
 طراحی شبکه های رادیوئیVHF,UHFو مایکرویو در حوزه های عمومی، صنایع،  نفت، گاز ، پتروشیمی
بررسی نیازهای رادیوئی کاربر آنالیز فنی و اقتصادی و انتخاب تکنولوژی
محاسبه و طراحی پوشش شبکه های رادیوئی و استخراج پالن فرکانسی
محاسبه و طراحی لینک های رادیوئی مایکرویومحلی، داخل شهری و بین شهری
ارائه خدمات مربوط به اخذ پروانه تأسیس و بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی
 ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های حرفه ایPMR 

تهیه بانک اطالعات ایستگاه های رادیوئی،تجهیزات رادیوئی و امکانات فنی
تهیه لیست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری(LOM )مورد نیاز جهت پیاده سازی طرح رادیویی
ارائه مشاوره در فرایند خرید تجهیزات رادیویی
اجرا
برگزاری دوره های آموزشی کامالً تخصصی و کاربردی در زمینه شبکه های رادیویی



شبکه رادیوئی حرفه ای
Professional Mobile Radio

:از دیدگاه نحوه بهره برداری از کانال رادیوئی به دو دسته زیر تقسیم می شوندPMRسیستم های 
(conventional)سیستم های سنتی •

(trunk)سیستم های ترانک •

. تکنولوژی تبادل اطالعات منجر به گروه بندی دیگری با نام آنالوگ و دیجیتال می گردد
آنالوگ–سنتی •
DMR tire I&IIدیجیتال  –سنتی •

MPT1327آنالوگ   –ترانک •

P25, Tetra, DMR tire IIIدیجیتال   –ترانک•

.در طراحی شبکه های رادیوئی یک ارتباط حرفه ای مد نظر می باشد
:از جمله ویژگی های برتر در یک طراحی حرفه ای عبارتند از

برقراری و استمرار ارتباط در شرایط بحرانی•
حفظ امنیت اطالعات انتقالی•
سادگی تجهیزات و تکنولوژی به کار رفته•
کاهش هزینه های توسعه پذیری•
و بهره برداریسادگی پیاده سازی•
مقاوم و کامالً در دسترس٬زیرساخت انعطاف پذیر•
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هواییوآبوجغرافیاییشرایط٬زمینگرافیپوتوبهتوجهبارادیوئیپوششاستخراج
فرکانسیمنابعازبهینهاستفادهجهتفرکانسیپالنطراحیFrequency Reuse

سازیبهینهواقتصادیآنالیزبهتوجهبادکلطراحیویابیسایتOPEX,CAPEX

آنحذفجهتراهکارارائهورادیوئیتداخلآنالیز
وفیدینگناخواستهایپدیدهحذفInter Modulation

وشهریحومه٬شهریهایمحیطبرایمناسبرادیوئیهایمدلانواعازاستفاده
بازفضای



رادیوئیهایلینکطراحیPTP,PMPشهریبینوشهری
حذفراهکارهایارائهومایکرویوهایلینکدررادیوئیتداخلمحاسبه

آن
تفرقدارایودشوارمسیرهایدرمایکرویوهایلینکطراحی
فیدینگحذفومسیریچندانعکاسهایپدیدهبررسی
اقتصادیآنالیزونیازموردآنتنودکلطراحی
پایهبرجغرافیاییدقیقهاینقشهوگزارشارائهGIS

ورادیوافزارمشخصاتتهیهRFPپروژه

حجمابوسیعیکاربردمایکرویورادیوئیهایشبکه
اختسزیرارتباطاتبرقراریدرودارندباالترافیک

طراحیاستالزمدلیلهمینبه.روندمیکاربه
باعملکرددارایوپذیردانجامباالدقتباآنها

.(بیشترو%99/99)باشدباالبسیاراطمینانقابلیت
استالزممایکرویورادیوئیلینکهایطراحیدر

مصنوعیوطبیعیموانع٬عوارض٬زمینتوپوگرافی
زاانتشارهایپدیدهوگیردقرارنظرمورددقتبه

نیزوانعکاس٬انکسار٬تفرق٬آزادفضایافتقبیل
رطوبت٬دمامیزاننظرازمنطقههواییوآبشرایط

.گرددلحاظمحاسباتدربارانوبرفبارش٬



پتروشیمی٬گاز٬نفت ٬شبکه های رادیویی در صنایع انرژی

پتروشیمی٬گاز٬نفتمانندانرژیصنایعدررادیوئیهایشبکهطراحی
:ازعبارتندآنهاترینمهمکهاستایویژهشرایطگرفتننظردرمستلزم

باالاطمینانقابلیتباسریعارتباطبرقراری
بحرانیوویژهشرایطدرسرویسارائهقابلیت
ایمنیاستانداردهایرعایتوانفجارضدتجهیزاتازاستفاده
وقفهبدونسرویسارائهوپشتیبانهایشبکهبینیپیش
فلزیهایسازهوجودبدلیلتأسیساتداخلرادیوئیپوششتأمینلزوم



پوششتأمین٬بلندوبزرگهایساختمانوجودباامروزه
نیازموردPMRیاوموبایلهایسرویسازاعمداخلیادیوئیر

برخیفیزیکیمشخصات.داردبسیاریواهمیتبوده
مسلحبتننسجازدیوارهایی٬زیادارتفاعقبیلازازساختمانها

هبورودهنگامرادیوئیامواجفتضیباعثلزیفهایرهجپنو
الخصوصعلیساختمانازنقاطیدروشودمیساختمانداخل

ئیرادیوکورنقاطداخلی،بخشهایوزمینزیرباال،طبقاتدر
.شودمیایجاد

توانمیدارندرادیوئیپوششتأمینبهنیازکهدیگرمواردیاز
٬ایادهجوشهریتونلهای٬مترووزمینیزیرتونلهایبه

.کرداشارهشهرکهاوخریدمراکز٬صنایعواتجکارخان٬فرودگاه

٬یوئیام بازدید میدانی و بررسی و شناسایی نقاط کور رادجبا ان
های طراحی و تأمین پوشش رادیوئی با استفاده از یکی از روش

.ام میشودجیقی از آنها انفزیر و یا تل
BDAتکرار کننده های رادیوئی و سیستم های •
DASسیستم های آنتن توزیع شده •
Leakyکابل های رادیوئی تشعشعی • cable
Passiveمنعکس کننده ها و تجهیزات  •


