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Elızmények 
  A jogelıd Volán Taxi a Volán Tröszt átalakulásakor magántaxi egyesület birtokába került. A 
korábban már URH rádióhálózattal rendelkezı csapat létszáma – a más néven mőködı 
társaságok beolvasztásával – a többszörösére duzzadt, a magántaxik CB rádiórendszerét 
használt BRG és Storno URH készülékekkel váltottuk fel. Elsı fejlesztési lépésként váltott 
frekvenciás CTCSS védelmet építettünk ki az átjátszó és a taxirádiók zavarvédelme 
érdekében, valamint foglaltcsatorna figyeléssel csökkentettük az összenyomások lehetıségét. 
  A taxitársaság igénye szerint kialakítottuk a taxirádió azonosítókat, amelyhez késıbb egy 
számítógépes irányítási, naplózási rendszer épült ki.  
Új elvárások 
  A társaság az igazságosabb munkaelosztás érdekében egy várakozási idıt és helyet is 
figyelembe vevı irányítási rendszer kiépítését tőzte ki célul.  
  A beadott többlépcsıs tervben egy szinkron idıosztásos bejelentkezéső, GPS, státusz és 
eseményidıt továbbító rendszer kiépítését céloztuk meg, mely a taxik felé kijelzın olvasható, 
szöveges címkiadást valósít meg.  
Megvalósítás 
  Elsı ütemben a taxikba korszerő, Kenwood TK-762 típusú, billentyőzetes mikrofonnal 
rendelkezı URH adó-vevık kerültek beépítésre. A jármővek nem rendelkeznek adatforgalmi 
egységekkel, ezért az adatkommunikáció nincs szinkronizálva, összenyomás lehetséges.   
  A szabad taxi a taximegállóba való beállásakor, kiállásakor a billenyőzetes mikrofon 
segítségével, az azonosítójával együtt továbbítja a pozicíóját (a taximegálló számát). A 
számítógép regisztrálja az eseményt (taxiszámot, idıt, helyet), és egy nyugtázó adást küld a 
taxirádiónak, amely fény és hangjelekkel tudatja az eredményes bejelentkezést. Fuvarigény 
érkezésekor a számítógép a cím alapján kiválasztja a soros taxi számát, és ezt ajánlja fel a 
diszpécsernek fuvarkiadásra. A címkiadás ebben a kiépítésben beszéddel történik. 
  A nagyszámú rádióadás miatt a rádiórendszert nagymértékben át kellett alakítani. A korábbi 
kiépítés mellett a központ és a taxirádiók rádiós szempontból egyenrangúak voltak, amíg a 
központos beszélt, a taxisok nem beszélhettek, és fordítva. Az átalakítás során a központot 
egy másik frekvenciapárral kötöttük be az átjátszóba, és az alábbi prioritási rendszert 
valósítottuk meg: 
- A taxisok a bejelentkezésekkor csak egymásra kell tekintettel lenniük, az adattovábbítást a 

diszpécser beszéde alatt is megtehetik. 
- A központ adását minden körülmények között zavarmentesen hallani lehet. 
- A központos beszéde alatt a számítógépbe érkezı üzenetek nyugtázásai tárolásra kerülnek, 

és szabad csatorna esetén továbbítódnak.  
  Mivel a többszörösére növekedett rádióforgalom DTMF taxiazonosító-, és üzenet hangjai, a 
nyugtázó hangok, adás-vétel váltások hangjai igen zavaróak lennének a taxisok, valamint a 
központos számára, olyan átjátszó-vezérlıt építettünk, amely segítségével: 
- a taxisok és a központos részérıl nem hallhatóak a taxiazonosítók, billentyőzött üzenetek, 

a számítógép nyugtázásai, csak az akusztikus eredető jelek érzékelhetık, 
- az URH technikában „megszokott” adásvégi csattanást kizártuk,  
- tájékoztató foglaltsági hang hallható a központos beszédével együtt, ha már folyik 

adattovábbítás. 
- a rádiócsatornák különbözı szintő foglaltságának megfelelıen vezérelhetık a taxirádiók 

vétel-jelzı fényei és hangáramkörei. 
A hálózat ilyen kiépítése biztosítja a kétirányú adatforgalmat, a beszédátvitelt, támogat egy 
taxis vészjelzési rendszert, biztosítja a központ vezetı szerepét, ugyanakkor a felesleges és 
zavaró hangok kizárásával komfortosabbá teszi a rádiórendszert.   



A Pannon Volán Taxi kft. rádiórendszerének felépítése 
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A rádiórendszer mőködése 
   Beszédforgalom 

- A taxik közötti beszédforgalom az 1-2-10-8-9 útvonalon keresztül folyik, miközben a 
diszpécser a 2-3 ágon vételkész. 

- A központos a 6-7-8-9 útvonalon szólítja meg a taxikat. Eközben az 1-2-3-4 
adatforgalmi csatorna használható. Amennyiben ez nem szabad, a beszédhang alá 
foglaltsági jelet keverünk az összenyomások elkerülése érdekében.  

- A 7-8 útvonalnak elsıbbsége van a 10-zel szemben, a központ felıl jövı adás esetén 
csak ez hallható. 

   Adatforgalom 
- Taxiból jövı adatforgalom az 1-2-3-4 pályán halad. Ekkor a központos vevıjének 

hangszórója kikapcsolt állapotban van. A 10-8 ág meg van szakítva, hangátvitel nincs, 
a  „B” csatornán csak vivıt lehet érzékelni, ezzel jelezve, hogy az „A” csatorna foglalt. 

- Nyugtázó adás az 5-6-7-8-9 útvonalon halad, besorolva a központos esetleges adása 
után, a „B” csatorna modulációs jelét úgy módosítva, hogy a nem jogosult taxirádiók 
hangszórója kikapcsolt állapotba kerül. A megcímzett rádió fény- és hangjeleket ad. 
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Forgalmazási leírás a taxirádióhoz,  egycsatornás drosztfeladásos üzem esetén 
 
 
 
Az eddig megszokott forgalmazási rendhez képest nagyobb figyelmet igényel a forgalmazás. Jelentısen 
változnak a hanghatások, figyelni kell a fényjelzésekre.  
 
Hanghatások: 
Igyekeztünk a taxirádiók felé, valamint a központos felé csökkenteni, kiszőrni az adott irányban felesleges, vagy 
zavaró hangokat. E mellett a pillanatnyi üzemállapotokat különbözı hangok jelzik: 
- Nem hallhatók a taxi azonosítók, valamint a drosztüzenetek. 
- Megszüntettük (jelentısen csökkentettük) az adászáráskor hallható csattanást.   
- Amennyiben a központos beszéde alatt valaki azonosítót, drosztszámot ad, tájékoztatásul nem zavaró 

hangerejő foglaltsági jel hallható, azért, hogy más már ne próbálkozzon. 
- Drosztfeladást, kijelentkezést, bekapcsolási- kikapcsolási üzenetet követıen nyugtázás érkezik a készülékre, 

mely három hosszabb sípolást vált ki a rádióból, jelezve, hogy az üzenetet elkönyvelte a program. 
 
Fényhatások: 
- Az adásjelzés (piros) és vételjelzés (zöld) a megszokott módon mőködik. 
- Új elemként zöld fény jelzi a készülék csendes üzeme mellett azt az állapotot, amikor a rendszer a 

visszaigazolásokat teszi adásba, és a visszaigazolás idegen rádiónak szól. 
- Sárga fény jelzi a nyugtázás megérkezését a drosztszámot, egyéb közleményt feladó készüléken.  
 
 „Foglalt csatorna” 
Eddig a „foglalt csatorna” egyértelmően azt jelezte, hogy az adásra lépés senkinek sem engedélyezett. Az új 
rendszerben az alábbiakat meg kell különböztetni: 
1. A rádiócsatornák szabadok, sem hang nem hallható, sem a foglaltságjelzı zöld fény nem világít. 
2. A központos beszél (a lejövı csatornán), miközben a felmenı rádiócsatorna szabad. 
3. A központos beszél, és ez alatt halk foglaltsági jel hallható, jelezve, hogy a felmenı csatorna is foglalt, 

valaki a csatornán drosztszámot, üzenetet ad. 
4. A csatornát másik kolléga foglalja. Ez a lejövı és felmenı csatornán is foglaltságot jelent. 
5. A csatornát - tipikusan a központos beszéde után, vagy adásszünetben - a visszaigazolások foglalják. Ekkor 

a rádió vételjelzése zölden világít, de hang nem hallható. 
   
Prioritások: 
- A központos megszólalása esetén csak ıt lehet hallani, a taxikat lenyomja. 
- A központos beszéde alatt a nyugtázó hangok nem kerülnek adásba, azért, hogy a közlemény ne sérüljön.  

� A drosztra jelentkezés(ek) nyugtázása(i) a központos beszéde után kerül(nek) adásba. 
- A nyugtázó hangok alatt a központos nem tud megszólalni, és taxi-taxi kapcsolat sem lehetséges. 

� Ne várjunk választ a központostól addig, amíg a készüléken a nyugtázó adás foglaltsága látszik. 
 
Adásvég jelzés: 
A programozott adásvég jelzésnek a számítógépes kapcsolatnál van jelentısége. Minden adatbevitel akkor 
történik meg, ha ez a hang megszólal, ennek eredménye, hogy: 
- Csak taxiazonosító küldése esetén az azonnali adászárás kizárja azt, hogy idegen drosztszám kerüljön a 

taxiszámhoz. 
- az adászárás elindít egy bonyolult vizsgálatot a hibás üzenetek kiszőrésére. 
- A záróhangnak benne kell lennie a kettı másodperces, számítógépnek szóló üzenetben. 

� A drosztszám beütése után az adásgombot azonnal el kell engedni. 
- A biztonságos üzem érdekében a fuvarra jelentkezés,  fuvar elfogadás esetén azonnal kell jönnie a zárásnak, 

közlemény csak külön adásban adható. 
� Csak „pöccintéssel” vehetı fel a fuvar. Fuvar elutasítás esetén a magyarázkodásra van lehetıség, hiszen 
úgy sem szükséges, hogy a gép könyveljen. 
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Drosztfeladás: 
Kézi feladás: 
Forgalmazási szünetben (lásd fent) az adásgombot megnyomjuk, nyomva tartjuk, az azonosítót megvárjuk, és 
késlekedés nélkül a droszt kétszámjegyő számát bebillentyőzzük, az adásgombot elengedjük. A két számjegy 
megnyomása és a záróhang összesen 2 másodpercig tarthat.  
Programozott feladás: 
Lásd: mikrofon programozás. 
 

Kijelentkezés (Három lehetıség) 
A. Kézzel bejelentkezünk a 70-es drosztra. 
B. Memóriából bejelentkezünk a 70-es drosztra.  

� Javasolt a  7  gomb használata, mert ez van a  *  gombhoz legközelebb. 

C. A taxi azonosító kétszeri elküldése közvetlenül egymás után.  
 

� Az „A” variánst a bonyolult kezelés miatt, a „C” változatot a hosszabb csatornafoglalás, és ebbıl származóan 
az összenyomásból adódó tévesztés miatt nem javasoljuk. Lehetıleg a „B” módon járjunk el! 
 

Üzenet nyugtázás 
Amennyiben a számítógép vette a drosztra jelentkezést vagy kijelentkezést, az üzenetadó rádió (csak ez) három 
rövid sípjelet hallat, és a LED öt másodpercig sárgán villog.  
� A nyugtázás (amennyiben a központos beszél) a következı adásszünetben jön meg. Ha sok visszaigazolandó 
van, akkor a nyugtázások a bejelentkezések sorrendjében mennek ki, így lehet, hogy néhány másodperc múlva 
érkezik egyes rádiókra. 
� Elıfordulhat, hogy valaki közvetlenül egy –nem tıle származó– drosztfeladás után kíván másik taxisnak 
szólni, és a nyugtázás ebben megakadályozza. 
� Azért, hogy saját nyugtázásunkról ne maradjunk le, kerüljük az üzenetadást követı azonnali szóbeli 
közlemény adását. (Pl. beköszönés, elköszönés esetén válasszuk szét a „digitális” és szóbeli bejelentkezést.) 
 

Adásidı korlátozás  
� A készülékek 30 másodperc adást engednek meg. 25 mp. adás után figyelmeztetı jelzést adnak. Hosszabb 
közlemény többszöri adásra kapcsolással adható le, de a szünet legalább 2 mp. kell, hogy legyen.   
 

A mikrofonról 
� Ha vétel közben véletlenül megnyomódott a  #  billentyő, a mikrofon áttér programozási üzemmódba, nem 
lehet adásra kapcsolni a rádiót! A   #  billentyő ismételt megnyomásával tér vissza eredeti állapotba. 
 

A mikrofon programozása.  
Lehetıség van 9 db gyakran használt droszt, vagy üzenet beprogramozására a mikrofonhoz tartozó memóriába. 
A taxi számot és a záróhangot is mindig be kell írni. 
 

1. Nyomjuk meg a  #  billentyőt. (Programozás kezdete jelzés a készüléknek) (rövid sípjel) 
2. Nyomjuk meg az adásgombot. �| (A készülék nem megy adásra)  (rövid sípjel) 
3. Az adásgomb nyomva tartása mellett nyomjuk meg a   #  billentyőt. (Nyitó karakter) (billentyőhang) 
4. Engedjük el az adásgombot. |      (-) 
5. Írjuk be saját háromjegyő taxiszámunkat.   .  , .  , .                   (billentyőhang) 
6. Írjuk be a drosztszám kettı számjegyét.   .  , .       (billentyőhang) 
7. Nyomjuk meg a   C  gombot.  (Adás vége jelzés)    (billentyőhang) 
8. Nyomjuk meg a  #  billentyőt, jelezve a számcsoport végét.    (rövid sípjel) 
9.  1-tıl  9 -ig válasszunk memóriahelyet, nyomjuk meg a kiválasztott gombot. (Kettıs rövid sípjellel 

 zárul a tárolás) 
� A memóriák átírhatók. Tévesztés esetén a  #  billentyő többszöri megnyomásával alaphelyzetbe térünk. 
 

A tárolt hangcsoport adásba küldése: 
a. Nyomjuk meg a  *  gombot, jelezve, hogy kiolvasás történik.    (rövid sípjel) 

b. Nyomjuk meg azt a számjegygombot (1-9-ig) amelyhez tartozó üzenetet, drosztszámot adásba akarjuk 
küldeni.  .                        (rövid sípjel) 

c. Alkalmas pillanatban röviden nyomjuk meg az adásgombot, mellyel a hangcsoportot elküldjük. �| (adás) 
 
� Következı adáskapcsoláskor csak az azonosítót fogja elküldeni a rádió, ismételt bejelentkezés esetén a 
mőveletet az „a” ponttól újra kell kezdeni.   


