілений 

виділений виділений виділений або 

розподілений 

13 Можливості 

шифрування 

інформації 

стандартний 

фірмовий 

алгоритм 

наскрізного 

шифрування 

1) стандартні 

алгоритми; 

2) наскрізне 

шифрування 

4 рівня захисту 

інформації 

1) стандартні 

алгоритми; 

2) наскрізне 

шифрування 

н / в 

 Примітка: (н / в - немає відомостей) 
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Функціональні можливості, надані системами стандартів цифрового 

транкінгового радіозв'язку, представлені в таблиці 2.2. 

Табл. 2.2. Функціональні можливості системт 

№ 

 

Функціональні 

можливості системи 

зв'язку 

EDACS TETRA APCO25 Tetrapol IDEN 

1 Підтримка основних 

видів виклику 

(індивідуальний, 

груповий, 

широкомовний) 

+ + + + + 

2 ТМЗК (Телефонна 

мережа загального 

користування) 

+ + + + + 

3 Повнодуплексні 

абонентські термінали 

+ + - - + 

4 Передача даних і 

доступ до 

централізованих баз 

даних 

+ + + + + 

5 Режим прямого зв'язку + + + + н / в 

6 Автоматична 

реєстрація мобільних 

абонентів 

+ + + + + 

7 Персональний виклик - + + + + 

8 Доступ до фіксованих 

IP мереж 

+ + + + + 

9 Передача статусних 

повідомлень 

+ + + + + 

10 Передача коротких 

повідомлень 

- + + + + 

11 Підтримка режиму 

передачі даних про 

місцезнаходження від 

системи GPS 

+ + н / в + н / в 

12 Факсимільний зв'язок - + + + + 

13 Можливість установки 

відкритого каналу 

- + н / в + - 

14 Множинний доступ з 

використанням списку 

абонентів 

- + + + + 

15 Наявність 

стандартного режиму 

ретрансляції сигналів 

н / в + + + н / в 

16 Наявність режиму 

«подвійного 

спостереж.» 

- + н / в + н / в 

Примітка: (н / в - немає відомостей) 

Всі стандарти забезпечують високу оперативність зв'язку. Можна 

відзначити, що в порівнянні с іншими стандартами EDACS має дещо меншу 

спектральну ефективність. Крім цього, деякі фахівці відзначають, що в 
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стандарті EDACS не використовуються цифрові методи модуляції, що дозволяє 

говорити про нього як про стандарт, в якому здійснюється передача 

оцифрованої мовної інформації по аналоговому каналу зв'язку. 

За функціональним можливостям стандарт EDACS, мабуть, також до 

певної міри поступається іншим трьом стандартам, так як він був розроблений 

дещо раніше. Стандарти TETRA, APCO 25, Tetrapol і iDEN специфікують 

широкий спектр надаваних стандартних послуг зв'язку, за рівнем можна 

порівняти між собою. 

Інформація про наявність деяких специфічних послуг зв'язку, 

орієнтованих на використання представниками служб громадської безпеки, 

представлена в таблиці 2.3. Стандарт iDEN тут не розглядається, бо цей 

стандарт розроблявся без урахування спеціальних вимог служб громадської 

безпеки.  

Табл. 2.3.  Інформація про наявність специфічних послуг зв’язку 

№ Спеціальні послуги 

зв'язку 

EDACS TETRA APCO 25 Tetrapol 

1 Пріоритет доступу + + + + 

2 Система 

пріоритетних 

викликів 

+ + + + 

3 Динамічна 

перегрупування 

+ + + + 

4 Виборче 

прослуховування 

+ + + + 

5 Дистанційне 

прослуховування 

- + н / в + 

6 Ідентифікація 

викликаюї сторони 

+ + + + 

7 Виклик, 

санкціонований 

диспетчером 

+ + + + 

8 Передача ключів по 

радіоканалу 

(OTAR) 

- + + + 

9 Імітація активності 

абонентів 

- - - + 

10 Дистанційне 

відключення 

абонента 

н / в + + + 

11 Аутентифікація 

абонентів 

н / в + + + 

Примітка: (н / в - немає відомостей) 
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При розгляді переліку послуг кожним стандартом спеціальних послуг 

зв'язку можна відзначити, що стандарти TETRA, APCO 25, Tetrapol 

забезпечують порівнянний рівень спеціальних послуг, а EDACS - трохи 

менший. Стандарт iDEN не передбачений для виконання спеціальних вимог.  

Системи EDACS реалізуються в діапазонах 138-174, 403-423, 450-470 і 

806-870 МГц, причому є відомості про діючих мережах радіозв'язку у всіх 

діапазонах. 

Системи TETRA припускають використання наступних діапазонів: 380-

385 / 390-395, 410-430 / 450-470 МГц і 806-870 МГц. Системи APCO 25 

відповідно до функціональних і технічних вимог забезпечують можливість 

роботи в будь-якому з діапазонів, відведених для рухомого радіозв'язку. 

Стандарт Tetrapol обмежує верхню частоту своїх систем на рівні 520 МГц. 

Системи стандарту iDEN функціонують тільки в діапазоні 800 МГц, що 

обмежує їх використання для побудови певного кола систем. 

Слід зазначити, що виділення ресурсів радіочастотного спектру для 

побудови систем цифрового транкінгового радіозв'язку найбільш реально в 

діапазоні 400 МГц.  

Відкриті стандарти, до яких відносяться TETRA і APCO 25, забезпечують 

створення конкурентного середовища, залучення великої кількості виробників 

базового обладнання, абонентських радіостанцій, тестової апаратури для 

випуску сумісних радіозасобів, що сприяє зниженню їх вартості. Доступ до 

специфікаціям стандартів надається будь-яким організаціям та фірмам, що 

вступили в відповідну асоціацію. Користувачі, які вибирають відкритий 

стандарт радіозв'язку, не потрапляють в залежність від єдиного виробника і 

можуть змінювати постачальників обладнання. Відкриті стандарти 

користуються підтримкою з боку державних і правоохоронних структур, 

великих компаній багатьох країн світу, а також підтримані провідними 

світовими виробниками елементної і вузловий бази.  
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Порівняльний аналіз даних стандартів цифрового транкінгового 

радіозв'язку за основними розглянутим критеріям дозволяє зробити певні 

висновки про перспективність їх розвитку як в світі, так і в Україні. 

Стандарт EDACS практично не має перспектив розвитку. У порівнянні з 

іншими стандартами, він має меншу спектральну ефективність і менш широкі 

функціональні можливості. 

Стандарт iDEN не передбачає багатьох спеціальних вимог, а також, 

незважаючи на високу спектральну ефективність, обмежений необхідністю 

використання діапазону 800 МГц. 

Стандарт Tetrapol має хороші технічні показники і достатні 

функціональні можливості, проте так само, як і стандарти EDACS і iDEN, не 

володіє статусом відкритого стандарту, що може істотно стримувати його 

розвиток в технічному плані, а також в частині вартості абонентського і 

стаціонарного обладнання. 

Стандарти TETRA і APCO 25 володіють високими технічними 

характеристиками і широкими функціональними можливостями, включно з 

виконанням спеціальних вимог силових структур, мають достатню спектральну 

ефективність. Найголовнішим аргументом на користь цих систем є наявність 

статусу відкритих стандартів. 

Тож більшість експертів схиляється до думки, що ринок цифрового 

транкінгового радіозв'язку буде завойований стандартом TETRA. Даний 

стандарт користується широкою підтримкою більшості великих світових 

виробників обладнання та адміністрацій зв'язку різних країн. Останні події на 

вітчизняному ринку професійного радіозв'язку дозволяють зробити висновок, 

що і в Україні даний стандарт отримає найбільш широке поширення. 

Виходячи з цього, для побудови зв'язку ми будемо використовувати стандарт 

цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA.  
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2.3  Технічні характеристики системи цифрового транкінгового зв'язку 

TETRA 

ТETRA - стандарт наземної транкінгового радіозв'язку, який 

використовується силовими відомствами і службами екстреного виклику, а 

також енергетичними компаніями, великими промисловими підприємствами, в 

аеропорах. У світі на його основі розгорнуті десятки мереж, однак в Україні 

вона великого поширення не набула. Проте проекти є, в тому числі комерційні, 

націлені на надання інфраструктури TETRA в оренду. На початку 2000-х років 

з технологією TETRA в Україні пов'язували великі надії, які, втім, не 

виправдалися. Сплеск створення подібних мереж мав місце до чемпіонату 

Європи з футболу, але на тому все й закінчилося. 

У стандарті TETRA передбачені затребувані можливості групового 

широкомовного («всім, хто мене чує») і пріоритетного виклику[4]. 

Застосування системи радіозв'язку ТЕТRА дозволить реалізувати всі 

переваги, властиві цьому виду сучасних інтелектуальних систем: 

- зменшення необхідної кількості радіоканалів, тобто значна економія 

радіочастотного спектру; 

- динамічний розподіл навантаження в мережі; 

- доступність будь-якого вільного радіоканалу зони кожному абоненту; 

- високий ступінь готовності і захищеності від відмов; 

- гнучка організація груп по функціональним або виробничими ознаками; 

- надання з'єднань з урахуванням пріоритетного статусу абонентів; 

- екстрений виклик, скорочений набір номера; 

- груповий виклик; 

- протоколювання всіх операцій системи; 

- можливість контролю за проведенням переговорів і їх документування; 

- автоматичний контроль за станом усіх елементів системи; 

- сполучення з відомчими і міськими телефонними, а також з мобільними 

мережами зв'язку.[5] 



20 
 

Стандарт TETRA, відкритий загальноєвропейський стандарт цифрового 

транкінгового радіотелефонного зв'язку - встановлений Європейським 

інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI). Інститут контролює 

діяльність виробників обладнання, операторів зв'язку, національних 

адміністрацій та користувачів. Стандарт пройшов ретельну процедуру 

затвердження, що гарантує TETRA високу якість. 

 Стандарт TETRA передбачає використання діапазону 150 – 900 МГц.  

Відповідно до цього для комерційних організацій передбачені діапазони 411-

430 МГц, 450-470 МГц і 800 МГц.[6] 

Внаслідок досліджень, було виявлено, що в системах TETRA 

використовується цифрова технологія і множинного доступу з тимчасовим 

поділом каналів (TDMA), яка дозволяє на одній фізичній частоті забезпечувати 

функціонування 4-х логічних каналів. 

Стандарт надає користувачам широкий спектр функцій і послуг, зокрема: 

- передачу мови (сімплекс / дуплекс);  

- передачу даних / пакетну передачу даних;  

- організацію індивідуальних, групових, циркулярних і пріоритетних 

викликів;  

- передачу статусних і коротких повідомлень;  

- автоматичну реєстрацію і роумінг абонентів;  

- зв'язок радіоабонентів з абонентами PSTN (PABX);  

- дистанційне прослуховування навколишнього оточення;  

- автоматичний пошук і ідентифікацію абонентів;  

- блокування абонентських радіостанцій при спробі несанкціонованого 

доступу в мережу; 

- автоматичну диспетчеризацію всіх типів з'єднань відповідно до типу і 

пріоритетом виклику, завантаженістю мережі і правами абонентів;  

- можливість функціонування в режимі конвенційної зв'язку поза зоною 

дії базової станції; 



21 
 

- режим роботи мобільного радіостанції в якості ретранслятора для 

розширення зони радіопокриття портативних радіостанцій; 

- підтримка режиму передачі даних про місцезнаходження від системи 

GPS;  

- облік використання абонентами ефірного часу та інші.  

- виклик, санкціонований диспетчером (режим, при якому виклики 

надходять тільки з санкції диспетчера);  

- пріоритетний доступ (в разі перевантаженості мережі доступні ресурси 

присвоюються відповідно до схеми пріоритетів);  

- пріоритетний виклик (привласнення викликів відповідно до схеми 

пріоритетів);  

- виборче прослуховування (перехоплення надходить виклику без впливу 

на роботу інших абонентів);  

- дистанційне прослуховування (дистанційне включення абонентської 

радіостанції на передачу для прослуховування обстановки у абонента);  

- ідентифікація зухвалої сторони (можливість отримання інформації про 

персональний ідентифікатор абонента).[7] 

У режимі транкінгового зв'язку обслуговується територія перекривається 

зонами дії базових приймально-передавальних станцій. Стандарт TETRA 

дозволяє як використовувати в системах тільки розподілений канал управління, 

так і організовувати його поєднання з виділеним частотним каналом 

управління. При роботі мережі з розподіленим каналом керування службова 

інформація передається або тільки в контрольному кадрі мультикадра (одному 

з 18), або ще в спеціально виділеному часовому каналі (одному з 4-х каналів, 

організованих на одній частоті). [8] На додаток до розподіленого мережу 

зв'язку може використовувати виділений частотний канал управління, 

спеціально призначений для обміну службовою інформацією. 

Засоби захисту радіоінтерфейсу стандарту TETRA включають механізми 

аутентифікації абонента і інфраструктури, забезпечення конфіденційності 

трафіку за рахунок потоку псевдоімен і специфікованого шифрування 
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інформації. Певна додатковий захист інформації забезпечується можливістю 

перемикання інформаційних каналів і каналів управління в процесі зв'язку. 

У таблиці (таблиця 2.4) наведені основні технічні характеристики 

стандарту TETRA.  

Табл. 2.4. Технічні характеристики стандарту TETRA 

Характеристика TETRA 

Діапазони частот, МГц 380-400; 410-430; 450-470 806-825; 

851-870; 871-876; 915-921 

Крок поділу каналів, кГц 25 

Максимальна потужність передавача 

мобільної станції, Вт 

10 

Максимальна потужність передавача 

портативної станції, Вт 

3 

Чутливість, дБмВ: 

базової станції 

мобільного радіостанції 

портативної радіостанції 

 

115 

112 

112 

Клас випромінювання 18K0D7W 

Метод доступу TDMA 

Кількість каналів зв'язку на одну частотну 

пару несучих 

4 

Швидкість передачі інформації, Кбіт/с 7,2; 14,4; 21,6; 28,8 

Тип модуляції p4 DQPSK 

Метод мовного кодування і швидкість 

речепреобразованія 

CELP (4,8 Кбіт/с) 

 

Час встановлення каналу зв'язку, с min 0,2 (при індивідуальному 

виклику) 

min 0,17 (при груповому виклику) 



23 
 

Архітектура мережі TETRA (Рисунок 2.3) складається з Інфраструктури 

Комутації і Управління (SwMI), як функціонально закритого елемента, і восьми 

інтерфейсів, які є відкритими і стандартизованими [9]. Це такі інтерфейси: 

- системний радиоинтерфейс (TMO AI); 

- радиоинтерфейс прямого режиму роботи (DMO AI); 

- інтерфейс з іншими системами (ISI); 

- шлюз у зовнішні мережі (PSTN, ISDN); 

- інтерфейс з периферійним обладнанням (PEI); 

- інтерфейс з віддаленим диспетчером (LSI); 

- інтерфейс управління мережею (NMI); 

- інтерфейс користувача (MMI). 

 

Рисунок 2.3.  Стуктурна схема стандарту TETRA  

 Так як для кожного з відкритих інтерфейсів в специфікації вказуються 

фізичні і електричні параметри, протоколи обміну інформацією, пропускна 

здатність, правила технічного обслуговування, експлуатаційні характеристики, 
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то дотримання вимог, зазначених в специфікаціях відкритих інтерфейсів, має 

забезпечити сумісність обладнання різних виробників. 

Аналіз показав, що SwMI є основним функціональним блоком 

радіосистеми TETRA. Так як це закрита інфраструктура, що складається з 

обладнання комутації, серверів додатків, базових станцій, диспетчерських 

консолей, центру управління системою, шлюзів в інші мережі, і поєднана з 

іншою частиною мережі відкритими інтерфейсами, то вона може бути будь-

якої конфігурації - як односайтовой, так і Многосайтовий, як з централізованою 

комутацією, так і з розподіленою. Єдина вимога, обробка викликів, надання 

необхідної кількості сервісів і наявність необхідних інтерфейсів для зв'язку з 

іншими мережами. Отже, великі мережі можуть будуватися з безлічі SwMI 

різної конфігурації і різних виробників. 

Встановлено, що в TETRA не регламентовані способи взаємодії 

обладнання всередині інфраструктури SwMI і не обумовлені способи реалізації 

базових станцій, контролерів, комутаторів, керуючих пристроїв. Це означає, що 

окремі елементи інфраструктури різних виробників виявляються несумісні між 

собою в зв'язку з використанням пропрієтарних внутрішніх інтерфейсів. Крім 

того, якісний і кількісний склад обладнання інфраструктури різних виробників 

для реалізації одних і тих же функцій серйозно відрізняється. 

Системний радиоинтерфейс - це перший і найбільш важливий інтерфейс 

радіосистем TETRA, який дозволяє абонентським радіостанціям від різних 

виробників працювати в будь-який радіосистеми стандарту TETRA. TMO AI - 

визначає такі параметри як метод доступу, модуляція, швидкість передачі 

даних, формат даних, смуга каналу і вокодер. Додатково він визначає методи 

засекречування каналів зв'язку. 

Проаналізувавши, виявили, що абонентські радіостанції TETRA можуть 

взаємодіяти безпосередньо один з одним без підтримки інфраструктури. У 

стандарті TETRA можливості режиму DMO обмежуються групових та 

індивідуальних викликами, а також передачею коротких повідомлень (SDS). 

[10] У стандарті описаний ряд спеціальних функцій, покликаних розширити 
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можливості режиму DMO, наприклад, використання автомобільної радіостанції 

в якості ретранслятора, або ж в якості шлюзу для збільшення зони покриття 

транкінгового радіосистеми. 

Так як міжсистемних інтерфейс ISI дозволяє радіосистемам TETRA 

різних виробників взаємодіяти між собою, то стандарт визначає два методи 

взаємодії - один описує метод передачі інформації за допомогою комутації 

каналів, другий - пакетної передачі. 

Системний радиоинтерфейс TETRA ділиться на дві версії Release 1 і 

Release 2 (таблиця 2.5). 

Табл. 2.5. Системний радиоинтерфейс системи TETRA 

Параметри TETRA Release 1 TETRA Release 2 

Метод доступу TDMA TDMA 

Ширина каналу 25 кГц 25/50/100/150 кГц 

Тип модуляції π/4 DQPSK π/4 DQPSK 

π/8 D8PSK 

4 QAM 

16 QAM 

64 QAM 

Швидкість передачі 

інформації в радіоканалі 

36 кбіт / сек 15,6-538 кбіт / сек 

 

TETRA повинна підтримувати інтерфейс з телефонною мережею, як з 

аналогової, так і з ISDN, який, разом з міжсистемних інтерфейсом, послужить 

шляхом для майбутніх розширень функціональних можливостей систем з 

відкритим стандартом. 

Мобільні і портативні радіостанції повинні бути забезпечені портом, 

через який комп'ютери, термінали передачі даних або інше периферійне 

устаткування може бути підключено до фіксованих мереж передачі даних або 

іншого абонентському терміналу. [11] Крім цього повинна забезпечуватися 
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можливість управління радіостанцією з боку підключеного пристрою або 

програми. 

У стандарті TETRA, в якому застосовується ущільнення каналів за 

технологією TDMA, на одній частоті організовуються чотири розмовних 

канала. Кожен кадр має тривалість 56,67 мс і містить чотири тимчасові 

інтервали (time slots). Послідовність з 18 кадрів утворює мультикадр 

тривалістю 1,02 с; один кадр є контрольним. Кожен часовий інтервал в складі 

кадру містить 504 біта, 432 з яких - інформаційні.[12] 

 

Рисунок 2.4. Часова діаграма роботи радіоканалу в системі стандарту TETRA 

На початку тимчасового інтервалу передається пакет з 36 біт PA (Power 

Amplifier - управління випромінюваної потужністю). За ним слідує перший 

інформаційний блок (216 біт), далі - сінхропослідовність SYNC (36 біт) і другий 

інформаційний блок. Як і в будь-якій системі на базі TDMA, сусідні тимчасові 

інтервали поділяються захисними періодами тривалістю 0,167 мс, що 

відповідає 6 бітам. 

Радіоканал стандарту TETRA використовує відносну фазову модуляцію 

типу П / 4-DQPSK з постійною обвідної. Таким чином, кожному символу 

модуляції відповідає передача двох біт інформації. 

Для перетворення мови в стандарті TETRA застосовується кодек з 

алгоритмом типу CELP. Швидкість цифрового мовного потоку на виході цього 

кодека становить 4,8 кбіт / с. До надходження мовного потоку на вхід 
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модулятора до нього додається коригуючий код, після чого проводиться 

міжблочні перемежение. 

У мережах на базі TETRA використовуються всі види викликів, 

характерні для транкінгових систем, в тому числі статусні. Передача екстреного 

виклику тягне за собою переривання виклику зі звичайним пріоритетом, якщо 

всі канали системи зайняті. Крім того, особі або групі осіб з відповідними 

привілеями може бути тимчасово надано так званий відкритий канал, ресурс, 

виділений цим абонентам на певний час. Відкритий канал гарантує його 

абонентам максимально швидке з'єднання, природно, за рахунок збільшення 

навантаження на інші канали. Після закінчення встановленого часу цей канал 

знову стає доступним для всіх абонентів. При наявності вільного каналу час 

встановлення з'єднання не перевищує 0,3 с. 

Для виявлення помилок при передачі в каналі радіозв'язку, їх 

виправлення в канальному кодуванні застосовуються технології Forward Error 

Correction (FEC) і Cyclic Redundancy Check (CRC) у вигляді чотирьох процедур: 

блочного кодування, сверточного кодування, перемежения і шифрування, після 

чого формуються інформаційні канали. Швидкість вихідного потоку дорівнює 

36 кбіт / с. 
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2.4  Структурна схема базової станції 

 

Рисунок 2.5. Структурна схема базової станції транкінгового зв’язку 

Пристрій об'єднання радіосигналів служить для об'єднання і 

розгалуження сигналів, що надходять від передавача і приймача ретранслятора. 

Ретранслятор - це набір приймачів, які обслуговують одну пару несучих частот. 

Один ретранслятор може забезпечити два або чотири канали трафіку. Чотири 

канали для обслуговування 50-100 радіоканалів. Радіус дії базової станції на 

частоті 300 МГц - 30км; на частоті 400 МГц - 25 км. 

Комутатор обслуговує весь трафік системи. Пристрій керування 

забезпечує взаємодію всіх вузлів базової станції. [13] Воно обробляє виклики, 

здійснює аутентифікацію абонентів, ведення черг викликів, внесення записів в 

бази даних погодинної оплати. 
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До складу центральної станції зони обслуговування входить кілька 

приймачів, кількість яких залежить від кількості каналів і кількості 

обслуговуваних абонентів. 

Устаткування базової станції складається з антенно-фідерного 

обладнання, приймачів, канальних контролерів і системного інтерфейсу. 

Контролери базової станції підтримують сеанс зв'язку і взаємодіють з 

системним інтерфейсом. Системний інтерфейс виконує перевірку і облік 

з'єднань, видає інформацію про стан системи і здійснює обмін даними з 

контролерами базової станції. Зв'язок з процесором регіонального управління 

забезпечується через виділені двох провідних лініях через модем. Для зв'язку 

абонентів базових станцій з регіональним вузлом використовуються 4-х 

провідні аудіолініі. Контроль і управління базовими станціями виробляється 

регіональним контролером[14]. 

У кожної базової станції також є системний контролер. Зв'язок між 

системними контролерами базових станцій здійснюється за допомогою 

модемів. Інтерфейсні плати в центрі регіонального управління здійснюють 

можливість виходу в телефонну мережу загального користування. 
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3  ОСНОВНІ РОЗРАХУНКИ ДЛЯ МРЕЖІ ТРАНКІНГОВОГО 

ЗВ’ЯЗКУ 

3.1  Розрахунок дальності дії передавача 

За допомогою сервісу Google Maps знайдемо відстань між залізничними 

станціями, як по залізничному шляху так і безпосередню відстань між 

станціями (табл.. 3.1) 

Таблиця 3.1.  Відстань та шлях між станціями Харків - Лисичанськ 

№ Назва відрізку шляху Шлях, км Відстань, км 

1 Харків – Чугуев 48 42 

2 Чугуев – Шевченково 42 41 

3 Шевченково – Куп'янськ 39 35 

4 Куп'янськ – Сватово 58 40 

5 Сватово – Кремене 42 39 

6 Кремене – Лисичанськ 25 23 

 

 Максимальна відстань між станціями знаходиться на відрізку Харків – 

Чугуев  – 42 км.  

 Для забезпечення перекриття зон дії сусідніх базових станцій та 

забезпечення роумінгу додамо 20% до радіусу дії випромінювача. 

 Якщо максимальна відстань 42 км, тоді радіус дії кожного з 

випромінювачів має бути:  

     

 
       

 Тобто, необхідний радіус дії випромінюючої антени має бути на 20% 

більше за 21 км: 

                  

 Тож, можна зробити висновок, що необхідний радіус дії випромінюючої 

антени має бути 25 км. 
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 3.2  Вибір необхідного методу 

 Для розрахунків будемо використовувати рівняння моделі Окумура-Хата, 

а саме Cost231-Хата.  Дані формули можна застосовувати в випадку, коли 

відстань більше 1 км, більш за все підходить для частот до 1.5 ГГц, усі інші 

допустимі значення параметрів вказані в таблиці 3.2.[15] 

Табл. 3.2. Граничні значення параметрів для моделі Окумура-Хата 

Параметр Значення 

Робоча частота, МГц 150 – 1500 

Відстань, км 1 – 30 

Висота антени базової станції, м 25 – 250 

Висота антени мобільної станції, м 1 – 10 

 

Середнє загасання радіосигналу в міських умовах розраховується за 

формулою: 

L = -K1-K2 log(f)+13.82 log(hb)+a(hm)-[44.9-6.55 log(hb)] log(d)-K0 (2.5), 

де f –  несуча частота (МГц), hb –  висота антени  (м) передавача, hm –  

висота антени приймача (м), d  –   відстань (км) між базовою станцією і 

рухомим користувачем. 

 Кефіцієнти a(hm) та K0 використовуються при розповсюдженні 

радіохвиль в «міському» або «щільному міському» оточенні. Зокрема: 

- Для малих і середніх міст: 

a(hm) = [1.1 log(f)-0.7]hm-[1.56 log(f)-0.8] 

- Для міста з щільною забудовою: 

a(hm) = 3.2[log(11.75hm)]2 – 4.97 при f > 300 МГц 

K0 = 0 - для міста; 

K0 = 3 dB - для міста з щільною забудовою. 

К оефіцієнти K1 та K2 використовуються, щоб врахувати частотні 

діапазони: 

K1= 69.55 для частотного діапазону 150 МГц – 1000 МГц; 

K1= 46.3 для частотного діапазону 1500 МГц –  2000 МГц; 



32 
 

K2= 26.16 для частотного діапазону 150 МГц – 1000 МГц; 

K2= 33.9 для частотного діапазону 1500 МГц – 2000 МГц. 

Середнє загасання радіосигналу для приміських районів, дБ: 

L = Lгорода – 2     (
 

  
)       

Середнє загасання радіосигналу для сільської місцевості, дБ:  

L = Lгорода – 4.78                              

Підберемо необхідні значення спираючись на наші умови. За рахунок 

того, що потрібно забезпечити зв’язком залізну дорогу та міста поблизу, для 

обслуговуючого персоналу залізниці та спецслужб, будемо використовувати 

формулу: 

L = 69,55 + 26,16∙         - 13,83∙         -a(hMS) + (44,9-6,55∙         )∙        , 

де: f – несуча частота випромінюваного сигналу (МГц);  hA – ефективна висота 

антени базової станції (м);  hMS  – висота антени мобільної станції (м);  d  – 

відстань від базової до мобільної станції;  a(hMS)  – поправочний коефіцієнт 

залежить від висоти мобільної станції: 

a(hMS) = (1,1∙          - 0,7) hMS - 1,56∙          + 0,8. 

3.3  Розрахунок середнього загасання радіосигналу та потужності 

предавачів 

 Відповідно до рекомендацій  мінімальний рівень сигналу, що 

приймається мобільною станцією від базової станції не повинен бути нижче 

наступних значень:  

- для передачі голосових повідомлень (- 98 дБм);  

- для передачі на лініях зі  швидкістю руху нижче або рівній 220 км / год (- 

95дБм).  

Для розрахунку дальності радіозв'язку спочатку необхідно обчислити 

ефективну ізотропну випромінюється потужність  базової станції. Згідно 

рекомендацій  типові характеристики базової станції наступні:  

- посилення передавача  (60 дБм, регулюється);  

- внутрішні втрати на роз'ємах джамперів (- 1 дБ);  

- втрати на фільтрі передавача (- 1 дБ);  
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- втрати на дуплексор (- 1 дБ); 

- втрати на дільнику потужності (- 2дБ);  

- втрати антенного фідера (- 3дБ);  

- посилення антени (15 дБм, в залежності від типу). 

Звідси ефективна ізотропна випромінювана потужність базової станції 

дорівнює PBS = 67 дБм. При проектуванні мережі TETRA на ділянці залізниці 

Харків – Лисичанськ закладається можливість обладнання систем 

автоматичного контролю та управління рухомим складом. Отже, мінімальний 

рівень, який приймає мобільною станцією від базової станції не повинен бути 

нижче (-95дБм).[16] 

Зробимо розрахунок загасання сигналу по моделі Хата-Окамури. Для 

прикладу візьмемо перегін Харків  – Чугуев, розрахунок для інших ділянок 

буде аналогічний.  

Візьмемо висоту базової станції 30 метрів, адже це дасть змогу 

розташовувати базові станції на щоглах та дев'ятиповерхових будинках. 

Висота антени мобільної станції сягатиме 4 метри, що дасть змогу 

розташовувати антену мобільної станції на даху залізничних вагонів, наприклад 

в вагоні начальника поїзда, чи в технічних будівлях обслуговуючого персоналу, 

чи в сторожових вишках спецслужб. 

При проектуванні системи для обслуговування дороги та прилеглих 

ділянок будемо використовувати ізотропну антену з круговою діаграмою 

направленості, так як вона має найбільший зону покриття. 

Частота несучої змінюватиметься в залежності від базової станції, проте в 

випадку ділянки Харків – Чугуев, частота несучої сягатиме 411 МГц. 

Відстань від базової станції до мобільної на даній ділянці максимальна та 

дорівнює 25 км, для подальших розрахунків будемо використовувати саме 25 

км, для забезпечення безперебійності роботи системи. 

L = 69,55 + 26,16∙           13,83∙         -a(hMS) + (44,9-6,55∙         )∙        , 

де: f – несуча частота випромінюваного сигналу (411 МГц);  hA – ефективна 

висота антени базової станції (30 м);  hMS  – висота антени мобільної станції (3 
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м);  d  – відстань від базової до мобільної станції (25 км) ;  a(hMS)  – 

поправочний коефіцієнт залежить від висоти мобільної станції: 

a(hMS) = (1,1∙            0,7) hMS   1,56∙          + 0,8 

Порахувавши отримуємо L = 160,1092 дБ. 

Визначимо рівень сигналу, що приймається мобільною станцією на 

відстані d = 25 км  

PR = PBS    L =  67 – 160,1092 =  93,1092 дБм. 

 Отримана в результаті розрахунку величина сигналу не перевищує 

мінімально допустимого рівня (-95дБм), що задовольняє вимогам. [17] 

 Для розрахунку потужності передавача скористаємося формулою: 

  
         

                 
  

де: D – коефіцієнт підсилення антени, r – радіус зони покриття,   – довжина 

хвилі,  Е – мінімальна напруженість поля. 

При отриманні значень рівня сигналу нижче допустимого рівня виникає 

необхідність установки додаткової базової станції. При отриманні значень 

рівня сигналу вище допустимого мінімального рівня має сенс знизити 

ефективну висоту базової станції або потужність передавача.   

При розрахунку дальності радіозв'язку зручно скористатися додатком 

Mathcad. Дані отримані при розрахунку зведені в таблицю (таблиця 3.3).  

Табл. 3.3.  Розрахунок радіопокриття ділянки Харків – Чугуев 

№ Назва ділянки Рівень приймає мого сигналу МС від БС, дБм 

1 Харків – Чугуев  93,1092 

2 Чугуев – Шевченково  92,7652 

3 Шевченково – Куп'янськ  90,3693 

4 Куп'янськ – Сватово  92,4365 

5 Сватово – Кремене  91,9755 

6 Кремене – Лисичанськ  83,9218 

 

 Як видно з розрахунку для організації мережі TETRA на ділянці Харків – 

Чугуев необхідно встановити 7 базових станції.  
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4  ТЕРИТОРИАЛЬНО - ЧАСТОТНИЙ РОЗПОДІЛ СИСТЕМИ 

ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ЗАДАНОГО РАЙОНУ 

4.1  Частотний розподіл 

Як зазначалося раніше, стандарт TETRA використовує частотно-часове 

представлення фізичних каналів. У частотної області виділений діапазон частот 

розділений на канальні смуги шириною 25 кГц. Таким чином, частотний план 

системи TETRA добре узгоджується з існуючими вузькосмуговими системами 

зв'язку. 

При використанні дуплексних радіостанцій для виходу на ТМЗК 

необхідно чотири таких смуги, значно рознесених по частоті з метою розв'язки 

передавача і приймача. При використанні дуплексних систем різко 

скорочується пропускна здатність системи. З цієї причини в TCP обмежують 

число дуплексних радіостанцій, закріплюючи їх тільки за тими абонентами, 

яким необхідний вихід в телефонну мережу загального користування. 

Проектування великих зон обслуговування при обмеженому 

радіочастотному спектрі, що виділяється мобільного системі TETRA, можливо 

тільки при повторному (багаторазовому) використанні однакових робочих 

частот. Це зумовлює появу значних рівнів взаємних перешкод між 

радіостанціями. Забезпечення зв'язності в зоні обслуговування виявляється 

можливим тільки при правильному просторовому розносі сот з повторюваними 

робочими частотами. 

Кожна з комірок обслуговується своїм передавачем з невисокою 

вихідною потужністю і обмеженим числом каналів зв'язку, що дозволяє без 

перешкод повторно використовувати частоти каналів цього передавача в інший, 

розташованої за значна відстань осередку. 

Базові станції, на яких допускається повторне використання виділеного 

набору частот, віддалені один від одного на певну відстань, зване захисним 

інтервалом.  

За попередніми розрахунками було виявлено, що для побудови мережі 

нам потрібно 7 станцій. 
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Для проектування мережі TETRA на ділянці залізниці Харків - 

Лисичанськ використаэмо діапазон частот: 403-423 МГц. На основі принципу 

повторного використання частот складаємо таблицю (таблиця 4.1). 

Табл. 4.1. Частотний план мережі TETRA залізничної ділянки Харків - 

Лисичанськ. 

№ Назва 

станції 

Частоти, МГц Потужність передавача, 

Вт Приймання Передавання 

1 Харків 411 416 148,4064 

2 Чугуев 412 417 134,1158 

3 Шевченково 413 418 70,87794 

4 Куп'янськ 414 419 120,3312 

5 Сватово 411 416 110,3351 

6 Кремене 412 417 52,9986 

7 Лисичанськ 413 418 58,7925 

 

 Під час частотного розподілення було використано 4 набори частот, що 

повторюються так, щоб не виникало інтерференції. 

Як видно з розрахунку для організації мережі TETRA на ділянці Харків – 

Чугуев необхідно встановити 7 базових станції. 
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4.2  Територіальний розподіл 

За попередніми розрахунками було виявлено, що для побудови мережі  

потрібно 7 станцій. Також було пораховано, що робочій радіус базової станції 

становить 50 км (це максимальна відстань серед усіх базових станцій). Це дає 

нам змогу розташовувати базові станції в поруч з містами через які проходить 

залізна дорога.  

Усі відстані між базовими станціями, потужність передавачів та середнє 

загасання радіосигналу було пораховано в третьому пункті дипломної роботи, 

на основі цих даним можна зробити територіальний розподіл транкінгової 

системи вздовж дороги Харків – Лисичанськ.  

Відстані менші за 50 км та робочі зони базових станцій перекривають 

один одну, що дає можливість працювати без втрати зв’язку між станціями.[14] 

Таке розташування дасть змогу зручно та швидко обслуговувати базові 

станції та не буде викликати особливих складнощів з електроживленням та 

підключення станцій до мереж зв’язку. Проте під час розташування базових 

станцій слід брати до уваги санітарно-захисну зону, щоб розташувати 

обладнання на безпечній відстані від житлових приміщень. 

Приблизна карта покриття шляху Харків – Лисичанськ була зроблена в 

середовищі Paint (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.1.  Карта покриття шляху Харків – Лисичанськ транкінговрим 

зв'язком TETRA 
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5  ОХОРОНА ПРАЦІ 

 В даному розділі розглянуті питання з охорони праці при розробці 

частотно-територіального розподілу транкінгової системи ТЕТRA. Основана 

увага приділена питанням захисту населення від впливу електромагнітного 

випромінювання радіочастотного діапазону, заходам щодо створення зручності 

та безпеки умов праці на робочих місцях розробників даної системи, 

проектування якої виконується з використанням засобів обчислювальної 

техніки та перевірка їх відповідності санітарним нормам і вимогам техніки 

безпеки. 

Також визначені основні шкідливі потенційно та небезпечні виробничі 

фактори, які мають місце при розробці даної системи, а також запропоновані 

відповідні технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії. 

5.1  Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів    

Небезпечними та шкідливими факторами які зв’язаними з роботою на ПЕОМ є: 

підвищений рівень електромагнітного випромінювання  радіочастотного діапа-

зону; 

- можливість ураження електричним струмом; 

- невідповідність параметрів мікроклімату санітарним нормам та                               

правилам; 

- недостатня освітленість робочої зони; 

- група психофізичних факторів: перевантаження фізичне та  психологічне; 

- підвищений рівень інфрачервоного (ІЧ) випромінювання; 

- підвищений рівень шуму та вібрації на робочих місцях; 

- можливість виникнення пожежі в робочих приміщеннях.  

Далі проведемо аналіз найбільш небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів. 
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5.2  Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії 

5.2.1  Захист від електромагнітного випромінювання  

Беручи до уваги те, що робота має теоретичний характер то основна 

частина розділу буде присвячена питанням, що стосується безпеці роботи 

обслуговуючого персоналу та визначення санітарно-захисної зони базової 

станції  для визначення місць безпечного розташування базових станцій. 

Дослідження з вивчення впливу рівнів електромагнітних полів (ЕМП) 

радіочастотного діапазону на організм людини виявили певні зрушення з боку 

нервової, серцево-судинної, дихальної систем, зміни показників крові, обміну 

речовин і деяких функцій ендокринних залоз. При обстеженні великої 

контингенту людей у виробничих умовах встановлено, що кількість і частота 

скарг на погіршення самопочуття зростає зі збільшенням професійного стажу, 

причому при хронічному опроміненні більш ранні і більш виражені реакції 

виявляються з боку нервової системи. Психоневрологічні симптоми 

проявляються у вигляді постійного головного болю, підвищеної стомлюваності, 

слабкості, порушення сну, підвищеної раздражаемость, ослаблення пам'яті та 

уваги. Іноді спостерігається нападоподібний головний біль, збліднення шкірних 

покривів, адинамія і запаморочення. При тривалому впливі НВЧ-

випромінювань можуть мати місце зміни в крові, помутніння кришталика 

(катаракта), трофічні захворювання (випадання волосся, схуднення, ламкість 

нігтів), а згідно з останніми даними - зростання числа онкологічних 

захворювань, втрата репродуктивної функції, імунітету. 
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5.2.2   Основні засоби захисту персоналу, що обслуговує базову станцію 

від електромагнітного випромінювання 

Розрахуємо густину потоку енергії (далі ГПЕ). Максимально допустимий 

рівень ГПЕ 10 
  

  
. Розрахунок поводимо за формулою: 

     
  

 
  

 

     
  1 

  

  
 

Порахуваши отримуемо ГПЕ значно нище за граничне та цілком 

відповідаює всім нормам. [18] 

З метою зменшення негативного впливу від електромагнітного 

випромінювання використаємо засоби, що описані нище. 

При виборі захисту персоналу або населення від електромагнітних 

випромінювань необхідно враховувати особливості виробництва, умови 

експлуатації обладнання, робочий діапазон частот, характер виконуваних робіт, 

інтенсивність поля, тривалість випромінювання та інші фактори. 

В якості інженерно-технічних методів і засобів застосовуються: 

- екранування випромінювачів, приміщень або робочих місць; 

- зменшення напруженості і щільності потоку енергії в робочій або житловій 

зоні за рахунок зменшення потужності джерела (якщо дозволяють технічні 

умови) і використання ослабітель (аттенюаторов) потужності і узгоджених 

навантажень (наприклад, еквівалентів антен); 

- застосування засобів індивідуального захисту. 

Для захисту від ЕМП при роботі в антенном поле, проведенні 

випробувальних і регулювальних робіт на об'єкті, усунення аварійних ситуацій 

і ремонті рекомендується використання індивідуальних засобів захисту. Для 

захисту всього тіла застосовують комбінезони, халати і капюшони. Їх 

виготовляють з трьох шарів тканини. Внутрішній і зовнішній шари роблять з 

бавовняної тканини (діагональ, ситець), а середній захисний шар - з 

радіотехнічної тканини, що має провідну сітку. Для захисту очей 

використовуються спеціальні радіозахисні окуляри зі скла, покритого 

напівпровідникових оловом. Ослаблення ЕМП цими окулярами складає від 20 

до 22 дБ. 
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Організаційні заходи включають в себе: 

- вимоги до персоналу (вік, навчання, інструктаж), вибір раціонального 

взаємного розміщення обладнання і робочих місць в робочому приміщенні; 

- встановлення раціональних режимів роботи обладнання і обслуговуючого 

персоналу; 

- обмеження роботи обладнання в часі (наприклад, за рахунок скорочення часу 

на проведення налагоджувальних і ремонтних робіт); 

- захист відстанню (віддалення робочого місця від джерела ЕМП, коли є 

можливість використання дистанційного керування обладнанням); 

- застосування засобів попереджуючою сигналізацією. 

Лікувально-профілактичні заходи спрямовані на попередження 

захворювання, яке може бути викликане впливом ЕМП, а також своєчасне 

лікування працюючих, при виявленні захворювання.[19] 

Поряд зі стаціонарними і переносними екранують пристроями 

застосовують індивідуальні екранують комплекти. Вони призначені для захисту 

від впливу електричного поля, напруженість якого не перевищує 60 кВ / м. До 

складу індивідуальних екрануючих комплектів входять: спецодяг, спецвзуття, 

засоби захисту голови, а також рук і обличчя. Складові елементи комплектів 

забезпечені контактними висновками, з'єднання яких дозволяє забезпечити 

єдину електричну мережу і здійснити якісне заземлення (частіше через взуття). 

Для забезпечення безпеки робіт з джерелами електромагнітних хвиль 

проводиться систематичний контроль фактичних значень нормованих 

параметрів на робочих місцях і в місцях можливого перебування персоналу. 

Якщо умови роботи не задовольняють вимогам норм, то застосовуються такі 

способи захисту: 

- екранування робочого місця чи джерела випромінювання; 

- збільшення відстані від робочого місця до джерела випромінювання; 

- раціональне розміщення обладнання в робочому приміщенні; 

- використання засобів попереджувального захисту; 
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- застосування спеціальних поглиначів потужності енергії для зменшення 

випромінювання в джерелі; 

- використання можливостей дистанційного керування і автоматичного 

контролю та ін. 

Гнучка, піддається деформації фольга для екранування магнітного поля. 

Забезпечує ефективне екранування і захист від постійних і низькочастотних 

магнітних полів і перешкод будь-якого роду. Екранує кейси, комутаційні шафи, 

монітори, комп'ютери, електронні вузли від магнітних полів. (Рис. 5.1) 

 

Рисунок 5.1. Фольга для екранування магнітного поля 

Камера з нульовою індукцією дозволяє проводити вимірювання і 

калібрування пристроїв і датчиків в практично без магнітного поля в  умовах 

землі. Вона надає умови з нульовою індукцією, з відсутнім магнітним полем. 

Масивне, дуже важке виконання забезпечує 10-кратне екранування 

геомагнітних полів. Внутрішній діаметр: 110 мм, зовнішній діаметр: 138 мм, 

Товщина екрану: 14 мм. (рис. 5. 2) 
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Рисунок 5.2.  Магнітоекранірованние камери, камери з нульовою індукцією 

Високоефективні екранують панелі AaroniaMagnoShield для екранування 

і захисту від магнітних полів. Орієнтоване на промислові умови панельне 

екранування здійснюється багатошаровими панелями із спеціального 

магнітного сплаву і забезпечує ефективний захист від практично будь-яких 

випромінювань: низькочастотних магнітних полів, а також високочастотних 

РЧ-полів, електричних та електростатичних полів (Рис. 5.3). 

 

Рисунок 5.3.  Панелі для екранування магнітного поля і ЕМП 

  Тканини для екранування ЕМП і РЧ-полів Aaronia-Shield (рис. 5.4) 

виготовлені з запатентованого високотехнологічного екрануючого волокна. 

Прозоре, миється, антисептичне, високоефективне екранування РЧ-полів. 

Оптимально підходить для екранують навісів і екранованих камер для 

випробувань на ЕМС, навісних екранів, завіс, робочого одягу, радіозахисні 

кожухів і т.п. 
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Рисунок 5.4.  Тканина для високоефективного екранування РЧ полів 

Робочі місця зазвичай розташовують в зоні мінімальної інтенсивності 

електромагнітного поля. Кінцевим ланкою в ланцюзі інженерних засобів 

захисту є засоби індивідуального захисту. Як індивідуальні засоби захисту очей 

від дії НВЧ-випромінювань рекомендуються спеціальні захисні окуляри, скла 

яких покриті тонким шаром металу (золота, діоксиду олова). 

Захисний одяг виготовляється з металізованої тканини і застосовується у 

вигляді комбінезонів, халатів, курток з капюшонами, з вмонтованими в них 

захисними окулярами. Застосування спеціальних тканин в захисному одязі 

дозволяє знизити опромінення в 100-1000 разів, тобто на 20-30 децибел (дБ). 

Захисні окуляри знижують інтенсивність випромінювання на 20-25 дБ. 

Для попередження професійних захворювань осіб, що працюють в умовах 

ЕМП, застосовуються такі заходи, як попередній (для вступників на роботу) і 

періодичний (не рідше одного разу на рік) медичний контроль, а також ряд 

заходів, що сприяють підвищенню стійкості організму людини до дії ЕМП. 

Медичний контроль дозволяє виявити людей з такими патологічними змінами в 

організмі, при яких робота в умовах опромінення ЕМП протипоказана, і 

визначити необхідність лікування. 

При екранування використовуються такі явища, як поглинання 

електромагнітної енергії матеріалом екрана і її відображення від поверхні 

екрану. Поглинання ЕМП обумовлюється тепловими втратами в товщі 
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матеріалу і залежить від електромагнітних властивостей матеріалу екрану 

(електричної провідності, магнітної проникності). Відображення 

обумовлюється невідповідністю електромагнітних властивостей повітря (або 

іншого середовища, в якій поширюється електромагнітна енергія) і матеріалу 

екрана. Для виготовлення екранів застосовують або тонкі металеві (сталь, 

алюміній, мідь, сплави) листи, або металеві сітки, так як метали, будучи 

хорошими провідниками, реалізують обидва явища, які використовуються при 

екранування. 
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5.2.3   Розрахунок санітарно-захисних зон для базових станцій 

Базові станції радіотелефонного зв'язку можуть встановлюватися на 

земельних ділянках у вигляді окремо розташованих щогл висотою від 25 до 50.  

Головне завдання організації експлуатуючої базових станцій, крім 

забезпечення стійкого зв'язку для своїх абонентів, при розміщенні та 

експлуатації базових станцій не допустити густину потоку енергії, далі ГПЕ, в 

місці знаходження людини більш за  0.025 
  

  
  що відповідає ДСНіП 239-96[5.1]. 

Доведено, що даний рівень електромагнітного поля не може мати 

несприятливий вплив на організм людини.  

Санітарно-захисна зона для базової станції розраховується виходячи з 

максимального навантаження, з урахуванням наявних поблизу інших базових 

станцій. Фактична потужність випромінювання антени БС не постійна, вона 

змінюється в залежності від навантаження мережі, тобто кількості активних 

абонентів телефонів в зоні обслуговування.[20] Для розрахунку радіусу 

санітарно-захисної зони скористаємося формулою:  

     
    

      
   

Звідки виділяємо r, що є мінімальним радіусом санітарно-захисної зони та 

при розрахунку використовуємо ГПЕ = 0.025 
  

  
, що є гранично допустимим для 

людини, яка проживає в місцевості поруч із базовою станцією: 

   √
    

       
 √

       

         
        

 де Р – потужність випромінювача,   - коефіцієнт підсилення антени. За 

підрахунками, враховуючи потужність антени, радіус санітарно-захисної зони 

для нашої базової станції становить 119 метрів. Тобто встановлювати базову 

станцію слід, щонайменш за 119 метрів від житлових будівель. 
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5.2.4  Охорона праці при експлуатації ПЕОМ 

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 [21], ДНАОП 0.00-1.31-99 [22] 

основними шкідливими факторами, зв’язаними з роботою на ПЕОМ є: 

- напруга зорових органів і пов’язане з ним стомлення, захворювання і 

побічні ефекти; 

- значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати професійні 

захворювання; 

- тривале перебування в тому самому положенні, що викликає застійні 

явища в організмі і може привести до різних захворювань; 

- випромінювання різного виду при використанні моніторів з електронно-

променевими трубками ( ЕПТ ); 

- механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної системи 

відводу тепла комп’ютера; 

- можливість ураження електричним струмом. 

Трудова діяльність користувачів ПК характеризується рядом особливостей, 

основними з яких є виконання різних по змісту і тривалості робіт, що вимагає 

високої напруги функції зору, розумової діяльності і нервово - емоційної 

напруги. 

В умовах роботи користувача комп’ютерів є цілий ряд факторів, що заважає 

роботі ока — самосвітний об’єкт при позитивному контрасті з фоном, 

нерівномірний розподіл яскравості, необхідність частого переводу погляду на 

об’єкти, розміщених на різних рівнях, що вимагає значної напруги зорових 

функцій і адаптаційних механізмів ока. Здатність очних м’язів відновлюється 

після достатнього відпочинку і відповідних вправ. 

Комп’ютерна техніка, встановлена в даному приміщенні, є сучасною 

технікою, виконаною з урахуванням багатьох вимог охорони праці. 
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5.2.5  Параметри робочого приміщення. 

Приміщення,  що  буде  розглядатися,  знаходиться  на  четвертому поверсі 

п’ятиповерхового  будинку. Вікна   кімнати   орієнтовані   на   схід.  

Як    основні    характеристики    приміщення    приймаються    його 

геометричні  розміри (площа, об’єм) і кількість працюючих у ньому людей. 

Розміри аналізованого приміщення наведені у таблиці 5.1.               

Табл. 5.1. Розміри приміщення 

Найменування Позначення Значення, м 

Довжина А 10 

Ширина В 8 

Висота Н 3,3 

 

- Площа приміщення: 80810  BAS  (м
2
) 

- Об’єм приміщення: 2643,380  hSV  (м
3
) 

- Кількість працюючих:  13 чоловік. 

На  підставі  приведених  вище  даних  визначимо   значення   площі й 

об’єму приміщення, що приходиться на одного працюючого.  Результати 

обчислень приведені в  таблиці 5.2  (нормативні значення,  взяті  з  ДСанПІН 

3.3.2.007-98). 

Табл. 5.2. Площа й об’єм приміщення, на одного працюючого                        

Геометрична 

характеристика 

Одиниця 

виміру 

Нормативне 

значення 

Фактичне 

значення 

Площа, S м
2 

Не менше 6,0 6,15 

Об’єм, V М
3 

Не меньше 20 20,3 

За   даними,   привединими   у   Табл. 5.2,   мажна   зробити   висновок,   

що геометричні   розміри   приміщення   відповідають   нормативним  вимогам 

ДСанПІН 3.3.2.007-98 та СН 245-82 [23].  Таким  чином,  умови  праці  в   

робочій   кімнаті   є задовільними. 

У таблиці 5.3 приведені  фактичні  і  нормативні  значення параметрів 

робочого місця. 
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Табл. 5.3. Параметри робочого місця 

Найменування параметра Нармативні значення, 

мм 

Фактичні 

значення, мм 

Висота робочої поверхні 680 - 800 720 

Висота простору для ніг Не менше 600 610 

Ширина простору для ніг Не менше 500 700 

Глибина простору для ніг на 

рівні витягнутих ніг 

Не менше 650 750 

Глибина простору для ніг на 

рівні колен 

Не менше 450 500 

                

З   таблиці 5.3.  видно,  що  нормативні  вимоги  до параметрів робочих 

місць  дотримані.   Використовуване  робоче  крісло,  оснащене   підйомно-

поворотнім  і  регульованим  по  висоті  і  кутам  нахилу  сидіння  і спинки. Це  

дозволяє  змінювати  позу  з  метою  зниження  напруги  м’язів  шийно-плечевої 

області. 

Нормативні дані взяти з ДНАОП 0.00-1.31-99. 
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5.2.6  Електробезпека в робочому приміщені 

Споживачі  електроенергії  в  робочому приміщенні –– освітлювальні 

прилади й  обчислювальна  техніка.  У  розглянутій   лабораторії   

використовується трифазна  електромережа  з  глухозаземленою  нейтраллю,  

зануленням  та із застосуванням  автоматів  струмового  захисту.  Проводка,   

проведена   схованим   способом,   корпуса  системних блоків  комп’ютерів  

заземлені, світильники  розташовані  на   висоті   3,3 м, що   перевищує   висоту   

2,5 м,  яка установлена   ПБЕ та ПУЕ-87,   тому   виключена можливість  дотику  

до  корпусів  світильників. 

            Тому  що  відносна  вологість  на  рівні  55%,  температура   близько 

22
о
С,  у  приміщенні  немає  хімічно  активних  середовищ,  то  його можна 

віднести  до  приміщень  без  підвищеної  небезпеки  (ОНТП24-86, ПБЕ і  ПУЕ-

87). 

            У   розглянутому  приміщені  електропроводка  схована,   проведена в  

прорізах  під  штукатуркою.  Штепсельні  розетки,  встановлені на висоті 1,75 м  

від  підлоги  в  стороні  ручки  відкривання  двері. 

            Корпус  системного  блоку  ПЕОМ  ––  металевий.  Лицьова панель, 

облицьована пластиком.  Усе додаткове електроустаткування в робочому 

приміщенні відповідно   до    ГОСТ 12.2.007.0-75    відноситься    до   1   і   2   

класу   по електрозахисту.  У випадку пробою на корпусі може виникнути 

небезпечна для  життя  людини  напруга.  Для  того  щоб   уникнути   поразки   

людини електричним струмом,  передбачене  з’єднання корпуса ПЕОМ із  

захисним  заземленням   за   допомогою   спеціальної вилки з трьома 

контактами. Поразка людини електричним струмом може відбутися: 

У результаті дотику до відкритих струмоведучих частин; 

У результаті  дотику   до    струмопровідних   не   струмоведучих 

елементів устаткування, які виявилися під напругою в результаті порушення 

ізоляції чи з інших причин.  

Зробимо   електричний    розрахунок    на    перевірку    вимикаючої 

здатності автоматів струмового захисту. 
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При розрахунку вимикаючої здатності автоматів струмового захисту 

струму однофазного короткого замикання скористаємося формулою: 

30
Tz

U
ф

Iкз
r r
ф






, де Uф  – напруга в електромережі, rф  – опір фазного 

проводу, r0  – опір нульового проводу,  
  

 
  – еквівалентний опір 

трансформатору. 

Підставивши значення у формулу одержимо Ікз = 33 А. Так як 

використовуються автомати з 10AIкз  , то ця вимога виконується. 

Напругу на корпусі електрообладнання при аварійному режимі роботи: 

           

Для безпечної роботи потрібно виконати умову        . Згідно з ГОСТ 

12.1.038-88, U
доп

= 500 В для нашого випадку. Одже виконуються усі вимоги з 

безпечної роботи електрообладнання. 

Значення напруг доторку на корпусах електрообладнання на 

перевищують допустимі значення у відповідності до вимог ГОСТ 12.1.038-88. 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених  

ГОСТ12.1.030-81.[24] 

Виконано всі необхідні заходи щодо электробезпеки відповідно до 

ГОСТ12.3.019-80. Додаткових заходів щодо підвищення рівня  електробезпеки 

впроваджувати не потрібно. 

  



53 
 

5.3   Пожежна безпека та профілактика 

У  досліджуваному приміщенні є тільки  тверді  і  волокнисті пальні 

речовини: дерево,  папір,  тканина.  Відповідно до НАПБ Б.03.002-2007[25], 

ОНТП24-86 приміщення відноситься  до  категорії  В  по  вибухопожежній 

небезпеці.  Відповідно  до ПБЕ та ПЕУ-87 клас  робочої  зони  приміщення по  

пожежонебезпеці -  П-IIа.   Можливими   причинами   пожежі   в   приміщенні   

є   несправність електроустаткування,     коротке     замикання     проводки,    і    

порушення протипожежного режиму (використання побутових нагрівальних 

приладів, паління). 

У  зв’язку  з  цим  у  відповідність   з  ПБЕ та ПУЕ  необхідно   

передбачити наступні заходи: 

- Ретельна  ізоляція  всіх  струмоведучих  провідників  до  робочих місць, 

періодичний огляд і перевірка ізоляції. 

- Строге дотримання норм  протипожежної  безпеки  на  робочому місці. 

- Проводяться    відповідні  організаціні     заходи     (заборона паління, 

інструктаж). 

Для гасіння пожежі  в робочому приміщені (клас „Е‖- наявність 

електрообладнання)  використовуються вогнегасники  ОП-1 –– ―Момент‖ (2 

шт.). Додатково в коридорі розташовані вогнегасники ОХП-10. Також на 

сходовій клітці   розташований  пожежний  кран.  Така кількість  первинних  

засобів пожежегасіння    відповідає    вимогам    ISO3941-77,    якими   

передбачене обов’язкова   наявність  двох  вогнегасників  до  100 м
2
  площі  

підлоги  для приміщення типу конструкторське бюро. 

Згідно вимог ДБН В.2.5-13-56-2014 [26] робоче приміщення   оснащене    

пожежними     оповіщувачами теплової  дії  ДТЛ.  Вони  встановлені  в кожнім 

приміщенні данної будови на стелі по дві штуки.  Від  них  інформація   з   ліній   

зв’язку   надходить   на   охоронно-пожежний     пристрій     СИГНАЛ-37М,      

який      оснащений     звуковим оповіщувачєм. 

Будинок    має    два       евакуаційних виходів:  через   головний   хід   і 

додатковий   евакуаційний вихід.   Шляхи   евакуації    відповідають  
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установленим нормам. Двері  відкриваються  назовні.   Коридор  веде  до  двох   

сходових кліток,  одна  з  яких  виходить безпосередньо на вулицю, а друга має 

вихід на  вулицю  через  вестибуль  і  головний вхід.  Сходова  клітка  виконана 

з непальних матеріалів.  Сходи  мають природне бічне   освітлення   і  штучне  

евакуаційне  освітлення.  Сходові   площадки ширше коридорів. Усі 

співробітники ознайомлені з планом евакуації. 

Значення  основних  параметрів  шляхів  евакуації  і  їхніх  приведені в 

таблиці 5.4. 

Табл.5.4. Характеристики і норми евакувиходів 

Параметр Фактичне значення Норма 

Висота дверних прорізів 2,0 м Не меньше 2 м 

Ширина дверних прорізів 0,8 м Не меньше 0,8 м 

Ширина проходу для евакуації Більше 1,5 м Не меньше 1 м 

Ширина коридору 2 м Не менше 2 м 

Число виходів з коридору 2 Не менше 2 

Ширина сходового маршу 1,2 м Не менше 1 м 

Висота поруччя сходів 1 м Не менше 0,9 м 

             

Дотримано  усі вимоги  СНиП 2.09.02-85 по вогнестійкості будинку і 

ширині евакуаційних проходів і виходів із приміщень назовні. 

            У   приміщенні   виконуються   усі   вимоги   по   пожежній   безпеці 

відповідно  до  вимог   НАПБ А.01.001-2004.  ―Правила  пожежної  безпеки  в 

Україні‖.  У приміщенні є план евакуації. Час евакуації відповідає вимогам 

ДБН В.1.1-7-2003, СНиП 2.01.02-85[26], а максимальне видалення робочих 

місць від евакуаційних виходів вимогам СНиП 2.09.02-85. 
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ВИСНОВОК 

Залізниці в усьому світі виконують одну і ту ж функцію: вони повинні 

забезпечувати регулярну та надійне транспортування пасажирів і вантажів. Не 

секрет, що зростання економіки більшості великих країн свого часу був 

зав'язаний на ефективності транспортних комунікацій, основу яких складали 

залізниці. 

На даний момент сучасний транспорт знаходиться в стадії модернізації, 

це необхідно для підвищення безпеки та ефективності перевезень. Досягнення 

цих цілей вимагає збору, передачі інформації і на її основі автоматичного 

управління ресурсами і оперативного прийняття рішень на відповідному рівні. 

А це, в свою чергу, визначається сучасної оперативно-технічної зв'язком на 

транспорті. 

Мета дипломної роботи полягала в дослідженні особливостей 

проектування мережі TETRA на ділянці Харків - Лисичанськ. 

В ході дипломної роботи для досягнення даної мети були вирішені всі 

поставлені перед нами завдання. 

Були розглянуті функції і технічні характеристики, застосовуваного 

стандарту, досліджено структуру мережі зв'язку TETRA. 

Дослідження показало, що стандарт TETRA описує мережу рухомого 

радіозв'язку, як сукупність складових частин, що взаємодіють між собою за 

допомогою різних відкритих інтерфейсів. 

Система зв'язку TETRA відповідає всім вимогам для залізничної 

сигналізації та є більш ефективним і економічним рішенням в порівнянні з 

рішеннями на базі інших технологій. Зв'язок TETRA працює на більш низьких 

частотах, має покращену радіопокриття і дозволяє значно знизити фінансові 

витрати Замовника на покупку устаткування. Крім того, рішення на базі TETRA 

набагато ефективніше в роботі, в порівнянні іншими стандартами. 

Технологія TETRA дозволяє перевести радіозв'язок на нову потужну 

цифрову системну платформу. Вона забезпечує оптимальне покриття 

обслуговуємої зони, високу експлуатаційну готовність і надійність, реалізує 
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інтегровані алгоритми для обміну інформацією з високошвидкісними поїздами. 

Результатом її впровадження на залізниці стане підвищення ефективності 

залізничних перевезень. Нова цифрова мережа радіозв'язку має низку переваг, 

які дозволяють спростити обмін інформацією, підвищити якість 

обслуговування абонентів та рівень безпеки. Мережа реалізує інтелектуальні 

функції і підтримує великий набір послуг телефонного зв'язку і передачі даних. 

Мінімальний рівень сигналу, що приймається мобільною станцією від 

базової станції не повинен бути нижче наступних значень: 

- для передачі голосових повідомлень (- 98 дБм); 

- для передачі на лініях зі швидкістю руху нижче або рівній 220 км / год (- 

95дБм). 

Отримана в результаті розрахунку величина сигналу не перевищує 

мінімально допустимого рівня (-95дБм), що задовольняє вимогам. При 

отриманні значень рівня сигналу нижче допустимого рівня виникає 

необхідність установки додаткової базової станції. При отриманні значень 

рівня сигналу вище допустимого мінімального рівня має сенс знизити 

ефективну висоту базової станції або потужність передавача. 

Проведений розрахунок розподілу електромагнітного поля показав, що 

для організації мережі TETRA на ділянці Харків - Лисичанськ  необхідно 7 

встановити  базових станції. 

На основі результатів розрахунків і обчислень розроблена схема 

організації технологічної цифрового радіозв'язку стандарту TETRA на ділянці 

залізниці Харків - Лисичанськ. 

Був розроблений план заходів по техніці безпеки і охорони праці: 

вивчений характер і ступінь впливу електромагнітного випромінювання на 

організм людини, запропоновано основні способи і засоби захисту від НВЧ-

випромінювань. 

Технологічний радіозв'язок є найважливішим засобом забезпечення 

безпеки і підвищення продуктивності праці на залізничному транспорті. 

Рухливу радіозв'язок в сучасних умовах слід розглядати, як один з основних 
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елементів технології залізничного транспорту, безпосередньо впливає на 

безпеку руху поїздів, продуктивність праці працівників різних служб, 

достовірність і надійність передачі даних автоматизованих систем управління 

залізничним транспортом. 

Мета  роботи, яка полягала в створенні проекту частотно-територіального 

розподілу транкінгового зв'язку була досягнута в повному обсязі 
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