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Elıszó 

 

Jelen Véleményezés címet viselı dokumentáció gondolatmenete a címbeli iratok (a 

továbbiakban „Terv”) tartalmának ismeretében válik követhetıvé. Terjedelmi korlátok 

miatt nem minden esetben szerepelnek idézetek az eredeti anyagból, általában csak 

utalások történnek egyes szakaszokra, tartalmakra. 
 

A Véleményezés a Tervet, mint egyfajta megvalósítási lehetıséget fogadja el, felhívva 

a figyelmet, hogy mőszaki és pénzügyi megfontolások szerint is létezhetnek alternatív, 

esetleg elınyösebb megoldások is. 
 

A Véleményezés javaslatot tartalmaz a Terv egyes részleteinek a kibocsátás elıtti 

módosítására, aktualizálására.  

 

 

 

Elızmények 

 

Az M5 autópálya üzemeltetı cége, az A-WAY ITE Zrt. az URH rádióhasználatának során 

kapcsolattartási, kommunikációs problémákkal küzd az autópálya bizonyos szakaszain. 

Korábbi felmérések megállapították, hogy a jobb használhatóság érdekében rendszerszintő 

átalakításra, fejlesztésre van szükség. Ezek a mőveletek azonban a pénzügyi háttér hiánya 

miatt nem kezdıdtek meg. Az új koncepció megvalósulását elımozdító tényezıként lépett be 

a történetbe az újhartyáni üzemelı rádiótorony lebontásának szükségszerősége.  
 

A fejlesztés koordinálása az AKA Zrt. hatáskörébe került. Az AKA az AGIS F&S Kft-t bízta 

meg egy, a feladat megoldását célzó (köz)beszerzési versenyeztetés szakmai 

dokumentációjának elkészítésével.  
 

Az elkészült anyag véleményezésre az üzemeltetıhöz, az A-WAY Zrt-hez került, aki a 

jelenlegi rendszer fenntartási gondjaiban néhány éve segítı, és hasonló rendszerek 

tervezésében, építésében jártas Rádió Profil Kft-hez fordult ugyanezzel a kéréssel. 
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A. Véleményezés az „AKA-M5-URH rendszerfelmérés” címő melléklet tartalmáról , 
és arról, ami nincs benne 

 
Alapvetıen a feladatkiadás és a végrehajtás aktualitása és célja nem világos: hasonló 
állapotfelmérés és térerı-mérés már korábban is történt. Valószínőleg a résztvevık közti 
kommunikációs hiba miatt nem ismertek minden érintett számára ezek a múltbeli elemzések, 
megállapítások. A most közreadott jelentés egyezik a korábbi megállapításokkal és nem tett 
hozzá többet: csupán kijelenti, hogy az empirikus adatok térbeli eloszlása igazolja a megjelölt 
szakaszokra vonatkozó felhasználói panaszok jogosságát. A professzionális berendezéssel 
végzett mérések túlzottan leegyszerősített, "kétbites felbontású" vizualizációja (összesen 
négyféle térerıszint megjelenítése) mélyebb elemzésre nem elegendı, de jelen helyzetben ez 
nem is lehet cél.  
 
A jelenlegi állapot okai 
Az átjátszórendszer mostani mőszaki állapotának történelmi gyökerei vannak, és csak azzal 
együtt érthetı az állapot mögött rejlı ok. Az M5 kiépítésnek elsı ütemében a Budapest-
Kecskemét szakasz nem volt alulméretezve az újhartyáni, és az akkor még üzemelı 
Kecskemét-víztorony állomással. A budapesti bevezetı szakasz rádiós szempontból a 
jelenleginél jobban elérhetı volt a környezetben található kisebb darabszámú urbanizációs 
mőtárgy, illetve a mostaninál kevésbé fedett agrikultúrás területek miatt. A késıbbiekben 
bekövetkezett ipari- és kereskedelmi-objektum építések, közúti és egyéb infrastruktúrás 
fejlesztések, valamint a nagy területre kiterjedı erdısítés egyre növekvı csillapítást vitt be a 
rádióhullámok terjedési útjába, amely folyamatos gyengülést eredményezett, és a tendencia 
nem állt meg. 
Az autópálya Szeged felé történı továbbépítésével a rádiórendszer megfelelı bıvítésére 
közismert mőszaki megoldások rendelkezésre álltak, ezért különösebb technikai kihívást nem 
képezhetett a feladat. Az alulméretezés elsısorban pénzügyi okokra vezethetı vissza. Ennek 
szellemében került áthelyezésre a kecskeméti állomás Kiskunfélegyházára, majd a fejlesztést 
a szegedi állomás belépése zárta is, pedig abban az idıben már prognosztizálható volt, hogy 
kevés lesz a bázisállomások száma.  
A bıvítési idıszakban már valószínőleg nem készült elızetes mőszaki tervezés, méretezés. A 
megvalósítás a hazánkban szinte minden beruházásra jellemzı árversenyeztetés módszerével 
történhetett, ahol a szokásos egyedüli értékelési eljárás a legalacsonyabb árú ajánlat 
kikeresése. Magát a mőszaki problémát a kiválasztott pályázónak saját belátása szerint kellett 
megoldania az általa megajánlott keretösszegbıl. Egy kis nyereség reményében persze 
megjelentek az igénytelen, elnagyolt megoldások, esetleg a máshonnan bontott anyagok, és 
kimaradtak egyes másodlagos fontosságú összetevık. A végeredményt ezek a jelenségek 
érdemben nem befolyásolták. 
 
Lehet, sıt kell is kivitelezési árversenyt hirdetni, de csak egy minden részletében kidolgozott, 
leellenırzött kivitelezési dokumentáció alapján, amely nem hagy nyitva kérdéseket, különösen 
nem tartalmaz megoldatlan rendszerszintő problémákat, és aminek végrehajtását a kivitelezés 
során meg lehet, és meg is kell követelni. Ezt a tervdokumentációt viszont kifejezetten 
szakmai-gazdasági szempontok alapján, független tervezınek kell elkészítenie. 
Természetesen maga a tervkészítés is lehet egy tender témája, aminek végeredménye az 
árazatlan költségvetést tartalmazó terv. Az azonban hangsúlyozandó, hogy az átgondolt 
megoldások így már kisebb eséllyel jelennek meg a tervekben, hiszen az elsı ötletet papírra 
vetı tervezı valószínőleg alacsonyabb árat jelöl meg, mint a körültekintı, több alternatív 
lehetıséget vizsgáló, és ezek eredményébıl döntést hozó mérnök, akinek „drága” munkája a 
gazdaságosabb kivitelezésben térülne meg a megrendelı számára.   
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B. Véleményezés a Terv összességérıl és részleteirıl 
 
 
A terv a megrendelı vélt szándéka szerint a pályáztatás elsı számú mőszaki dokumentációja. 
Mielıtt kiragadott részletek kerülnének vizsgálat alá, itt is fontos megjegyezni, hogy már a 
dokumentum alapkoncepciója sem világos. 
Bemutatja a megvalósítani kívánt rendszer elvárt általános struktúráját, tulajdonságait, ami 
gyakorlatilag a berendezések marketing anyaga. Némi kanyarral ismerteti az engedélyezési 
eljárást, valamint igen terjedelmesen a rádiórendszer-tervezés és -méretezés folyamatát, holott 
a pályázók ezekkel nagy valószínőséggel tisztában vannak és  alkalmazzák. 
A "tervezett URH hálózat rendszertechnikája" ábrán egyfajta, elsı közelítésben elfogadható 
struktúrát találunk a hálózatról, amely a késıbbiekben és a mellékletekben anyaglista 
mértékig lebontva kimunkálásra került. Ez így egy pályáztatás alapja lehetne. 
Azonban a szöveg tartalmaz egy meglepı fordulatot, mi szerint "a kialakítandó rádió-
rendszerhez szükséges felmérési, tervezési és frekvencia engedélyezési munkálatokat a 
pályázónak kell elvégezni." Illetve, egy másik környezetben található feladatlistában: "Új 
állomások esetén a betelepülési, és kivitelezési engedélyek beszerzése" a pályázó teendıje. És 
valahol ismét: "A további 3 helyszín (Inárcs, Lajosmizse, Balástya), bár létezı távközlési 
infrastruktúra van, nem szerzıdött helyszín. Ezekre a betelepülésrıl és a független hálózati 
kiépítésrıl a pályázó gondoskodik saját költségén a tulajdonos elıírásainak betartásával." 
Vagyis maga a terv csak egy koncepció, amely nem biztos, hogy megvalósítható, mert 
nincsenek meg a partneri egyeztetések és engedélyek. 
Ilyen háttérrel az anyagnak "Példa" címet kellene viselnie. A tartalom megvalósíthatósága 
kétesélyes, tehát a pontról pontra történı kivitelezést a pályázóktól elvárni, megkövetelni nem 
lehet. Vagyis szabad az út az egyéni elképzelések irányában, ami sérti a versenyfeltételeket. 
 
 
"Példa2" A bizonytalan kimenetelő és igen költséges 
engedélyezési és tervezési folyamatú GSM torony-betelepülés 
helyett már az építési szakaszban is, de a bérleti költségek 
elmaradása miatt az üzemeltetés során mindenképpen rentábilis 
lehet egy olyan koncepció megvalósítása, amelyben "kerítésen 
belüli" a megoldás. Például a problémás északi szektor a 23,2 
km szelvényben található, jelenleg is minden szükséges 
infrastruktúrát tartalmazó portálra telepített átjátszóval 
biztonságosan ellátható lenne.  
 

Ezen kívül vizsgálat tárgyát képezheti, hogy a 30,1 km 
magasságban található ócsai csomóponti transzformátor-
állomás - melyben jelenleg is rendelkezésre áll az optikai 
hálózati végzıdés - egy betonoszlopos antennával alkalmas 
lehet-e az északi szakaszhatár ellátására. Az újhartyáni 
telephelyen és a többi mérnökségen sincs hasonló 
építésének akadálya. Ezek persze még csak szigetek, de a 
pihenık bevonásával, hasonló helyek keresésével 
valószínőleg rendszerszinten is összeállítható a koncepció. 
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Az anyag részleteiben vizsgálódva a következı észrevételek tehetık: 
 
- Az 1.1 pontban ez a szövegrész szerepel: 

"A pályázó köteles: 
• a rendeletben foglalt tartalmú „megfelelıségi nyilatkozatot” tenni, hogy a 
rádióberendezések az Eht.-ban elıírt alapvetı követelményeknek megfelelnek, 
• a tanúsító szerv által kiadott „megfelelıségi tanúsítvány”-t beszerezni, 
• gondoskodni arról, hogy a rádióberendezések legyenek ellátva „megfelelıségi 
jelöléssel”." 

A valóságban azonban a pályázó nem lehet kötelezett a megfelelıségi nyilatkozatok 
megtételére, sıt erre jogosultsága sincsen.  A nyilatkozattételre - a vonatkozó szabályok 
értelmében - a berendezés-gyártó, vagy bizonyos körülmények esetében a rendelet szerint 
gyártónak minısülı résztvevı a kötelezett. A pályázó feladata, hogy megfelelıségi 
nyilatkozattal és CE jelzéssel ellátott berendezést hozzon forgalomba, adjon el. 
További kritérium, hogy a telepítendı távközlési berendezés-típus az NMHH által közzétett 
engedélyezett-berendezés listán szerepeljen. 
 
   
- Az 1.3.1 szakasz ("Digitális ás analóg üzemmódban minimálisan elvárt szolgáltatások") 
címmel érinti a kivitelezés során kialakuló párhuzamosságokat, azonban ezt pontosítani 
szükséges. 
 
Magyarországon - az európai, ETSI elıírásokat betartva - jelenleg két frekvenciasáv áll 
rendelkezésre a rádió adóvevı hálózatok üzemeltetésére. Az egyik a VHF sávrész, mely 148-
174 MHz frekvenciahatárokkal jellemezhetı, és nagyjából 2 méter hullámhosszúságú, míg a 
magasabb, 403-470 MHz frekvenciák közti UHF tartomány 0,6-0,7 m hullámhossz 
paraméterekkel rendelkezik.  
A szabályozás a sávokon belül további behatárolásokat tartalmaz, melyek a különbözı 
rádiórendszerek kölcsönös zavarásainak elkerülése érdekében lettek meghatározva. Így pl. 
külön sávrész tartozik a fix telephelyő állomások közti (pont-pont, pont multipont) 
összeköttetések létesítésére, és egyéb felhasználási formákon túlmenıen külön tartománya 
van az átjátszóállomásokkal támogatott mozgó alkalmazásoknak is. 
A gyakorlatilag évrıl-évre változó elıírások az utóbbi idıben már helyet adnak a digitális 
átvitelő adóvevı berendezéseknek is, ami lehetıvé teszi ennek a projektnek a megvalósítását 
is. Azonban az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a közelmúlt frekvencia-átrendezéseinek 
hátterében egy nagyobb átviteli kapacitású sávrész megnyitása állt, amely ma még 
kihasználatlan, de elıbb-utóbb komoly zavarhatású rendszerek jelenhetnek meg országszerte. 
A megfelelı zavarvédettségre már a tervezés/beruházás idıszakában gondot kell fordítani, a 
megfelelı eszközöket be kell tervezni, be kell építeni.  
A sávrészeken belül a konkrét frekvenciát, csatornát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
állapítja meg az engedélyezési folyamatban. 
 
Az M5 autópálya jelenlegi analóg rádióhálózatának bázisállomás oldali frekvenciái 468 MHz 
körüliek, vagyis a sáv "felsı szélén" helyezkednek el. A bázisállomásokat összekötı hálózat a 
középsı tartományban 448 MHz frekvenciákkal jellemezhetı. Ezek a frekvenciák bármely 
forgalmazáskor egyidejőleg adásban vannak, miközben a bázisállomások vételt is biztosítanak 
10, illetve 5 MHz duplex-távolságon. Az adók és vevık közti elválasztást duplexerek 
biztosítják. Az egyes alrendszerek védelmét jelenleg semmilyen eszköz, sávszőrı sem segíti, 
ennek ellenére a zavartatás nem érzékelhetı.  
A digitális átvitelő hálózat minden bizonnyal 423 MHz közelében fog mőködni. 
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A korszerő rádióberendezések egyszerő felprogramozással installálhatók az adott sávon belül 
a kijelölt frekvenciákra, azonban a rádiórendszerek egyes építıelemei megkövetelik az 
egyedi, az adott frekvenciára szóló pontos, manuális beállítást, hangolást. Ez elkerülhetetlen 
pl. az átjátszó adó és vevı ugyanazon antennára történı csatlakoztatását biztosító duplex-
szőrık esetében. A vevıoldali zavarvédettséget pedig kifejezetten szők átviteli sávszélességő 
szőrıkkel szükséges biztosítani.  
A gépkocsiantennák esetében is jobbak a rezonáns, adott frekvencia-tartományra beállított 
hosszúságú sugárzók, mint a szélessávú "plug and play" konstrukciók. Ugyanígy, a szők 
frekvencia-tartományra beállított bázisantenna-szerkezetek is hatásosabbak a szélessávúaknál. 
Ezeknek az általános tudnivalóknak a kiépítendı rádiórendszer üzembe lépése és a jelenleg 
üzemelı hálózat leváltása közti átmenet megtervezésében van szerepe. 
 
A megszerzésre kerülı digitális hálózati frekvencián a szabályok szerint ideiglenesen sincs 
lehetıség analóg üzemben dolgozni. A bázisállomások egyes berendezéseinek mőszaki 
paraméterei pedig a nagy frekvencia-távolság miatt nem teszik lehetıvé az egyszerő 
átkapcsolást az analóg csatornáról a digitálisra. 
   
A digitális átvitelre szolgáló alacsonyabb frekvencia nagyobb hullámhosszt, pár centiméterrel 
hosszabb gépkocsiantenna-méretet jelent. Ezért a jelenlegi rezonáns antennákat cserélni 
szükséges. Az új frekvenciára behangolt antenna az átmeneti idıszakban az analóg csatornán 
természetesen kisebb hatótávolságú lesz a korábbinál, ezt a felhasználónak el kell tőrnie. 
A szélessávú mobilantennák viszont egyenletesen gyengébbek minden frekvencián, ilyenekre 
berendezkedni csak térerı-tartalékkal rendelkezı hálózatokban megengedhetı. 
 
Számolni kell a digitális állomások megjelenése, próbaüzeme során az analóg hálózatot érı 
zavarokkal, illetve akár fordított relációval is, ha a megfelelı sávszőrık nem kerülnek 
beépítésre. 
 
Az átmeneti idıszak forgalmazási módját alapvetıen meghatározzák az új berendezések 
képességei. A kereskedelmi forgalomban lévı - és köztük e rendszerbe tervezett - digitális 
rádióberendezések ugyan képesek analóg átvitelre is, azonban nincs szabad átjárás a két 
platform között. Az analógnak konfigurált berendezés csak analóg üzemmódú készülékkel 
léphet kapcsolatba, és értelemszerően a digitálisok is külön kommunikálnak. Továbbá a 
bázisállomások ethernet-alapú összefőzése csakis digitális átviteli módban lehetséges. Tehát 
az új bázisállomás-hálózat csak digitális üzemmódban lesz mőködıképes, telepítéskor így kell 
konfigurálni.  
Ezt tudomásul véve az 1.3.1 szakasz címe és tartalma ("Digitális ás analóg üzemmódban 
minimálisan elvárt szolgáltatások") további finomítást igényel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Egy duplexer tipikus átviteli görbéje. 
Az eszköz csak nagyon kis 
frekvenciasávban használható. 
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A megkövetelt szolgáltatások felsorolásán túlmenıen tisztázni kell, hogy az egyes 
szolgáltatások, illetve rendszerparaméterek az építési, áttérési folyamat teljes idıszakában, 
vagy egyes szakaszaiban, illetve egy meghatározott munkafázistól elvártak. Ennek 
megfogalmazásához mind a felhasználónak, mind a kivitelezınek információval kell 
rendelkeznie a telepítés és hálózatváltás lehetséges menetrendjérıl, mely a legkisebb 
járulékos akadályoztatással az alábbi sorrendben, de idıbeli átfedésekkel történhet meg: 
 
� Hatósági- és betelepülési engedélyek beszerzése.  
 
� A bázisállomások és LAN/WLAN összeköttetéseik teljes kiépítése. A jelenleg üzemelı 
átjátszóknál párhuzamos, független kiépítés lehetséges és szükséges. Elıfordulhat, hogy 
helyhiány miatt további antennák elhelyezésére nincs lehetıség. Ebben az esetben a lecserélt 
antennát és a korrekt kábelszerelvényt a folyamatos üzem megtartásával az analóg átjátszóra 
kell csatlakoztatni a lefedettség megırzése érdekében. A digitális átjátszó provizórikus 
antenna-megoldást kaphat az átmeneti idıben folytatott tesztre. 
 
� A mobil eszközök, vagyis a régi rádiók és antennák cseréje. Az új rádiókat úgy kell 
programozni, hogy "csatornaváltással" legyen elérhetı az analóg használati mód, illetve a 
digitális mőködés. Ezáltal a berendezéseket analóg módban, a szokásos kezeléssel (kézi 
csatornaváltás) a régi hálózaton tovább lehet használni, kiesı idı csak az átszerelésbıl adódik. 
A kétféle üzemmódra programozott készülékekkel a digitális átállás az arra kihirdetett 
idıpontban, felhasználói közremőködéssel egységesen megtörténhet.  
Az antennák cseréje miatt az átmeneti idıszakban hatótávolság romlás elıfordulhat. 
 
� A digitális rendszer kivitelezıi indítása, mőködési tesztje. Hatótávolság-teszt csak a 
véglegesített antennájú állomások környezetében értékelhetı. A két rendszer között kölcsönös 
zavarás elıfordulhat, de ez nem releváns.  
 
� Áttérés: a kivitelezı elvégzi a digitális bázisállomások antennáinak véglegesítését. 
Bekövetkezik minden mobil eszközön a felhasználó által levezényelt, egyidejő 
"csatornaváltás" a digitális üzemmódra, így az üzemeltetı napi munkája folytatódhat. Ismételt 
teljes funkcionális kontroll szükséges. A hatótávolság ellenırzés gyakorlati alkalmazásban és 
mérésekkel történjen. A mérési körülményeket és eredményeket dokumentálni kell a késıbbi 
összehasonlíthatóság érdekében.  
Eközben az analóg rendszer szükséghelyzeti tartalékként még elérhetı, azonban a 
bázisantenna-cserék során bekötött ideiglenes, kisnyereségő antennák miatt már csak kisebb 
lefedettséget biztosítva. 
 
� Eredményes áttérés után az analóg hálózat lekapcsolása, majd lebontása. Végezetül a mobil 
eszközökben az analóg csatornákat átprogramozással meg kell szüntetni. 
 
A felsorolásból látható, hogy teljesen zavarmentes áttérést nem lehet biztosítani, tehát ezt 
elvárni sem korrekt. A pályázati felhívásban a „minimális zavarás mellett” fogalmával kell 
élni. 
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A 2.1 pont a berendezéseket taglalja. A következı kiegészítéseket tesszük: 
 
Az ebben a pontban általánosan kezelt, de az árazatlan költségvetésben megnevezett Motorola 
DR3000 átjátszó néhány speciális tulajdonsága miatt pontosítások szükségesek: 
 
- A szünetmentes üzem 
A tervezett bázisállomás, a DR3000 típusú átjátszóberendezés beépített 230V hálózati 
tápegységgel és belsı akkutöltıvel, szünetmentességet biztosító áramkörökkel rendelkezik - 
erre a 2.1.1 pontban, a  Bázisállomás leírásában utalás is történt. Hátlapján egy speciális 
csatlakozó fogadja a külön megrendelendı akkumulátor 
tápcsatlakozó kábelt. A speciális kábelt, valamint az 
akkumulátort az árazatlan költségvetésbe be kell venni. Tehát 
az átjátszó elıtét UPS egységet nem kíván, sıt káros is: a 
berendezés az akkumulátoros üzemet a saját LAN 
kommunikációjában képes lejelenteni a diszpécser app felé, 
ami nyilván nem teljesülne, ha külsı UPS egységrıl üzemelne. 
Természetesen a LAN, WLAN hálózati elemek folyamatos 
áramellátását a mőködés zavartalansága érdekében meg kell 
oldani. Ezzel kapcsolatban az anyaglistában szereplı UPS 
egységek teljesítmény-kategóriáját újra kell méretezni az 
önálló áramkörön mőködı átjátszó miatt. 
 
- A DR3000 átjátszó gyári állapotban külön adó (N aljzat) és külön vevı (BNC aljzat) 
antennacsatlakozókkal rendelkezik. Ehhez külsı duplexer csatlakozhat a megfelelı 
bekötıkábelekkel. Az anyaglistában feltüntetett Procom DPF60/6 9-13 DR3000 duplexer 
kifejezetten ezekhez a rádiókhoz készül olyan formában, hogy a szőrık beépíthetık az 
átjátszók dobozaiba, az erre elıkészített helyre. A szőrı fix kialakítású csatlakozókábelei a 
rádió belsı csatlakozóival összedughatók. Végeredményben a DR3000 készülékházának N 
aljzata lesz az egyetlen külsı antenna csatlakozó. Az anyaglistában tehát feleslegesen 
szerepelnek az összekötı kábelek. 
A bázisállomások rajzaiban az áramellátásra és a duplexerre vonatkozó részleteket ennek 
megfelelıen módosítani szükséges. 
  

RKN4152 akku-kábel 

A duplexer áruként és beépítve az átjátszóba 
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A 2.1.6 pont az RF kábelekkel foglalkozik. A belsı terekben (a kültéri szekrényeken belüli, 
illetve az épületen belüli antennák esetében) a jumperkábeleket illetıen felmentést kell adni az 
1/2" mérető kábel kötelezı használatára vonatkozóan, mert ez a méret szők helyeken 
kezelhetetlen, a kényszerített kis hajlítási sugár károsítja a kábelt, és jelveszteséget okoz.  Az 
Ecoflex-10 és más, hasonló paraméterekkel rendelkezı kábelek megfelelık az 1-2 méteres 
szakaszok kivitelezésére. 
 
 
 
A 2.1.7 pontban, a passzív antennaköri elemek rövid felsorolásából, valamint az árazatlan 
költségvetésbıl kimaradtak az antennaköri villámvédık. Ez a hiány szisztematikusan 
jelentkezik az állomások blokkvázlatán is. Ezeken a rajzokon az antenna-tápvonalak és a 
jumperkábelek között egy egyéb funkció nélküli kötés van feltüntetve. 
Helyes kiépítéssel, a villámvédı alkalmazásával a szükséges kábeltípus-váltást is meg lehet 
oldani. Az anyaglistát, az elrendezési rajzokat a villámvédıvel ki kell egészíteni, a szükséges 
rajzi módosításokat el kell végezni. 
 
 
 

 
Villámvédı és két reflexió-jelzı szonda a külsı-belsı kábelek csatlakozási pontjánál, egy 

szekrényben 
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C. Rendszertechnikai megfontolások 
 
Az újhartyáni állomás kiváltása szükségszerő, és a jelen projekt alapvetı oka. Az Inárcs 
térségébe tervezett állomás ugyan mintegy 18 km távolságra van a szakaszhatártól Újhartyán 
27 km távolságával szemben, ami kedvezı hatású, de a terv által megjelölt, a torony valós 
magasságához igazodó 30 m antennamagasság jelentıs veszteséget okozó, 10 méteres 
csökkenés a jelenlegi, újhartyáni antennamagassághoz képest. Amennyiben minden technikai 
eszközt változatlannak veszünk, mintha áttelepítenénk a berendezést, és az egyvonalúság 
miatt igen kismértékő domborzati különbséget hatástalannak feltételezünk, akkor ez a két 
komponens mindössze 4,6 dB javulást jelent a szakaszhatáron, amely nem túl meggyızı. 
(összehasonlításul: kb. ekkora, vagyis éppen csak észrevehetı a különbség egy "rövid" és egy 
"hosszú" típusú gépkocsiantenna hatásfoka között.)  
Bár a Bullington-féle térerı-képlet alkalmazása egy perc alatt kétségeket ébreszt a sikerrel 
kapcsolatban, lefuttattuk egy tervezıprogrammal is a jelenlegi és a tervezett paramétereket. 
 

 
 
 

A jelenlegi újhartyáni állomás északnyugati antennájának besugárzási képe.  
A piros mezık a felhasználók által „zajos, de általában érthetı” véleménnyel jelzett 

helyekre esnek. 
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Ha figyelembe vesszük, hogy a 30 méteres antennamagasság csak egy fikció, melynek 
megvalósíthatósága a közcélú szolgáltatók várható ellenállása miatt kérdéses, akkor 
aggodalomra ad okot az északi traktus jövıbeni elérése.  
   

Az inárcsi GSM torony tervezett északnyugati antennájának várható besugárzása. Jól 
látható az antennamagasság és a domborzat hatása, a javulás kevésbé. 

URH antennák telepítésére megkapott szintek  
Bóly                       Pécs                              Véménd 
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A fenti elhanyagolásokkal Bullington szerint továbbszámolva a várható térerıt, a tervezetthez 
képest már 3 méter kényszerő antennapozíció-vesztés is a jelenleginél is kisebb értéket hoz 
létre a szakaszhatáron. Ezért a tervben szereplı inárcsi kétcellás kialakítást az opciós 
státuszból célzottá kell elıléptetni. Sıt, további 3 dB nyereség reményében az északi cellában 
két párhuzamos nyalábú antennapár megvalósíthatóságát is érdemes megvizsgálni - ami 
elızetes helyfoglalást kíván a tornyon. 
Amennyiben viszont a betelepülési igényt a tervezett antennapozícióra nem sikerül elızetesen 
elfogadtatni, akkor a torony-tulajdonos által megajánlott pozícióban próbaállomás mérésével 
kell meggyızıdni a mőködıképességrıl. Tekintve, hogy a (számítógépes) térerı-kalkulációk 
tapasztalati összefüggések modellezései, és ennek a több mint fél évszázada folyó munkának 
még mindig nincs általánosan elfogadott algoritmusa, határesetben különösen nem lehet 
programok által generált színes térképekre alapozni. A modellezések hibái bizonyíthatóan 
akár 20 dB körüliek is lehetnek.  
 

 
 
A digitális átviteltıl sem lehet csodát várni. A digitális jelátvitel hangzástisztaságát a távolság 
függvényében bemutató, a marketing-anyagokból átmentett diagram ütısen mutatja a digitális 
mőködés elınyeit. Azonban, ha inkább az egzakt skálával bíró, szakmai diagramot 
tanulmányozzuk, látható, hogy a jelenlegi gyakorlatban kényszerőségbıl rendelkezésre álló 
alacsony jelszintek az analóg rádiózásban még megadják a lehetıségét annak, hogy az emberi 
elme összerakja az információt a zajos háttér ellenére, de a hasonló térerejő digitális adások 
"összetört" hangja erre alkalmatlan.  
További nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy mozgó jármővek a küldı-fogadó 
állomások, és ebben az esetben a környezeti tárgyak rádióhullámokat szóró, reflektáló hatása 
gyors ütemő térerı ingadozásokat (fading) vált ki. Ez analóg átvitelnél csak 
századmásodperces jelhiányokat okoz, ellenben a digitálisnál a bekövetkezı szinkronizációs 
zavar miatt már dadog az átvitel. Nagyon valószínő, hogy a digitális rendszert nagyobb 
térerejőre kell beállítani, mint az analógot. 
    
Az inárcsi állomás fentiek szerinti újragondolásával összefüggésben 
megfontolásra felvethetı, hogy a beltéri antennásra tervezett újhartyáni 
állomás tetıantennás, vagy könnyen megvalósítható, kb. 15 méteres, 
csıtoldattal ellátott betonoszlopos kialakítása kiválthatja az elızıek miatt 
szükségesnek tőnı Inárics-Dél cellát, vagyis költségtakarékosan továbbra is 
egy-egy átjátszó telepítése lenne szükséges mindkét helyre, csak más 
antenna konfigurációval.  
 
Hasonló újragondolás javasolható a többi állomásnál is. 

Egy lehetséges pályaszéli megoldás: 
optikai hálózat és napelemes táplálás
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D. A „3. Bázisállomások specifikációja” fejezet megjegyzései 
 
A VHF/UHF adástechnikában - ellentétben a centiméteres hullámhosszúságú rádiós 
összeköttetésekkel - nem jellemzı, és csak speciális körülmények esetén fordul elı az 
antennák döntése. Míg a cellás (telefon)rendszereknél a döntés elsısorban a távolra sugárzás 
elkerülése érdekében történik, jelen esetben errıl nincs szó. Ebben a frekvenciatartományban 
az antennák nyaláboltsága egyébként sem olyan erıteljes, hogy ezekkel a hatásokkal élni 
lehessen. A javasolt antenna standard gyári szerelıkészlete nem is tartalmaz erre szolgáló 
szerelvényt, azt külön kell megrendelni. A táblázatokban megadott antennamagasságok és 
döntési szögek egyszerő trigonometriai számítással megállapított eredményeként a 
legnagyobb térerı vektorai a toronytól kb. 250 méter távolságon metszik a talajsíkot, onnan 
távolabb már kisebb antennanyereség érvényesül. Ennek a méretezésnek számunkra nem 
látható a tudományos háttere. 
Az angol nyelvő specifikációban a pályázók számára a külföldiek részérıl ismeretlen EOV 
koordinátarendszer helyett WGS-t kellene használni. 
 

E. Az árazatlan költségvetés tételei 
 
- Helyfüggı, de mindenképpen pénzügyileg, logisztikailag jelentıs tétel az antennatartó 
szerelvények, hágcsók, zuhanásgátlók tétele, amely nincs megemlítve. 

 
- A jumperkábelek ½” méret alattiak is lehetnek 
- Kimaradtak a villámvédı patronok 
- A Motorola DR3000 köré nem kell a megjelölt darabszámú jumperkábel, mert a duplexer a 
rádiótestbe beépítésre kerül 
- Az  átjátszó akkumulátora és akkukábele kimaradt 
- Az UPS teljesítményértéke, típusa változtatást igényel 
- Meg kell vizsgálni, hogy minden aktív eszköznek megtörtént-e a honosítása 
- A DP3601 készüléket a Motorola már nem gyártja, új típus van helyette 
- A DM3601 készüléket a Motorola már nem gyártja, új típus van helyette 
- A DMxx01 készülékhez kapcsolódó GPS vevıt nem tartalmazza a jegyzék  
- A K 70 70 21 típusú antennát tudomásunk szerint a Kathrein már nem gyártja 
 
 

F. A rendszertechnikai rajzok 
 
A fenti tételek és kapcsolatrendszer-változások miatt a rendszertechnikai rajzokat módosítani 
szükséges. 
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G. Konklúziók 
 

1. A Terv nagy valószínőséggel nem ad megoldást a jelenlegi legnagyobb problémára, a 
szakasz elején tapasztalható kapcsolatfelépítési nehézségekre. 

 

2. A határesetre történı méretezés sablonok alapján nem megengedhetı. 
Tesztállomásokat kell építeni. 

 

3. A felvázolt rendszertechnika kismértékő változtatásával jobb (de nem biztos, hogy 
elegendıen jobb) eredményeket lehet elérni. 

 

4. Rendszertechnikai terveket csak a 100 százalékos megvalósíthatóság (betelepedési 
engedélyek) birtokában lehet véglegesíteni. 

 

5. A rövid és hosszú távú kockázatok miatt a saját birtokon belüli kivitelezést jobban 
meg kell vizsgálni. 

 

6. A leendı bázisállomások darabszám-növekedése a használat módját nem befolyásolja, 
hívásbiztonságát viszont kedvezı irányba mozdítja el. 

 

7. A GSM tornyokra történı jogosultság megszerzésének immateriális költsége 
összemérhetı egy LAN-bekötéső pályaszéli állomás hardver költségével. Ez utóbbi 
viszont bérleti díj nélkül üzemeltethetı. 

 

8. A Terv egyes összetevık közti kapcsolati összefüggéseket hibásan tüntet fel. 
 

9. Néhány vitathatatlanul fontos összetevı beépítése nincs tervbe véve. 
 

10. Az anyaglistában már nem gyártott eszközök is szerepelnek. 
 

11. A Terv nem tekinthetı véglegesnek. A nyitva hagyott kérdések, melyek a 
rendszer alapvetı felépítését sem rögzítik le, elbizonytalanítják a jelentkezıket. 
Az elıre nem látható költségvonzatok miatt a pályázók biztonsági ráhagyással 
fogják elkészíteni árajánlataikat, ami a megrendelı számára kedvezıtlen.  

 

12. A kiíró részérıl nem etikus magatartás az aspiránsok tömeges rászabadítása a torony-
tulajdonosokra, illetve az érdekeiket képviselı mérnökirodákra azzal, hogy elızetes 
helyfoglalási megállapodások nélkül kapják meg a pályáztatási anyagot, és az 
információkat, elıszerzıdéseket külön-külön kell összegyőjteniük.   

 

13. Nem megengedhetı, hogy a végleges, a rendszer mőködıképességét garantáló terv 
nélkül a megrendelı és a tervezı-kivitelezı között vitás helyzetek alakuljanak ki az 
ellentétes érdekek mentén. 

 
 
 
 
 

Juhász Károly 
magántervezı 

MMK Hi-T 02-0260 
 

Tel: 309469403 


