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1 №1 Зертханалық жұмыс. «HYTERA PD785G» 

радиостанциясының мысалында мобильді транкингті радиостанциясын 

баптауды оқып-үйрену 

  

1.1 Жұмыстың мақсаты  

 

Мобильді радиостанциялардың негізгі жұмыс дағдыларын меңгеру, 

эфирде жұмыс істеу қағидаларымен танысу. 

  

1.2 Жұмысқа дайындық 

 

Транкингтік байланыстың негізгі ұғымдарын, сондай-ақ транкингті 

радиожүйе жұмыстарының режимдерін оқып-үйрену.  

Есеп формасын дайындау. 

 

1.3 Қолданылатын құрылғының сипаттамасы 

 

Зертханалық жұмыста антеннасы, пернетақтасы мен экраны бар кең 

таралған төрт Транкингтік радиостанциялар қолданылады.  Үлкен экран өте 

жарқын жарықта да жақсы көрінуге мүмкіндік береді. Бүкіл әлемде 

патенттелген өнеркәсіптік дизайн және антенналы құрастырымы пайдалануға 

жеңіл және GPS навигациясының керемет сипаттамаларына ие. 

Аккумулятордың  Жұмыс мерзімі ұзартылған. PD 785 / 785g құрылғысы MIL-

STD - 810 C/D/E/F/G және IP67 стандарттарына толық сәйкес келеді, сонымен 

қатар ең қолайсыз жағдайларда да жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді. 

PD 705/705g радиостанциясы бір рет түрту арқылы мәтіндік хабарларды, 

дауыстық қоңырауларды жіберуге және қосымша қызметтерді пайдалануға 

мүмкіндік беретін One Touch функцияларын қолдайды. Тар жолақты кодек 

технологиялары мен қателерді сандық түзету арқылы радиостанция шу немесе 

төселу аймағының шетінде сөйлеудің жоғары сапалы берілуін қамтамасыз 

етеді. Сонымен қатар, күшейтуді автоматты түрде реттеу технологиясы 

сөйлеудің берілуін жақсартады. Спектрді пайдалану тиімділігі мен арнаның 

өткізу қабілеттілігін арттыру. TDMA технологиясының арқасында спектрдің 

сол ресурсында арналар санын екі есе көбейтуге мүмкіндік туды. Бұл 

спектрлік ресурстардың жетіспеушілігін едәуір азайтуға көмектеседі. 

Екі слоттары бар жалған арна бар-бұл функция ақпарат алмасу үшін бос 

ұяшықты бөлуге мүмкіндік береді, бұл жиілікті қолданудың тиімділігін 

арттырады және төтенше жағдайларда уақтылы ақпарат алмасуды қамтамасыз 

етеді. 

Басқа да алуан түрлі қызметтері бар: 

- стандартты байланыс қызметтерінен басқа, радиостанция деректерді 

беру қызметтерінің кең таңдауын және мәтіндік хабарламаларды беру, 

сканерлеу, апаттық байланыс, құлау туралы ескерту (қосымша), діріл, 
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автоматты тіркеу, жоғары жылдамдықты деректерді беру және "жалғыз 

жұмысшы" сияқты функцияларды ұсынады; 

- әрі қарай дамытуларға арналған порт. Радиостанцияның бүйіріндегі 

резервтік порт пайдаланушыларға немесе үшінші тарап серіктестеріне 

станцияның функционалдығын кеңейтетін жаңа пайдалы қосымшаларды 

жасауға мүмкіндік береді; 

- қосымша интерфейстер порты. Құрылғы үшінші тараптарға 

радиостанциялардың өзара әрекеттесуі, басқару және құрылғылардың 

функционалдығын жақсарту үшін әртүрлі қосымшаларды жасауға мүмкіндік 

беретін қосымша интерфейстерді орнатуды қолдайды. 

Екі режим бар (аналогтық+сандық). PD 785/785g радиостанциясы 

аналогтық немесе сандық режимде жұмыс істей алады. Ол негізінен аналогтық 

жүйемен үйлесімді және аналогтық режимнен сандық режимге тегіс ауысуды 

қамтамасыз етеді. 

 Бұл радиостанция әртүрлі дауыстық қоңырауларды қолдайды. 

Интеллектуалды сигнал беру функциясы арқылы PD 785/785g радиостанциясы 

әртүрлі дауыстық қоңырауларды, соның ішінде жеке қоңырауларды, топтық 

қоңырауларды, барлық радиостанциялардың қоңырауларын және жедел 

қоңырауларды қолдайды. 

PD785G радиостанциясы GPS орналасқан жері туралы мәліметтерді 

көруге және GPS мәтіндік хабарламаларын жіберуге мүмкіндік береді. 

PD785/785g радиостанциясы жеке және топтық мәтіндік хабарламалар сияқты 

деректерді беру мүмкіндігін қолдайды. Сондай-ақ API және телемеханика 

арқылы бөгде радиостанцияларды басқару мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. 

Аналогтық сигнализацияның әртүрлі түрлеріне қолдау бар. PD785 / 785g 

радиостанциясы аналогтық сигнал берудің әртүрлі түрлерін қолдайды 

(HDC1200, тоналды теру телефондары, 2 –тоналды және 5 – тоналды 

сигнализация), үнсіз күйге келтірудің әртүрлі сұлбалары (CTCSS/CDC), 

аналогтық байланыс әлеміне кең мүмкіндіктер береді. 

PD 785/785g радиостанциясы пайдаланушының таңдауы бойынша 15 

тілге дейін қолдайды, оның ішінде ағылшын, жеңілдетілген қытай, дәстүрлі 

қытай, тай, араб, парсы, корей, итальян, орыс, поляк, түрік, француз, испан 

және неміс. PD 785/785g радиостанциясы IP көп объектілі байланыс 

жүйесіндегі барлық платформалардың Автоматты роумингін қолдайды. 

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мүмкіндігі жаңа радиостанцияны сатып 

алмай жаңа мүмкіндіктерді қосуға мүмкіндік береді. PD 785 / 785g, сондай-ақ 

осындай жабдық үшін қолданылатын тиісті лицензиясы болған кезде MPT 

және DMR транкингтік байланыс режиміне аударуға болады. 

 

1.4 Жұмыстың орындалу әдістемесі  

 

1.4.1 Радиостанция модульдерінің негізгі баптауларын оқып-үйрену 

және де олардың орындалуын автоматты түрге жеткізу:  

- жалпы тастау (сброс) ; 
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Радиостанция келтірулерін «әдепкі бойынша» (по умолчанию) күйіне 

келтіріңіз. (Радиостанцияны өшіріп, одан кейін батырманы басып тұрып 

қайтадан қосу). 

- батарея зарядының көрсеткіші; 

Батарея өшейін деген кезде дисплейден келесілерді қараңыз.  

- қуатты таңдау; 

- жұмыс функциясын оқып-үйрену; 

- жарықтандыру; 

- реттеу қадамы; 

Әдепкі күйге келтіру қадамының мәнін мұғалім көрсеткен қадамдар 

санына (белгілі бір жиілікте) комбинациялар арқылы сағат тілінің бағыты 

бойынша айналдыру арқылы өзгертіңіз. 

- диапазон бойынша тез ауысу режимі; 

- перне тақтаны бұғаттау; 

«Пернетақтаны бұғаттау» функциясымен танысыңыз, содан кейін 

бұғаттан шешіңіз. 

- жүйелік мәзірге кіру; 

- жиілік диапазонын сканерлеу; 

- арналарды сканерлеу; 

- симплексті телефондық теру. 

 

1.4.2 «HYTERA PD785G» радиостанциясының құжаттық мәліметтерін 

оқып-үйрену 

 

1 кесте – HYTERA PD785G техникалық сипаттамасы 

Техникалық сипаттамасы UHF1: 400-470 МГц ; UHF2: 450-520 МГц 

UHF3: 350-400 МГц ; UHF5: 806-941 МГц 

VHF: 136-174 МГц 

Арналар саны 1024 

Аймақ саны 64 (әрбіреуінде 16 арнаға дейін) 

Жиілік сеткасының қадамы 12,5/ 20/ 25 кГц 

Жұмыс кернеулігі 7,4 В (номиналды) 

Аккумулятор 2000 мА/ч (Li-Ion) 

Аккумулятордың жұмыс істеу 

мерзімі 

Аналогты: 11 сағат шамасында 

Цифрлы: 13 сағат шамасында 
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Салмағы 

Өлшемі  

355 г 

125 X 55 X 37мм 

Жиіліктің тұрақтылығы ±1.5ppm 

Антенна кедергісі 50 Ом 

 

1.4.3 Оқытушы берген жиілікте (немесе арнада) белгілі уақыт ішінде 

келіссөздер жүргізу үшін радиостанциялардың екі модулін қосу.  

Параметрлерді «әдепкі» күйіне қалпына келтіріңіз. Екі радиостанцияны 

оқытушы белгілеген бір жиілікке орнатыңыз (Егер мегагерцтің жүзден бір 

және мыңнан бір бөлігін орнату мүмкін болмаса, станциялардың бірінде қайта 

құру қадамын өзгертіңіз). Оқытушы белгілеген арна нөмірін орнатыңыз. 

Шуды жою режиміне кіріп, шу деңгейін келіссөздер жүргізуге кедергі 

келтірмейтіндей етіп орнатыңыз.  

 

1.4.4 Баптауларды тексеру және 80-100 м. қашықтықта 

қабылдау/таратуды жүргізу.  

 

1.4.5 «HYTERA PD785G» радиостанциясының қабылдау/таратудың 

максималды қашықтығын анықтау. 

 

1.4.6 Бақылаулар нәтижиесін 2-ші кестеге енгізу қажет.  

 

2 кесте – Бақылаулар нәтижиесі 

№№ Операция атаулары Пернелер және 

пернелер 

комбинациясын басу 

тізбегі  

Дисплей түрі 

    

 

1.5 Есептің мазмұны 

 

Есепте мыналар болуы тиіс: мақсаты, басқару органдарын көрсете 

отырып, рацияның алдыңғы панелінің сұлбалық сызбасы, бақылау 

нәтижелерінің кестесі, жұмыс бойынша қорытындылар. Барлық суреттер мен 

кестелер атауын көрсете отырып орналастырылуы керек. 
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1.6 Бақылау сұрақтары 

 

1.6.1 Транкингті байланыс жүйелерінде қандай жиілік диапазоны 

қолданылады? 

1.6.2 Не үшін мобильді радиостанцияларда шу бәсеңдеткішін 

қолданады? 

1.6.3 Зерттеліп отырған радиостанцияларда қандай жұмыс режимі 

қолданылады (симплексті, дуплексті, жартылай дуплексті)? 

1.6.4 Жиілік диапазонын сканерлеуді қалай жүргізуге болады? 

1.6.5 Радиостанцияны басқару мүшелерін қысқаша сипаттаңыз.  

 

2 №2 зертханалық жұмыс. «HYTERA PD785G» мобильді транкингті 

радиостанцияларымен репитерді баптау 

  

2.1 Жұмыстың мақсаты 

 

Мобильді радиостанциялармен репитерді баптау кезінде негізгі 

дағдыларды меңгеру, эфирде жұмыс істеу қағидаларымен танысу. 

Радиостанциялардың құрамдас бөліктерін: қайталағыш, радиостанциялар, 

антенналар, батареяларды зерттеу. 

 

2.2 Жұмысқа дайындық 

 

Транкингті байланыстың негізгі ұғымдарын, сондай-ақ транкингті 

радиожүйелердің қағидалары мен жұмыс тәртіптерін оқып-үйрену. Есеп 

дайындау. 

 

2.3 Қолданылатын жабдықтың сипаттамасы 

 

Тракингтік байланыс жүйелері кәсіби байланыстың жалпы 

құрылымында өз орнын алады. Зертханалық жұмыста антенна, аккамулятор 

және репитері бар кең таралған төрт транкингтік радиостанция қолданылады. 

Бос арнаны іздеу әртүрлі жолдармен жасалуы мүмкін. Бірінші жағдайда бос 

арнаны және шақыру сигналын іздеу функциясы шақырылушы арнаны 

(ШААІ) автоматты іздеу құрылғыларын пайдалану есебінен барлық бөлінген 

жиілік диапазонында бос арнаны жүйелі (сканерлеуші) іздеуді жүзеге 

асыратын абоненттік станцияға жүктеледі. Басқа жағдайда байланыс 

арналарының жұмыспен қамтылуын талдау PMR (Professional Mobile Radio) 

басқару кіші жүйесіне жүктеледі. Бұл ретте абоненттік станцияның бос 

(шақыру) байланыс арнасын тағайындау басқару арнасы бойынша жүзеге 

асырылады. Бірінші жағдайда, әр арнада байланысқа кірудің барлық 

процедурасы, соның ішінде сағат пен циклдік синхрондау әрекеті жүзеге 

асырылады. Қазіргі заманғы PMR және pamr (public Access Mobile Radio – 

жалпыға ортақ пайдаланылатын телефон желілері) жедел басқаруды 
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қамтамасыз ету мақсатында байланыс арналарының жұмыспен қамтылуын 

талдауды арнайы арнаны пайдалану негізінде байланысты басқару жүйесі 

жүзеге асырады, ол арқылы байланысты орнату және тоқтату рәсімдерін қоса 

алғанда, желінің жұмыс істеуін толық басқару қамтамасыз етіледі. Байланыс 

желісінде бөгеуілдер пайда болған кезде ұйымдастыру арнасын басқа жиілікке 

жедел ауыстырып қосу, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған байланыс арнасы істен 

шыққан немесе оның шығу қуаты төмендеген кезде жарамды арнаға 

автоматты түрде ауыстырып қосу мүмкіндігі болуы маңызды. 

Басқарудың жеке арнасымен байланысты ұйымдастырудың 

орталықтандырылған принципін қолдану қабылданған трансивер 

станциялары арқылы хабар алмасу қажеттілігін анықтайды. Ол үшін мобильді 

станцияларға арнайы микропроцессорлар салынған, бұл оларға 

бағдарламаланған желі жиіліктерін сканерлеуге, эфирге шыққан сайын өз 

кодын, жүйеге кіру кодын және шақырылатын абоненттің нөмірін беруге 

мүмкіндік береді. 

 

2.4      Жұмысты орындау әдістемесі 

 

2.4.1 Радиостанциялардың құрамдас бөліктерін зерттеу: репитер, 

радиостанциялар, антенналар, аккумулятор. 

2.4.2 Радиостанция жұмысы үшін сұлба жинау. Репитер мен 

аккумулятор (қызыл сым +, қара -) қосу кезінде полярлықты сақтау. 

 

 
 

1 сурет  – Репитерді қосу 

 

2.4.3 Репитердің паспорттық мағлұматтарымен танысу, негізгі 

параметрлерін есептің кестесіне қосу. 
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3 кесте – Қабылдағыштың параметрлері 

Қабылдағыш 

Сезімталдық 

Аналогты 

0,3 мкВ (12 дБ SINAD) 

0,22 мкВ (стандарт) (12 дБ SINAD) 

0,4 мкВ (20 дБ SINAD) 

Сандық 0,3 мкВ/BER5% 

Көрші арна бойынша таңдау 

TIA-603 

60 дБ - 12,5 кГц / 70 дБ - 20/25 кГц  

ETSI  

60 дБ - 12,5 кГц / 70 дБ - 20/25 кГц 

Интермодуляциялық таңдау TIA-603 ETSI  

70 дБ - 12,5/20/25 кГц  

ETSI  

65 дБ - 12,5/20/25 кГц 

Жанама сәулеленуді басу 

TIA-603 ETSI 

70 дБ - 12,5/20/25 кГц 

70 дБ - 12,5/20/25 кГц 

Фон мен шу 40 дБ - 12,5 кГц, 43 дБ - 20 кГц, 

45 дБ - 25 кГц 

Дыбыстық сигналдың номиналды 

шығыс қуаты 

0,5 Вт 

Дыбыстық сигналдың номиналды 

бұрмалануы 

3% артық емес 

Дыбыстық сезімталдық +1-ден -3 дБ-ға дейін 

Кондуктивті паразитті сәулелену -57 дБм артық емес 

 

HYTERA PD785G таратқыш бөліктің параметрлері 4-кестеде 

келтірілген.  
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4 кесте – Таратқыштың параметрлері 

Таратқыш 

Шығыс қуат Жоғарғы қуат UHF1/UHF2/UHF3: 4 Вт 

Төменгі қуат UHF1/UHF2/UHF3: 1 Вт 

Жоғарғы қуат UHF5: 3 Вт (806-870MHz), 

2.5 Вт (896-941MHz); Төменгі қуат U5: 1 Вт 

Жоғарғы қуат VHF: 5 Вт ; 

Төменгі қуат VHF: 1 Вт 

Жиіліктік модуляция 11K0F3E 12,5 кГц кезінде, 14K0F3E 20 кГц кезінде 

16K0F3E 25 кГц кезінде 

Сандық модуляция 4FSK 12,5 кГц тек деректер: 7K60FXD 

12,5 кГц деректер және дауыс: 7K60FXW 

Кондуктивті сәулелену -36 дБм <1 ГГц, -30 дБм >1 ГГц 

Жиілік девиациясы ±2,5 кГц - 12,5 кГц, ±4,0 кГц - 20 кГц 

±5,0 кГц - 25 кГц 

ЖМ-фон және шу 40 дБ - 12,5 Гц, 43 дБ - 20 кГц 

45 дБ - 25 кГц 

Көрші арнадағы қуат 60 дБ - 12,5 кГц, 70 дБ - 20/25 кГц 

Дыбыстық сезімталдық +1-ден -3 дБ дейін 

Дыбыстың бұрмалануы 3%-дан артық емес 

Сандық вокодер типі AMBE++ немесе SELP 

Сандық хаттама ETSI-TS102 361-1,-2,-3 

GPS Суық іске қосу TTFF (бірінші орынды анықтау уақыты)  

Бір минуттан артық емес 

Ыстық іске қосу TTFF (бірінші орынды анықтау уақыты)  

10 секунд артық емес 

Көлденең бойынша дәлдік 10 метрден артық емес 

 

2.4.4 Сұлбаны қосу. Жұмыс үшін аналогты арнаны таңдау. 

2.4.5 Жұмыс үшін сандық арнаны таңдау. 

2.4.6 «HYTERA PD785G» радиостанциясының әртүрлі режимдегі 

қабылдау/таратудың максималды қашықтығын анықтау. 
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2.4.7 Бақылаулар нәтижесін 5-кестеге енгізу. 

 

5 кесте – Бақылаулар нәтижесі  

Қабылдағыштың негізгі 

параметрлері 

Таратқыштың негізгі 

параметрлері 

Максималды қашықтық 

  аналог сандық 

    

   

2.5 Есептің мазмұны 

 

Есеп мақсат, басқару органдары көрсетілген рацияның сұлбалық 

суретін, бақылаулар нәтижесінің кестесін, қорытындыны қамтуы керек. 

 

2.6 Бақылау сұрақтары 

 

2.6.1 Транкингті байланыс жүйелерінің құрылымдық сұлбасы қандай? 

2.6.2 Радиостанцияларда не үшін репитер қолданылады? 

2.6.3 Барлық транкингті байланыс жүйелерін қалай жіктеуге болады? 

2.6.4 Диапазонның жиіліктерін сканерлеу қалай жүргізіледі? 

2.6.5 «HYTERA PD785G» радиостанцияларын басқарудың барлық 

тораптарына қысқаша сипаттама беріңіз. 
 

 

3 №3 Зертханалық жұмыс. «HYTERA PD785G» радиостанциясын 

бағдарламалау жүйесінің сыйымдылығын жоспарлау. 

 

3.1 Жұмыстың мақсаты 

 

Бағдарламалық жасақтама үшін CPS (Customer Programming Software) 

бағдарламасын оқып-үйрену. 

 

3.2 Жұмысқа дайындық 

 

Транкингті байланыс жүйесінің жіктелімі мен құрылымын, қағидаларын 

және жұмыс тәртіптерін оқып-үйрену. Есеп дайындау. 

 

3.3 Қолданылатын жабдыққа сипаттама 

 

CPS бағдарламасымен танысу 

CPS (Customer Programming Software) - бұл клиенттік бағдарламалауға 

арналған бағдарламалық жасақтама. Бұл бағдарлама радиостанцияны 

бағдарламалауға, яғни радиоға аналогтық және сандық арналарды енгізуге, 
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топтық арналарды құруға және жиілікті өзгертуге мүмкіндік беретін 

бағдарлама. 

HYTERA PD785G-PD785 мобильді радиостанциялары - DMR кәсіби 

сандық радиостанцияларының жаңа модельдері. PD785G 

радиостанцияларының модельдерінде кіріктірілген GPS қабылдағышы бар. 

Радио сандық және аналогтық режимдерде жұмыс істейді және қазіргі уақытта 

қолданылатын аналогтық жүйелермен үйлесімді. Радиостанцияның барлық 

жұмыс режимдері үлкен СК-дисплейде көрсетіледі. Радиостанциялар ӨЖЖ 

диапазонында 4 Вт және 5 Вт жоғары тұрақты ток қуатына ие. 

Радиостанциялар арнайы радио антеннаны, сондай-ақ радиобайланыс 

және GPS өнімділігін арттыру орталығында орналасқан GPS-антеннаны 

пайдаланады. Радио кедергілеріне байланысты портативті және үлкен радио 

жабу аймақтарында дыбыстық сигналдың сапасын қамтамасыз ететін 

қателерді түзету үшін төмен жолақты сүзгілер және сандық сигналдарды 

өңдеу технологиялары. DMR хаттамасының сандық мүмкіндіктері жақсарды. 

TDMA технологиясы бірдей жиілік арнасындағы радиостанцияларда уақытша 

бөлінген екі виртуалды арнаны ұйымдастырады. Бір батареяның жұмыс 

уақыты аналогтық радиостанциялармен салыстырғанда 40%-ға артты. 

Радиостанцияларда жаңа DMR шығарылғандықтан, микробағдарлама нұсқасы 

үшін бағдарламалық жасақтаманың қосымша нұсқаларын кеңейтуге болады. 

 

 

 
  

2 сурет – CPS бағдарламалық жасақтамасы 
 

HYTERA PD785G – ретрансляторларды қашықтықтан бағдарламалау. 

Бұл функция IP  желіге қосылған ретрансляторларды қашықтықтан (CPS 

арқылы) бағдарламалауға мүмкіндік береді. 
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3 сурет – Ретрансляторларды бағдарламалау үшін құрылым 

 

Келесі операцияларды қолдайды:  

1  Конфигурациялау: 

- Ағымдағы конфигурацияны оқу; 

- Жетілдірілген баптауларды жазу 

2 БЖ жаңарту 

           - микробағдарламаны немесе ретранслятордың кодеплагын жаңарту 

3 Қосымша  

- сатып алынған функцияны іске қосу. 

Радиостанцияның жұмысында әртүрлі топологиялар бар, мысалы, 

тікелей режим - аналогпен үйлесімділік. Бұл жағдайда абонент аналогтық 

немесе сандық арнаны таңдайды, 4-суретке қараңыз. 

 

 

 
 

4 сурет  

 

 5-суретте ретранслятормен, аналогпен үйлесімдік режиміндегі 

жүйенің топологиясы көрсетілген. 
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5 сурет – Репитерлік режим 

 

3.4 Жұмыс орындау әдістемесі 

 

CPS репитер мен радиостанцияларға арналған негізгі параметрлермен 

бірге келеді: 

3.4.1 CPS бағдарламалық жасақтамасымен танысу және орнату. 

3.4.2 Ретрансляторда аналогты және сандық арналарды бағдарламалау. 

Жұмыс орнында бағдарламаны ашып (READ) табу. Одан әрі репитердің 

негізгі баптауларын орындау, 6-7 суреттерді қараңыз. 

 

 
 

6 сурет – CPS - Репитер: негізгі баптаулар 
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 7 сурет - Репитер: аналоговты режим 

 

3.4.3 Кодеплагты санау. Радиостанцияда аналогты тікелей және 

қайталағыш арналарын бағдарламалаңыз, өнімділікті тексеріңіз. 

3.4.4  Радиостанцияда сандық тікелей және ретрансляциялық 

арналарды бағдарламалау, топтағы жұмысты және жеке. Жалпы және 

авариялық шақыруларды тексеру. 

 

 
 

8 сурет - Репитер: сандық  режим 
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9 сурет - CPS аналогты арна 

 

3.4.6  Топтық сканерлеуді, арналарды сканерлеуді бағдарламалаңыз. 

Мәтіндік хабарды бағдарламалаңыз және оны эфирге жіберіңіз. 

   
3.5 Есептің мазмұны 

 

Есепте мыналар болуы керек: мақсат, бағдарламалау алгоритмі, 

бағдарламалау кезеңдерін талдау, қорытынды. 

 

3.6 Бақылау сұрақтары 

 

3.6.1 CPS не үшін қажет? 

3.6.2. Қайталағыштарды бағдарламалау үшін құрылымды сипаттаңыз? 

3.6.3 Бағдарламалау алгоритмін сипаттаңыз. 

3.6.4 Ауқым жиіліктерін сканерлеуді қалай жүргізу керек? 

3.6.5 Топтық шақыру қалай жүргізіледі? 
 

4 №4 Зертханалық жұмыс. «HYTERA PD785G» радиостанциясын 

CPS бағдарламалық жасақтамасы арқылы бағдарламалау 

 

4.1 Жұмыстың мақсаты 

 

«HYTERA PD785G» радиостанциясын жобалау үшін CPS 

бағдарламасымен жұмыс істеуді үйрену. 

 

4.2 Жұмысқа дайындық 

 

CPS бағдарламасы бойынша нұсқаулықты оқып үйрену, есеп дайындау. 
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4.3 Қолданылатын жабдыққа сипаттама 

 

Бұл жұмысты орындау үшін бағдарламалауға арналған арнайы кабельді 

10-суреттегідей радиостанцияға және CPS бағдарламасы орнатылған 

компьютерге қосу керек. 

 

 
10 сурет  

 
 

4.4  Жұмыс орындау әдістемесі 
 

4.4.1 Драйверді орнату үшін мұрағаттан жүктелген файлды ашып, пайда 

болған шақыруда сериялық нөмірге «setup.exe» қосыңыз. 

4.4.2 Орнату үрдісі кезінде Windows-тың барлық сұранымдарына 

жауап беру үшін ОК басыңыз (11 сурет). 
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11 сурет 

 

4.4.3 Бұл терезеде біз қосылатын HYTERA PD785-000G0000-

000000-U1-0-H таңдаймыз. Пайда болған терезеде COMMON Setting пәрменін 

орындаңыз. 

 

 

12 сурет 

 

4.4.4 Бұл терезеден атын (RadioAlies) және паролін (RadioPassword) 

өзгертіңіз. Барлық қадамдар орындалғаннан кейін міндетті түрде «Жабу» 

батырмасын басыңыз. 
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13 сурет 

 

4.4.5 Сандық арналарды қарапайым функцияға (сандық арна) 

енгіземіз. Мысалы, келесідей реттілікте: 

- сандық ретро. 1; сандық ретро. 2; тура желі 1; тура желі 2; 

- жиілікті өзгертеміз, Close басамыз. 

 

 

14 сурет  

 

4.4.6 Келесі қадамда аналогты арнаны қолданамыз. Мысалы: 

- сандық ретро. 1; сандық ретро. 2; аналогты 1; 

- жиілікті өзгертеміз. 

- Close батырмасын басамыз. 
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15 сурет 

 

4.4.7 «Сканерлеу тізімі» терезесінде «Сканерлеу тізімі 1» енгізіңіз. 

Біз басқа жолдарды өзгертпейміз. 
 

 

16 сурет 

 

4.4.8 Conventional >DMR Services< Contact функциясын қолдана 

отырып, топ құрыңыз. 
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17 сурет 

 

4.4.9 Нәтижесінде бізде 3 адамнан құралған топ болады. Бұл жерде: 

PrivateCall- жеке шақырту; GroupCall- топтық шақырту. 

 

 

18 сурет 

 

 4.4.10 Әрбір жеке шақыру (PrivateCall) үшін жеке сәйкестендіру 

нөмірін беріңіз. «Жабу» батырмасын басу арқылы біз бағдарламаны радиоға 

салып, жоғарғы панельдегі WRITE пәрменін шақырамыз. 
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19 сурет 

 

4.4.11 Нәтижені тексереміз: сіздің жеке және топтық контактілерді 

енгізгеніңізді көреміз. 

 

 

19 сурет 

 

4.5 Есептің мазмұны 

 

Есепте мыналар болуы керек: мақсат, бағдарламалау алгоритмі, 

бағдарламалау кезеңдерін талдау, қорытынды. 

 

4.6 Бақылау сұрақтары 

 

4.6.1 Радиостанцияны бағдарламалаудың алгоритмін сипаттаңыз. 

4.6.2 Диапазон жиіліктерін сканерлеу қалай жүргізіліді? 

4.6.3 Топтық шақыру және жеке шақыру қалай орындалады ? 
 

5 №5 Зертханалық жұмыс. Hytera рациясында GPS анықтау 

 

5.1 Жұмыстың мақсаты 

 

Hytera рациясында GPS және SMS анықтауды үйрену 
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5.2 Жұмысқа дайындық 

Спутникті байланыс жүйесін құру қағидаларын, сонымен қатар GPS 

бағдарламасы бойынша нұсқаулықты оқып-үйрену, есеп дайындау. 

5.3 Қолданылатын жабдыққа сипаттама 

GPS (ағыл. GlobalPositioningSystem — ғаламдық позициялау жүйесі, 

оқылады Джи Пи Эс) - қашықтықты, уақытты өлшеуді қамтамасыз ететін және 

WGS 84 Бүкіләлемдік координаттар жүйесінде орналасқан жерді анықтайтын 

жерсеріктік навигация жүйесі. Жердің кез келген жерінде (субполярлы 

аймақтарды қоспағанда), кез келген ауа-райында, сондай-ақ жер маңындағы 

ғарыш кеңістігінде объектілердің орналасуы мен жылдамдығын анықтауға 

мүмкіндік береді. Жүйені АҚШ Қорғаныс Министрлігі әзірлеген, іске асырған 

және пайдалануда, бұл ретте қазіргі уақытта азаматтық мақсаттар үшін 

пайдалану үшін қол жетімді - GPS-қабылдағышы бар тек навигатор немесе 

басқа аппарат (мысалы, смартфон) қажет. 

 

 
20 сурет 

 

Жүйені пайдаланудың негізгі принципі - тұтынушы антеннасының 

навигациялық спутниктерінен синхрондалған сигналды қабылдау уақытын 

өлшеу арқылы орынды анықтау. Абоненттерге арнаға синхрондау режимінде 

кіруге мүмкіндік береді. Сондықтан: 

- соқтығысу жоқ; 

- арнаны қолдану жоғары болады; 

- арналар «Терезеде» бөлінген. Олар абоненттер үшін резервтеледі; 

- терезе өлшемі CPS көмегімен бағдарламаланған; 
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- радиостанция мен терезелер арасындағы синхронизация реле арқылы 

жүзеге асырылады. 

 

5.4  Жұмыс орындау әдістемесі 

 

5.4.1 Радиостанцияда МЕНЮ-ге кіру және келесі қадамдарды орындау: 

МЕНЮ>УСТРОЙСТВА >GLNSS/GPS > ПОЛОЖЕНИЕ; 

  5.4.2 Радиостанция панелінде көрсетілген барлық параметрлерді 20-

суреттегідей жазу: 

- ұзақтық;  

- кеңдік; 

- жылдамдық; 

- биіктік; 

- уақыт; 

- мерзім; 

- жерсерік. 

 

 
 

21 сурет 

 

5.4.3 GPS жүйесінің топологиясын қарастырайық: 

Тікелей режим  - GPS 22-суретте көрсетілген 

Ретранслятормен режим GPS – 23-суретте көрсетілген. 
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22 сурет 

 

 
 

23 сурет  

 

5.4.3 Бір радиостанциядан басқасына SMS хабарлама жіберу керек. 

Келесі операцияларды орындау қажет: МЕНЮ>СООБЩЕНИЯ >СОЗДАТЬ > 

ПРИНЯТЬ>ОТПРАВИТЬ (контактілер кестесінен IP таңдау)  > ВЫБРАТЬ 

(шақыру немесе контактілер); 
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5.5 Есептің мазмұны 

 

Есеп мақсатты, Hytera рациясында GPS және SMS анықтау алгоритмін, 

қорытындыны қамту керек. 

 

5.6 Бақылау сұрақтары 

 

5.6.1 GPS спутниктік навигация жүйесін сипаттау. 

5.6.2 GPS жүйесінің топологиялары қандай? 

5.6.3 Радиостанциядан SMS қалай жібереді? 
 

6 №6 Зертханалық жұмыс. MOTOROLA CANOPY 5,2 жабдығының 

мысалында кеңжолақты радиоқатынас желісін құру қағидаларын 

зерттеу 

 

6.1 Жұмыс мақсаты 

 

Кеңжолақты қатынау желілерін іске асыру қағидаларымен іс жүзінде 

танысу. Стендті жинаңыз, кіру нүктесі мен абоненттердің Модульдерінің 

негізгі параметрлерін бағдарламалаңыз. Абоненттердің модульдеріне 

қосылған екі компьютер арасында файлдарды жіберіңіз. Жабдықтың жұмыс 

статистикасын алып тастаңыз. Кіріктірілген спектроанализаторды қолдана 

отырып, жұмыс жиілігінің спектрограммасын алыңыз. 

 

6.2 Жұмысқа дайындық 

 

Кеңжолақты қатынас желілерін құру қағидаларын оқып үйрену. Есеп 

дайындау. 

 

6.3 Қолданылатын жабдыққа сипаттама 

 

Motorola Canopy кең жолақты радио қол жетімділік жүйесі IP/Ethernet 

пакеттік трафигін беру үшін қолданылатын «нүкте - көп нүкте» типтегі 

желілерді ұйымдастыруға арналған. 

 

6.3.1 Жүйе құрылымы 

 

Жүйенің құрамында: кіру нүктелері (Access Point – AS), абонент 

модульдері (Subscriber Module SM), ретрансляторлар (Repeater) бар. 24-

суретте алты сектордың жүйесі көрсетілген. Бұл конфигурацияда барлығы 6 

AP модулі қолданылады. Бір кіру нүктесі 60 градус секторды қамтиды және 

бір уақытта 200 абонент модуліне қызмет көрсете алады. Осылайша, 

көрсетілген конфигурация үшін абоненттердің максималды саны 1200 

құрылғыға жетуі мүмкін. 
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24 сурет – 6 секторлы жүйе сұлбасы  
 

6.3.2 Қатынау нүктесі – Access Point 

Бір кіру нүктесінде 200-ге дейін абонент тіркеле алады. Бір кіру нүктесі 

4096 MAC / Ethernet мекенжайын жібере алады, мысалы, абоненттің әр 

модуліне 20-ға дейін компьютер қосылуы мүмкін (20 x 200 = 4000 MAC 

мекенжайы). 25-суретте 6 кіру нүктесінен тұратын жүйенің көрінісі 

көрсетілген. Жүйенің қалыпты жұмыс істеуі үшін кіру нүктелері мен 

абоненттердің модульдері арасындағы тікелей көріністі қамтамасыз ету қажет. 

AP модульдеріне уақытты синхрондау және AP сағаттық синхрондаудың ішкі 

көзі және абонент модульдерінің сағаттық синхрондауын орындау үшін 

қолданылатын GPS қабылдағышы қосылған. 

6.3.3 Абонент модулі – Subscriber Module 

Құбырға төзімді орнату элементтері бар абонент модулінің пайда болуы 

26-суретте көрсетілген. Орнату принципі мен сыртқы түрі бойынша AP және 

SM-де ешқандай айырмашылық жоқ. Екі құрылғыда да біріктірілген 60 

градусқа бағытталған антенна бар. AP және SM арасындағы негізгі 

айырмашылық-AP-де қосымша сигнал процессорының болуы. 26-суретте 

негізгі элементтер мен корпустың сыртқы түрі көрсетілген абоненттер 

модулінің тақтасының пайда болуы көрсетілген. 
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25 сурет – 6 секторы бар жүйенің сыртқы түрі  
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26 сурет – Абонент модулінің сыртқы түрі 

 
 

27 сурет – Абоненттер модулі платасының сыртқы түрі  
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6 кесте – Жарық диодтарының мәндері 

Жарық 

диоды 

Түсі  Ақпарат статусы Ескертпелер 

LNK/5 Жасыл Ethernet-қосылым бар Сыртқы Ethernet-

қосылым бар кезде 

тұрақты түрде жанып 

тұрады 

ACT/4 Қызғылт сары Ethernet-қосылым арқылы 

деректер тарату 

Деректер тарату 

кезінде жанып-сөнеді 

GPS/3 Қызыл  GSP-сигналдың болуы - 

SES/2 Жасыл Қолданылмайды - 

SYN/1 Қызғылт сары Синхрондаудың болуы AP-да әрқашан 

жанады 

PWR Қызыл DC электр қоректенуі Әрқашан жанады 

 

28-суретте Power over Ethernet қуат функциясы бар RJ45 Ethernet 

интерфейсінің контактілерінің мәні көрсетілген. 
 

 
 

28 сурет – PoE бар Ethernet интерфейсі 
 

6.3.4 Сектор түйінінің жұмыс істеу қашықтығы 

 
29 сурет – Қосылым нұсқалары 
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6.3.5 Жүйе жұмысының жылдамдығы 

 

«Нүкте-көпнүкте» режимі 

Қатынау нүктесі жағынан 

Бір қатынау нүктесі – 10Mbps (пайдалы ақпарат >6 Mbps, екі бағытты да 

қамтиды – uplink/downlink) 

Абонент модулі жағынан - 10Mbps (пайдалы ақпарат downlink-те >4 Mbps, 

пайдалы ақпарат uplink-те >1 Mbps; downlink/uplink қатынасы – 

конфигурацияланатын, әдетте 25% uplink, 75% downlink) 

«Нүкте-нүкте» режимі (екі кластер қосуда, радиокөпір ұйымдастыру кезінде) 

Аралық - 10Mbps (пайдалы ақпарат >7Mbps, екі бағытты да қамтиды – 

uplink/downlink; downlink/uplink қатынасы конфигурацияланатын, әдетте 50% 

uplink, 50% downlink =>> 3.5Mbps downlink; > 3.5Mbps uplink ). 

 

6.3.6 Техникалық параметрлер 

 

7 кесте – Техникалық параметрлер 

№ Параметр 
 

Мәні 
 

1 Жиіліктер диапазоны 5,25-5,35 ГГц және 5,725-5,825 ГГц 

2 Қатынау әдісі 
TDMA (Арналардың уақыттық 

бөлінуі) 

3 
Таратудың қосынды 

жылдамдығы 
10 Мбит/с 

4 Модуляция типі 

OFDM + FSK (арналардың 

ортогональді жиіліктік бөлінуімен 

мультиплекстеу, жиіліктік 

манипуляция қолданылатын тасушы 

жиіліктер модуляциясы) 

5 
Қабылдағыш 

сезімталдығы 
-83 дБм - Кош = 10-4   

6 Тарату қашықтығы 
5,2 ГГц диапазонында интеграциялы 

антеннасымен 3,2 км дейін 

7 Электрлік қоректену 24 V DC 
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8 
Деректер тарату 

интерфейсі 
Ethernet 10/100 Base T 

9 

Қуаты бойынша тарату 

деңгейі -9-дан +23 дБм 

дейін 

- 

 

6.3.7 Секторларды құру қағидалары 

30-суретте бір АР және үш SM бар секторды ұйымдастырудың 

қарапайым сұлбасы көрсетілген, бұл конфигурациядағы SM аралық күшеюі 

бар сұлба ұсынылған. 

 AP және SM өзара әрекеттесе алуы үшін AP және SM негізгі 

баптауларын орындау қажет: 

1. AP станциясының жұмыс режимін орнату 

2. Синхрондау баптауларын орнату 

3. Жиіліктік диапазонды орнату (АР және SM үшін бірдей болуы керек) 

4. Color Code идентификаторын орнату (АР және SM үшін бірдей болуы 

керек) 

5. AP  секторының идентификаторын орнату (1-6) 

6. UpLink/DownLink  өткізу қабілеттілігін бөлуді жүзеге асыру 

7. Site Name станциялар атауын беру  
 

 

 
 

30 сурет – Бір AP бар секторды ұйымдастыру сұлбасы 
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6.4  Жұмысты орындау әдістемесі 

  

 6.4.1 Жұмыстың тапсырмалары: 

1. Стенд жинау 

2. Қатынау нүктесінің және абоненттер модулінің негізгі баптауларын 

бағдарламалау 

3. Абоненттер модуліне қосылған екі ДК арасында файлдар жіберуді 

орындау 

4. Жабдық жұмысының статистикасын түсіру 

5. Кіріктірілген спектр талдағыш қолданып, жұмыс жиіліктерінің 

спектограммасын түсіру. 

6.4.2 Стендтің сипатталуы 

Стенд жиынтығына келесі құрылғылар кіреді: 

1. Қорғаныс қорабында желдеткішпен орнатылған қатынау нүктесі – 1 

кпт. 

2. Қорғаныс қорабында орнатылған Екі абоненттер модулі – кпт. 

3. AP және SM қосылған Ethernet кабелі – 3 дана 

4. Блоки электропитания Power over Ethernet – 3 дана. 

Cтендтің функционалды сұлбасы 3.1-суретте көрсетілген. 
 

 
 

31 сурет – Зертханалық стендтің функционалды сұлбасы  
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6.4.3 Жұмыстың орындалуы 

 

 Назар аударыңыз, өте маңызды: AP және SM қораптары 

компьютерлерден максималды қашықтықта орналасуы керек, қораптар 

үстелге немесе еденге орнатылады. PoE блоктары келесі Нұсқаулықтың 6-

қадамында розеткаға қосылады. 

1. Стендті 31-суретте көрсетілген функционалды сұлбаға сәйкес электр 

қоректендіру көзін бермей жинаңыз. 

2. Розеткаға қатынау нүктесі бар желдеткіш қорапты қосыңыз. 

Желдеткіш қосылуы керек. 

3. Патч сымдарын AP және екі SM-дегі RJ 45 коннекторына қосыңыз. 

ПАТЧКОРДТАРДЫҢ артқы жағын Poe блогына RADIO деген жазуы бар 

қосқыштың жағынан қосыңыз. 

4. PoE блогындағы қысқа патчкордты сым компьютердің желілік 

тақтасына қосылады. 

5. Компьютерге желілік карталардың IP мекенжайларын орнатыңыз 

169.254.1.9, 169.254.1.10, 169.254.1.11 

AP-де IP мекенжайы 169.254.1.2, SM 169.254.1.3 және 169.254.1.4 

орнатылған. 

6. PoE блогына қатынау нүктелерін қосыңыз 

- қатынау нүктесіне веб-браузер арқылы қосылыңыз, User: Admin, 

Password: Admin. 
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- жалпы баптауларды, аппараттық радиохабар баптауларын орындаңыз. 

Жалпы параметрлер 33-суретке қараңыз. 
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IP-адрестердің баптауларын 34-суреттен қараңыз. 
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Радиобөліктің баптауларын 35-суреттен қараңыз.  
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- өзгерістер AR немесе SM-де сақталуы үшін SAVE түймесін басып, 

REBOOT жабдығын қайта жүктеңіз 

7. Розеткаға абоненттер модульдерінің Poe блоктарын қосыңыз 

- SM-ге веб-шолғыш арқылы қосылыңыз, User: Admin, Password: Admin. 

36-суретті қараңыз. 
 

 
 

36 сурет  
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- жалпы параметрлерді, аппараттық радиохабар параметрлерін 

орындаңыз. 
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40 сурет 



40 
 

8. SM-ге қосылған компьютерлер арасында файлдарды жіберуді 

орындаңыз 

9. Жабдықтың жұмыс статистикасын алыңыз 

Ол үшін AP және SM арасындағы арналардың өткізу қабілеттілігін 

қатынау нүктесінің мәзіріндегі Tools қойындысы арқылы тестілеңіз, 41,42 

суреттен қараңыз. 

 

 

 

41 сурет  

 

 

42 сурет 
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Сілтеме күйі қойындысын пайдаланып, AP-ден SM-ге және керісінше 

бағытта сигнал қабылдау деңгейін бағалаңыз. 

 

43 сурет 

 

10. SM жағындағы жиілік спектрін алыңыз. SM – де Құралдар 

қойындысын таңдап, Spectrum Analyzer Бастау түймесін басу арқылы AP 

сигналынан алынған спектрограмманы алып тастаңыз (Spectrum Analyzer 

бағдарламасын бастау үшін шатастырмаңыз-бұл спектрді ұзақ уақыт бақылау 

құралы). 

 

 
 

44 сурет 
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 Спектрограмманың түрі 45-суретте көрсетілген. 
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Alignment Tool қойындысын пайдаланып, AP мен SM арасындағы 

қашықтық ұлғайған кезде немесе SM жағына ауысқан кезде AP сигналын 

қабылдау сапасын бағалаңыз (стендтегі AP мен SM арасындағы қашықтықты 

физикалық түрде көбейтіңіз) 

Қалыпты қабылдауды 46-суретте қараңыз: 
 

 
46 сурет 
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Тұрақсыз қабылдау (қабылданған сигналдың тым төмен деңгейі). 
 

 
 

47 сурет 

 

11. Стендпен жұмысты аяқтаңыз. PoE блоктарын розеткалардан 

өшіріңіз, стендті бөлшектеңіз. 

 

6.5 Есептің мазмұны 

 

Есепте мыналар болуы керек: мақсаты, кең жолақты радио желілерінің 

негізгі элементтерінің сипаттамасы, сонымен қатар терминал мен базалық 

станцияның негізгі аппараттық блоктарының сипаттамасы, антеннаның 

мақсаты, PoE технологиясының жұмыс принципі (Power over Ethernet), 

жұмыстың негізгі кезеңдері, қорытынды. 

 

6.6  Бақылау сұрақтары 

 

1 Кең жолақты радио желілерінің негізгі элементтерін сипаттаңыз 

2 Секторларды құру принциптері. 

3 Кіру нүктелері үшін GPS қабылдағышы не үшін қолданылады? 

4 Базалық станцияда абоненттік терминалдарды авторизациялау 

принциптері. 

5 «Жоғары» және «төмен» сызықтарын анықтау. Өткізу қабілетін 

«жоғары» және «төмен» бағытта симметриялы және асимметриялық күйге 

келтіру. 

6 OFDM ортогональды мультиплексингімен және FSK жиіліктік 

манипуляциясымен көп жиілікті модуляция принциптерін сипаттаңыз.  

7 Терминал мен базалық станцияның негізгі аппараттық блоктарын, 

антеннаның мақсатын, PoE (Power over Ethernet) технологиясының жұмыс 

принципін сипаттаңыз. 
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