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مقدمه :
من مطمئنم که همه شما انواع بی سیم های کوچک را در مغازه ها با انواع اقسام عنوان ها مثل :
 Costco ،Staples ،Walmartو ...دیده اید .حتی ممکن است شما اسباب بازی های کوچک بامزه
ای در این زمینه برای بچه ها گرفته باشید.
این رادیوهای کوچک دو طرفه اسباب بازی نیستند .آن ها واقعاً اسباب ارتباطی تجاری (برای فروش)
هستند که هرکسی می تواند از آن ها برای انواع وسیعی درخواست های ارتباطی از راه دور مثالً  :تفریحی،
حرفه ای ،امنیتی و ...استفاده کند.
شبکه رادیویی موبایل عمومی یا همان  1GMRSدر اصل به عنوان  15کانال کم توان ()low power
شروع به کار کرد .اکنون  66کانال به آن اضافه شده است ،ولی هفت کانال آن از توان انتقال باالتر 6
وات استفاده می کند.

رادیوهای  GMRSمستقیماً با باندهای تجاری رادیویی مشابه رقابت می کند .درست مانند اتحادیه های
بیزینس باند تجاری ،رادیوهای  GMRSروی مود (Simplexساده یا غیر مرکب) عمل می کنند که این
بدان معنی است که هر سیگنالی که از ؟ انتقال داده شده است یا توسط رادیو دریافت شده ،در همان
فرکانس یا کانال انجام شده است .آن ها هم چنین همان ویژگی ها و توانایی های عملیاتی مشابه بقیه
را دارند که همین باعث می شود این ها جایگزین کامل و مناسب برای گروه های تجاری باشند.
این رادیوهای دستی  UHFکوچک ارزان قیمت ،کاربران را قادر می سازند تا در فاصله باالی ده کیلومتر
بین خودشان در تماس ارتباطی بیسیم بمانند .اگرچه در محیط شهری کاهش دسترسی اتفاق خواهد
افتاد .هم چنین  GMRSمی تواند تکمیل کننده و حتی جایگزین هر یکی از روش های ارتباطی محدوده
کوتاه به عنوان رادیو باند تجاری ،وایرلس ،تلفن و پیجر بشود.
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درخواست های سرويس شخصي ،تجاری و عمومي :
رادیوهای  GMRSمی تواند برای هر یک از درخواست های متنوع عجیب در مقیاس بزرگ استفاده شود.
(هم شخصی و هم حرفه ای).

کاربردهای شخصی (: )Personal


شما می توانید از رادیوهای  GMRSدر حوالی خانه یا آپارتمان استفاده کنید .داخل خانه به حیاط

پشتی یا حیاط جلویی یا داخل خانه یا حیاط به داخل خانه یا حیاط همسایه .آن ها مانند یک دستگاه
مخابره کوچک قابل حمل برای مخابره اعضای خانواده و همسایه ها عمل می کنند.


در یک پاساژ یا در یک فروشگاه شما می توانید به دیگران اجازه دهید که بدانند شما کجا هستید،

چه مدت شما در آن جا خواهید بود ،یا یک مکان را برای دیدار ترتیب دهید.


 GMRSهم چنین برای سایر فعالیت های بیرونی مثل  :پیاده روی ،اسکی بازی ،ماهی گیری،

دوچرخه سواری و ...یک سیستم کامل هست .نه این که شما فقط می توانید در طول عملیات ارتباط
برقرار کنید بلکه آن را برای استفاده های دیگری هم می توان به کار برد .شما حتماً مجبور نیستید که
در یک گروه بسته باشید .در یک حادثه که یک نفر گم یا مجروح می شود GMRS ،یک کارخانه امنیتی
بزرگ (کالن) فراهم می کند که شما اعضای گروه را پیدا کنید و به آن ها امدادهای درمانی برسانید .در
حقیقت بسیاری از سازمان های امداد و نجات رادیوهای  GMRSرا به عنوان قسمتی از تجهزیات
استانداردشان دربردارند .نه فقط برای ارتباط بین خودشان بلکه هم چنین برای ارتباط با مردمی که در
حال جستجوی آن ها هستند.


در مسافرت های جاده ای که دو یا تعداد بیش تری از وسایل نقلیه با هم در حال مسافرت هستند،

 GMRSیک لینک بیسیم فوری بین وسایل نقلیه برای حتمی کردن این که آن ها بتوانند با هم دیگر
بمانند ،فراهم می کند .حتی وقتی که یکی یا بیش تر پشت یک چراغ قرمز گیر کند ،بعد از بقیه به آن
ها ملحق خواهد شد .و اگر شما بچه هایی هم در یک وسیله نقلیه یا در دو تا یا بیش تر همراه خودتان
دارید ،آن ها می توانند با هم دیگر صحبت کنند و خودشان را مشغول کنند تا شما در رانندگی تمرکز
کنید.

کاربردهای تجاری (: )Business


وقتی که شما در یک ساختمان یا انبار کاال کار می کنید ،اطالعات بین چندین دفتر و حوزه می

توانند رد و بدل شوند.


در یک خرده فروشی ،بقالی و مغازه های بزرگ تر ،تجهیز تمام کارکنان با  GMRSیعنی هر کسی

می تواند در ارتباط با دیگری باقی بماند برای هم آهنگ کردن کاال ،راهنمایی مشتری یا برای احضار
کارکنان یا کارمندان ،کمک کردن به مشتری ها ،مطمئن شدن از سرویس دادن سریع و همچنین برای
افزایش میزان بازدهی میزها کمک می کند.


مدارس ،کالج ها و دانشگاه ها می توانند کارمندان را با امنیت تجهیز کنند و امنیت پرسنل را به

همراه ارتباطات رادیویی دو طرفه فراهم کنند و هم چنین مجامع و وقایع را هم آهنگ کنند.


برای بیمارستان ها ،خانه بازنشستگان و سالمندان ،مدیریت ،قابلیت فراهم کردن امنیت برای هر

دو کارمندان و بیماران دارد و ارتباط پرستاران برای فراهم کردن مراقبت بهتر از بیماران ایجاد شود.


هر نوع طرح برنامه و هماهنگی ،از قبیل نمایشگاه هّای تجاری ،کارناوال ها ،رژه ها و حوادث

اجتماعی یا کارهای اینچنینی در مقیاس بزرگ ،با استفاده از رادیوهای  GMRSبسیار تأثیر گذارتر و
کارآمدتر می تواند انجام و تکمیل شود.

خدمات و سرويس های عمومي :
برای فراهم کردن خدمات عمومی از قبیل  :نیروهای پلیس شهری OPD ،و  ،RCMP ،QPPامدادگران،
سازمان های آتش نشانی ،پلیس نیروی دریایی ،نظامی ،ارتش ،جنگی و بعضی دیگر مثل آژانس ها می
توانند رادیوهای  GMRSرا حمل کنند .از این رادیوها در مواقع پریشانی و حوادث برای ایجاد و نگه
داشتن تماس با اشخاصی و کسانی که با رادیوهای  GMRSشان مجهز هستند ،می توان استفاده کرد.

مشخصات و ويژگي ها :
 رادیوهای  GMRSواحدهای کوچک دستی هستند که از باتری های  AAیا  AAAیا باتری های قابل
شارژ استفاده می کنند.
 در هفت فرکانس انتخاب شده فقط برای  FRSماکزیمم توان خروجی  1/9وات است.
 در پانزده فرکانس انتخاب شده فقط برای  GMRSو  GMRS/ FRSماکزیمم توان خروجی می تواند
بین  1/9وات و  6وات سوئیچ بشود (.)LO/HI

 این رادیوها در فرکانس های  UHFبین  566و  567مگاهرتز عمل می کنند.
 بسیاری از رادیوها یک گزینه  Call- endدارند که یک تون ( )Toneمی فرستد وقتی که دکمه Push-
 to- talkزده می شود برای این که به کاربران نشان بدهد که تماس پایان یافته است.
 بسیاری از رادیوها یک ویژگی پیجینگ دارند که رادیوی انتقال دهنده یک تون به رادیوی گیرنده می
فرستد و رادیوی گیرنده یک تون از خود به صدا در می آورد (در بعضی از مدل ها ویبره می زند) برای
این که نشان دهد یکی از کاربران خواستار ارتباط هست.
 )Continues Tone Coded Squelch System(CTCSS یک روش هست که یک تون قابل
شنیدن به همراه سیگنال ارسالی فرستاده می شود که این پیام برای رادیوهای گیرنده ای که به این تون
خاص تنظیم شده باشد ،قابل باز کردن خواهد بود .همه رادیوهایی که به این تون خاص نشده اند نمی
توانند این  audioرا باز کنند( .هم چنین آن هایی که به تون دیگر تنظیم شده اند یا هیچ تونی برای
آن ها تنظیم نشده است) .این ویژگی به چند کاربر یا گروه اجازه می دهد که از یک فرکانس استفاده
کنند ،بدون این که دخالت یا فضولی در پیام ها ایجاد شود .موارد ارسالی فقط (همانطور که قبالً تعیین
شده اند) برای کاربرانی که به آن تون خاص تنظیم شده اند قابل شنیدن خواهد بود.
 یک ویژگی که  VOXنامیده می شود ( )Voice operated Transmitیک رادیو را  enableمی
کند که اگر صحبت هرکسی را در میکروفون بشنود ،به طور اتوماتیک آن را ارسال کند.

کانال ها و فرکانس ها :
 66کانال در دسترس وجود دارد و بسیاری از رادیوها همه  66کانال را با هم ترکیب می کنند ،اگرچه
به نظر نمی رسد که قراردادی بین تولید کنندگان وجود داشته باشد که کدام کانال باید به کدام فرکانس
اختصاص داده شود .بنابراین کانال  1در رادیوی یک تولید کننده ممکن است همان فرکانس رادیوی
تولید کننده دیگر نباشد.
بیش تر کتاب راهنماهای مخصوص کاربران رادیوی  ،GMRSفرکانس های اختصاص داده شده به کانال
ها را لیست می کنند .بنابراین تا زمانی که همه رادیوها روی فرکانس مشابه هستند (نه الزاماً روی کانال
مشابه) می توانند با هم دیگر در ارتباط باشند.
این جا نمونه ای از لیست فرکانس ها و کانال های رادیویی برند  Cobraرا مشاهده می کنیم.

Channels
Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
Channel 5
Channel 6
Channel 7
Channel 8
Channel 9
Channel 10
Channel 11
Channel 12
Channel 13
Channel 14
Channel 15
Channel 16
Channel 17
Channel 18
Channel 19
Channel 20
Channel 21
Channel 22

Frequancy(MHZ)
462.5625
462.5872
462.6125
462.6375
462.6625
462.7125
462.5625
467.5625
467.5875
467.6125
467.6375
467.6625
467.6875
467.7125
462.5500
462.5750
462.6000
462.6250
462.6500
462.6750
462.7000
462.7250

FRS/GMRS
FRS/GMRS
FRS/GMRS
FRS/GMRS
FRS/GMRS
FRS/GMRS
FRS/GMRS
FRS/GMRS
FRS only
FRS only
FRS only
FRS only
FRS only
FRS only
FRS only
GMRS only
GMRS only
GMRS only
GMRS only
GMRS only
GMRS only
GMRS only
GMRS only

POWER
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5 Watts
0.5 Watts
0.5 Watts
0.5 Watts
0.5 Watts
0.5 Watts
0.5 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts
0.5/2 Watts

 می توانند19-66  و1-7  کانال های، را داشته باشدLO/Hi  قابلیت تنظیماتGMRS اگر یک رادیوی
 برای رنج های طوالنی تر یا در داخل محیطیHi  از تنظیمات. وات6  وات یا1/9  چه توان.استفاده شوند
Lo ) و از تنظیمات... ماشین ها و، ساختمان ها،که اجسام زیادی در حوالی دارد (اجسامی مثل درخت
) یا برای کاهش... مزرعه و، داخل یک محیط باز (مثل آب،)برای رنج های کوتاه تر (فواصل نزدیک تر
.مصرف توان باتری و فراهم کردن زمان عمل طوالنی استفاده کنید

کانال  1یا (56659669مگا هرتز) به عنوان تعیین یک کانال اضطراری :

در دوره چند سال اخیر یک فشار جدی به وسیله بسیاری از سازمان های امداد و نجات و سرویس های
اضطراری برای تعیین یک فرکانس  FRS/GMRSبه عنوان اولین کانال تماس اختصاص اضطراری به
وجود آمده است .پس از مناظره ها و انعکاس های زیاد ،فرکانس  5659669برای این منظور انتخاب شده
است که ترویج داده شود.
دالیل انتخاب این فرکانس برپایه دو فاکتور عمده بود :
 )1این که تقریباً هر رادیوی  FRS/GMRSشامل این فرکانس هست.
 )6این که بیشتر تولید کنندگان رادیو (نه همه) این فرکانس را به عنوان کانال  1طراحی می کنند.
مقررات برای استفاده مؤثر از این کانال این است که نباید هیچ تون یا آپشنی روی این فرکانس تنظیم
شود .بنابراین همه کاربران می توانند برای احضار کردن یا شنیدن تماس ها برای کمک و مساعدت قادر
باشند .حتی آن رادیوهایی که هیچ  optionاضافی دیگری (مثل  CTCSS ،pagingو )...نداشته باشند.
برای این که این طرح پیشنهادی ( )Proposalمؤثر باشد ،الزم است که همه کاربران این فرکانس را
در یک بنیاد منظم دیده بانی کنند.

مقايسه  GMRSبا باندهای تجاری راديويي مشابه :
صنعت ارتباطات رادیویی تجاری گونه های بسیار زیادی سیستم های کنترل کامپیوتری
( )Computer- Controlledو ابزاری برای تجارت و صنعت فراهم کرده است .یک نوع رادیو که به
طور رایج استفاده می شود ،رادیوی  UHFساده دستی  6وات است .این بیسیم های کوچک دستی
ارتباطات در رنج کوتاه موثر را برای کاربران معموالً در فرکانس های باند تجاری  1تا  16فراهم می
کنند ( .)Channelsمشکلی که هست کاربران باید یک رادیو اجاره کنند یا یک رادیو بخرند .این
رادیوها می توانند برای خرید خیلی گران باشند( .معموالً از قیمت  191 $شروع می شود به باال که
وابسته به ویژگی هایی هست که دارند) به عالوه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم برای مجوز هر
واحد رادیو و هر فرکانس (کانال) و باتری ها و شارژر و هزینه های عمل کردن آن ها ،حتی فقط دو

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

یک نکته منفی برای این سیستم رادیو ترانک آن است که ِدارای محدودیت در تعداد سایتها و تعداد
کاربران در هر سایت است در حالیکه آن دوی دیگر دارای قابلیت مقیاس پذیری جهت پشتیبانی از پیاده
سازی در سطوح مختلف هستند.

خالصه و نتیجه گیری:
رشد تقاضا برای سرویس های رادیویی ترانک به طور معمول در حدود  10 %در سال است و
هیچعالمتی از کم شدن این رشد تقاضا در آینده نزدیک دیده نمی شود .این تقاضای رو به رشدمشکالتی
را در جهت بی نیاز ساختن مردم با طیف مختص به رادیوترانک به وجود می آورد.بنابراین تکنیک های
جدید ،در جستجوی راهی هستند که بتوانند از طیف فرکانسی موجوداستفاده بیشتری ببرند .در چنین
تکنیکی از ترانکینگ استفاده می شود ،که اجازه استفاده بیشتر را ازفضای فرکانس فراهم می کند .به
وسیله ترانکینگ استفاده کنندگان از یک دسته کانال به طور مشترک سهم می برند ،در این روش
اتالف وقت استفادهکنندگان کاهش می یابد و در نتیجه این کاهش ،احتمال دارد که همه کانال ها به
طور هم زمان مورد استفاده باشد.
ترانکینگ یک سیستم عمومی پذیرفته شده است که به طور اتوماتیک کانال ها را بر تعداد استفاده
کنندگان تقسیم می کند .برای دستیابی به این مرحله به معنای واقعی تعداد استفاده کنندگان باید
چند برابر تعداد ترانک ها (تعداد فرکانس ها) باشد .ترانک وقتی سودمند است که تعداد کانال های
مورد نیاز بیشتر از تعداد کانال های واگذار شده سیستم باشد .در سیستم ترانک کانال ها بر حسب نیاز
به مکالمات اختصاص می یابند و هنگامی که مکالمات تمام شد ،کانال ها برای اختصاص به دیگر
استفاده کنندگان به منبع برمی گردد .اهمیت این سیستم در اینجا است که هر استفاده کننده به هر
کانال آزادی در داخل منبع یا مخزن کانال (سایت) دسترسی دارد.
فلسفه اساسی سیستم ترانک تسهیم اتوماتیک اختصاص سهم کانال به هر یک از متقاضیان ارتباط تعداد
کمی کانال رادیویی در بین تعداد زیادی مشترک می باشد .بکارگیری سیستم های رادیویی ترانک ،به
منظور استفاده هر چه موثرتر از سیستم های رادیویی مرسوم می باشد.
امروزه با توسعه شبکه های مخابراتی ،ترافیک ارتباط رادیویی نیز افزایش چشم گیری یافته و با توجه
به محدودیت باند فرکانسی ،استفاده بهینه از آن برای ارتباط بیشترین تعداد مشترک ،در وسیع ترین
ناحیه تحت پوشش ،یکی از ابعاد مهم ارتباطات مدرن به شمار می آید.

سیستم رادیویی ترانک که به تازگی مطرح گردیده ،می تواند به عنوان یکی از راه حل های مطمئن
برای حل این مشکل به کار گرفته شود .سیستم ترانک سال ها است که در شبکه های ارتباطی رادیویی
مورد استفاده قرار گرفته و از طریق تعداد اندکی کانال رادیویی ،ارتباط بین مشترکین زیادی برقرار
شده است ،به همین ترتیب در سیستم رادیویی ترانک ،چندین کانال برای تعداد زیادی از مشترکین
اختصاص داده می شود و قسمت کنترل مرکزی با تخصیص کانال ها به مشترکین متقاضی ،شبکه را
طوری کنترل می نماید که از تمام کانال ها به طور مساوی و مداوم استفاده شود و از این طریق باالترین
بهره وری ممکن از باند فرکانسی به دست می آید .با مثال ساده ای عملکرد سیستم ترانک روشن می
گردد.
در سیستم های مرسوم ،تخصیص دائم یک یا چند کانال رادیویی به یک گروه مشخص ،موجب می
شود در لحظات زیادی بعضی از مشترکین یک گروه ،نیاز به کانال رادیویی داشته باشند و کانال گروه
خودشان هم اشغال باشد و نتوانند ازکانال رادیویی گروه دیگر که در همان لحظات کامال آزاد است
استفاده نمایند .در سیستم ترانک امکان بکارگیری این چهار کانال برای تمام گروه ها وجود دارد.
بدین ترتیب در هر لحظه حداکثر استفاده از چهار کانال به عمل می آید و امکان بالاستفاده بودن یک
کانال و ترافیک زیاد درکانال دیگر وجود ندارد و در نتیجه امکان عدم دسترسی به کانال آزاد وجود
ندارد .اگر چه ساختمان داخلی سیستم رادیویی ترانک بسیار پیچیده است اما برای مشترکین این
سیستم کار با آن حتی آسان تر ازکار با سیستم های متداول می باشد.
روش تماس (سناریوی برقراری ارتباط رادیویی) شبیه روش ارتباط از طریق شبکه تلفن سوئیچینگ
است .این بدان مفهوم است که مشترک مربوطه ،نگران اینکه چگونه و از چه کانالی استفاده می کند
نیست.
سیستم ترانک دارای کنترل کامل کامپیوتری است که بدون نیاز به اپراتور به راحتی عمل نموده
ارتباطات مورد نیاز متقاضیان را هدایت کنترل و برقرار می نماید.
در این سیستم هر مشترک دارای شماره خاصی است که برای ارتباط با او کافی است ،مشابه شماره
گیری تلفن شماره مشترک مربوطه شماره گیری گردد و سریعا ارتباط برقرار شود.
سیستم رادیویی ترانک قابلیت اتصال به شبکه تلفن سوئیچینگ شهری) (PSTNرا دارد ارتباط
مشترکین سیستم ترانک با مشترکین تلفنی به راحتی امکان پذیر است .ارتباط بین هر مشترک رادیویی

یا تلفن با مشترک دیگر در سیستم ترانک کامال خصوصی و محرمانه است و مشترکین دیگر قادر به
شنیدن پیا مها نمی باشند ،در حالی که در سیستم های رادیویی مرسوم ،تمام مشترکین یک کانال ،به
راحتی پیام های رد و بدل شده بین دو مشترک دیگر را می توانند بشنوند.
در سیستم ترانک امکان برقراری ارتباط رادیویی مشخص و یا گروهی وجود دارد .معموال قسمت کنترل
کننده کامپیوتری سیستم رادیویی ترانک در هنگام برقراری یک ارتباط ،این عملیات را انجام می دهد .
بررسی مجاز بودن درخواست کننده به برقراری یک ارتباط ،بررسی حضور طرف موردنظر به منظور
برقراری ارتباط ،بررسی وجود کانال ارتباطی رادیویی و یا تلفنی الزم ،تخصیص یک کانال ارتباطی،
نظارت و ارتباط تا اتمام آن .تمام اعمال کنترلی در زمان بسیار ناچیزی توسط کامپیوتر کنترل کننده
انجام می شود .چنانچه مرکز سیستم ترانکینگ درخواست برقراری ارتباط از طرف یکی از مشترکین را
دریافت نماید و در همان لحظه ،تمامی کانال ها اشغال باشند و یا طرف یکی از مشترکین را دریافت
نماید و در همان لحظه ،تمامی کانال ها اشغال باشند و یا طرف موردنظر حضور نداشته باشد ،مشترک
درخواست کننده را بر حسب سطح اولویتی که دارد ،در صف خواست پیام ،در نوبت قرار می دهد و
عالمت (تون) مخصوصی را به عنوان حالت انتظار تا آزاد شدن یکی از کانال ها و برقراری ارتباطMPT
برای مشترک درخواست کننده ارسال می نماید .در ترانک دیجیتال تترا یک پیام دیتای
QUEUEINGکوتاه روی صفحه نمایش بی سیم می آید .بدین ترتیب مشترک از تالش پی در پی
برای گرفتن کانال ارتباطی آزاد رهایی یابد و می تواند به کارهای دیگری بپردازد .هنگامی که یک
مشترک به عنوان عضوی از سیستم ترانک پذیرفته شد ،آزادانه می تواند تسهیالت و امکانات سیستم،
نظیر پیام های سیار به سیار ،سیار به گروه ،دستی به دستی ،دستی به سیار ،سیار به مرکز(دیسپچر)،
سیار به دستی ،مرکز به سیار ،مرکز به دستی ،مرکز به گروه و دستی به مرکز .همچنین پیا مهای
اضطراری و یا اولویت دار برحسب طبقه بندی مشترک مربوطه ،پیام های کوتاه حرفی و عددی پیا
مهای وضعیتی تغییر آدرس پیام ،دسترسی به شبکه تلفن سوئیچینگ عمومی و خصوصی و خالصه از
کلیه امکاناتی که برنامه ریزی شده استفاده نماید.
درسیستم ترانک دو نوع کانال رادیویی ،یکی به نام کانال کنترل و دیگری به نام کانال ترافیکی وجود
دارد .کانال کنترل تمام اعمال سیگنالینگ کنترل کننده (هماهنگ کننده) بین و مشترکین انجام می
دهد.
کانال ترافیکی به صورت یک کانال تکرار کننده است که پیام های مشترکین را به یکدیگر منتقل می
نماید .نرم افزار سیستم ،آن چنان قوی است که عملیات سوئیچینگ پردازش ،پیام های مشترکین،

تهیه و جمع آوری اطالعات مختلف آماری ،نمایش پارامترهای مربوط به چگونگی عملیات و وضعیت
سیستم ،عیب یابی و کنترل ارتباطات را به راحتی اداره می نماید .طراحی و ترکیب سیستم ترانک به
منظور تامین پوشش رادیویی ،بستگی به وسعت ،بافت شهری و ناهمواری ناحیه موردنظر دارد.
به منظور گسترش منطقه تحت پوشش ،به راحتی می توان تعداد سایت ها را افزایش داد و سیستم
رادیویی ترانک منطقه تحت پوشش وسیع را به کار گرفت.
به همین ترتیب می توان منطقه تحت پوشش سیستم رادیویی ترانک را حتی به اندازه کشوری گسترش
داد بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که ،سیستم رادیویی ترانک دارای قدرت انطباق زیادی می باشد
و می تواند انواع نیازهای مخابراتی را در هر حجم ،شبکه های کوچک محلی یا چندمشترک تا شبکههای
گسترده با چندین هزار مشترک را برآورده نماید.
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