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Анотація 
Проведено огляд систем радіоаматорських ретрансляторів, побудовано зони охоплення сигналом для пере-

давачів різних діапазонів частот, надано рекомендації щодо організації та експлуатації систем радіоаматор-
ських ретрансляторів (репітерів). 
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Abstract 
The review of amateur radio repeaters built area covered by the signal transmitters for different frequency bands, 

and recommendations regarding the organization and operation of hamradio repeaters. 
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Вступ  

Згідно із рекомендаціями міжнародної організації IARU [1] в частотному плані розподілу IARU 
Region 1 HF and VHF/UHF/Microwave Band plans [2] для ультракороткохвильових ділянок спектра 
радіоаматорським станціям виділено шість загальних смуг. Для VHF це ділянки в межах 50 – 54 МГц, 
70 – 70,5 МГц та 144 – 146 МГц; для UHF це 430 – 440 МГц, 1240 – 1300 МГц та 2300 – 2450 МГц. В 
зв’язку із певними історичними та бюрократичними обмеженнями на сьогодні в Україні можливе 
застосування лише смуг частот 50,08 – 50,28 МГц та діапазонів 144 – 146 МГц, 430 – 440 МГц. Кана-
ли для ретрансляторів відводяться лише в двох останніх [3]. Наразі, можливе практичне  використан-
ня систем ретрансляції (репітерів) з частотним рознесенням з модуляцією NFM (вид випромінювання 
F3E) для голосового обміну в реальному часі. Також активно впроваджуються системи з цифровими 
методами модуляції, такими як 4-FSK (стандарт DMR), С4FM (стандарт Yaesu), GMSK, QPSK, 4FSK 
(стандарт D-STAR), які поки що є експериментальними [4]. 

Метою роботи є розроблення методики застосування радіоаматорами ретрансляторів напівдуплек-
сного типу для різних діапазонів як одночастотних так і з рознесенням частот. 

 
Результати дослідження 

Системи радіоаматорських ретрансляторів VHF та UHF дозволяють значно розширити зону 
зв’язку для мобільних та стаціонарних станцій з потужністю до 5 Вт, яка є максимально дозволеною 
Регламентом аматорського радіозв’язку України [3] (далі Регламент). Але в цьому є певна неузго-
дженість, т.я. потужність передавача ретранслятора за Регламентом може бути до 15 Вт, що втричі 
перевищує дозволену потужність індивідуальної або колективної радіоаматорських станцій на цих 
діапазонах. Тому не завжди зворотній канал пропорційний до прямого і якість зв’язку для абонентів 
відрізнятиметься при однаковому рівні сигналу прямого каналу. Побудована розрахункова зона охо-
плення передавача прямого каналу двочастотного напівдуплексного ретранслятора, розташованого в 
м. Вінниця [5] приведена на рис.1. Дані для розрахунку: частота 145,6 МГц, потужність 15 Вт, висота 
передаючої антени 40 метрів, висота прийомної антени (для мобільного абонента) взята із урахуван-
ням 1 метр над поверхнею Землі. 

 



  

 
Рис. 1. Зона охоплення передавача прямого каналу двочастотного напівдуплексного ретранслятора  

для частоти 145,6 МГц м. Вінниця [6] 

 
Відповідно до частотного плану розподілу IARU Reg.1 [2] загальновикличні частоти (FM calling 

frequency) та частоти виклику для мобільних станцій визначені як 51,51 МГц (в Україні поки не при-
своєна радіоаматорам частота), 145,5 МГц, 433,5 МГц. На цих частотах проведення радіозв’язків рег-
ламентується як оперативний виклик або короткотривале QSO. Такі частоти не займаються для три-
валих передач та не використовуються для місцевих зв’язків. Проте існують певні обмеження зони 
мобільного виклику та зони радіовиклику взагалі, виходячи із неефективних антен портативних стан-
цій, малої потужності мобільної станції та складного рельєфу місцевості [7].  

Вихід із даної ситуації – розташування на викличній частоті одночастотного напівдуплексного ре-
транслятору (або ехорепітеру), тобто системи автоматичного запису-відтворення мовної інформації 
на одній частоті. Подібна система може забезпечити значно більшу зону охоплення під час мобільно-
го виклику за рахунок більш вигідного розташування та ефективної антени. При однаковій потужно-
сті із мобільною станцією (згідно з Регламентом, до 5 Вт) забезпечується пропорційність потужності 
сигналу (якості зв’язку) мобільного абонента та ретранслятора. Також до переваг даного методу слід 
віднести роботу прямого і зворотного каналів на одній частоті, що вдвічі зменшує загальну смугу 
частот такої системи, спрощення та здешевлення антенно-фідерного тракту, відсутність дуплексеру, 
можливість автоматичного контролю якості власної передачі. До недоліку – швидкість передачі зме-
ншується в 2 рази, що не критично для систем мовної передачі. 

Побудована розрахункова зона охоплення передавачів одночастотних напівдуплексних ретрансля-
торів, розташованих в м. Вінниця приведені на рис.2(а) та рис.2(б). Дані для розрахунку: потужність 
5 Вт, висота передаючої антени 40 метрів, висота прийомної антени взята із урахуванням 1 метр над 
поверхнею Землі аналогічно до зони охоплення приведеної на рис.1. 

 

        
а)              б) 

Рис. 2. Зона охоплення передавачів одночастотних напівдуплексних ретрансляторів м. Вінниця [6]:  
а) частота 145,45 МГц б) частота 433,5 МГц 

Зона охоплення приведена на на рис.2(а) також показує фактичну зону охоплення зворотного ка-



  

налу для двочастотного напівдуплексного ретранслятора, т.я. умови пропорційні. Як наслідок, в порі-
внянні з рис.1 охоплення буде на меншій площі, що і буде мірою зменшення якості сигналу в каналі з 
двочастотним поділом. 

Для забезпечення зручності у користуванні такою системою, відповідності до вимог викличної ча-
стоти та керуючись умовою зрозумілості для використання час запису-відтворення в таких системах 
слід обирати в межах 30 сек. – 120 сек., а включення каналу робити з застосування суб-тонального 
ключа CTCSS [8].  

 
Висновки 

Таким чином окрім двочастотних напівдуплексних систем ретрансляторів можливо, та в деяких 
випадках доцільно, використання одночастотних напівдуплексних систем ретрансляції з можливістю 
автоконтролю якості сигналу, що в свою чергу розширить зону мобільного виклику радіоаматорських 
станцій та при умові пропорційності потужностей створить оптимальні умови передачі сигналу як 
для прямого так і для зворотного каналів. 
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