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RCAG станц гэж юу вэ?
Remote Control Air Ground (RCAG):
Агаар газрын алсын удирдлагатай 
станц юм. 1 иж бүрдэл станц нь 2 
радио сувагтай нийт 24 станцын  
48 радио сувгийн станц байрладаг.
Үүнээс 29 радио суваг нь:

Tower, Approach, Control-н 5
секторт үндсэн давтамж болж
хуваагдан нэг нэгнээ нөхөж
ажиллахаар тооцоолон
суурилуулсан байдаг.

Алтай сектор 124.0 MHz

Мөрөн сектор 128.0 MHz

Төв сектор 126.0 MHz

Говь сектор 127.0 MHz

Дорнод сектор 126.5 MHz

Approach 120.0 MHz

Tower 132.0 MHz



EMERGENCY 121.5MHz
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Аюулгүйн давтамж 121.5MHz:

• RCAG станцын 11 байрлалын
радио суваг нь дуун
холболтын удирдлагын (VCCS)
Garex220 төхөөрөмжтэй
холбогдсон байдаг.

• Бүрхэлтийн зургийг 9000
метрийн өндрөөр тооцоолж
зурав.



RCAG станцын дамжих орчин

VCCS

GAREX

128.0 MHz

&

121.5 MHz

Optic

VSAT

Нислэг Хөдөлгөөн Удирдлагийн Төв

• RCAG станц нь шилэн кабел болон сансрын
холбооны хиймэл дагуулын (VSAT) системээр
4wire E&M шугамын холболтоор дамждаг.

• НХУТ-н дуун холболтын удирдлагын (VCCS)
Garex220 төхөөрөмжтэй холбогдож нислэгийн
удирдагчийн ажлын байран дээр ирнэ.

Орон нутаг

“МХС” ТӨК

Intelsat 22



VSAT NETWORK AND RCAG

Intelsat22 satellite-г ашиглан 
сансрын холбоогоор холбогддог.



Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ийн шилэн 
кабелийн сүлжээг ашиглан холбогддог.



VCCS-Voice Communication Control System
GAREX220 төхөөрөмж

VCCS Garex220 төхөөрөмжийн давуу тал:
Радио
• VCCS нь алсын радио станцуудтай холбогдсон (RCAG)
Телефон
• Олон улсын шууд утастай холбогдсон
• Орон нутаг, дотуур дугаартай холбогдсон
• Hot line буюу шууд утастай холбогдсон 
VCCS Garex220 төхөөрөмжийн сул тал:
• Радио сувгийн тоо 40 хүрч дүүрсэн нэмэх боломжгүй
• IP станцуудыг дэмжихгүй зөвхөн 4w E&M дэмжинэ
• Ашигласан хугацаа урт 2008 оноос хойш 24/7
• Сэлбэг үйлдвэрлэхээ зогсоосон
• Төв төхөөрөмж алдаа өгвөл радио телефон холболтгүй 

болно. (Нөөц байхгүй)

GAREX220

Авсан арга хэмжээ:
• IP дэмждэг RCAG станцуудад зориулсан S4 controller 

судалж, туршилтаар ажиллуулж амжилттай болсон
• IP Дэмждэг RCAG станцуудыг шилжүүлэн суурилуулж 

S4 controller-той холбох ажил хийгдэж байгаа
• Control-ийн 5 секторт S4 controller-ийг суурилуулж 

нөөц ажлын байруудыг бий болно. Ингэснээр Garex
дээр алдаа өгөх үед радио холбоо тасралдал үүсэхгүй



S4 controller
S4 controller гэж юу вэ?

S4 controller нь төв төхөөрөмж гэж байхгүй LAN сүлжээгээр шууд IP
RCAG станцуудтай холбогдох дуун холболтын удирдлагын
төхөөрөмж юм.

Давуу тал:

• Garex220 VCCS системтэй холбогдсон RCAG станцуудтай давхар 
холбогдож удирдан зэрэг ажиллах боломжтой.

• Үнэ өртгийн хувьд Garex VCCS системээс хэд дахин хямд

• Нэг S4 controller дээр бүх секторыг оруулан тохируулах 
боломжтой. Холбоход хялбар энгийн.

• Төв төхөөрөмж байхгүй бие даасан  шууд LAN сүлжээгээр холбох

• Одоо үүсгэсэн байгаа шилэн кабелийн сүлжээгээр холболтыг 
хийнэ.

• Нэмэлт төлбөр төлөх шаардлаггүй.

Сул тал:

• Телефон холбох боломжгүй.

• Одоо ашиглаж байгаа сансрын холбооны C band дээр зурвас их 
эзлэнэ.

• Ku band-н зурвас руу шилжих шаардлагатай.
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S4 controller-ийг суурилуулсны дараа

128.0 MHz

&

121.5 MHz

Optic

VSAT
Орон нутаг

“МХС” ТӨК

Intelsat 22
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IP RCAG станцын бүрхэл

RCAG станцын байрлал:

• Нийт 9 байрлалд 10
RCAG станцыг
бүрхэлтийг тооцоолж
шилжүүлэн
суурилуулсан.

• RCAG станц (үндсэн
нөөцтэй) дамжуулах
орчин VSAT, Optic
шугмаар дамждаг.

• VCCS Garex220
төхөөрөмж нь нөөцгүй.

• S4 controller IP дэмждэг
RCAG станцуудтай
Garex220
төхөөрөмжгүй шууд
холбогдон ажиллана
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• Одоо байгаа E&M IP
RCAG станцуудаа S4
controller-тэй оптик
шугамаар холбоно.

• Үлдсэн 10 ширхэг
E&M RCAG
станцуудыг IP
станцаар шинэчлэх
судалгаа хийж,
төлөвлөгөө гаргах.

• IP дэмждэг VCCS
болон VSAT систем
судлах, техникийн
тодорхойлолтыг
боловсруулах.

• New ACC ашиглалтад
орохтой холбогдуулан
шинээр авах тоног
төхөөрөмжүүдийг IP
дэмждэг тоног
төхөөрөмжийг судлах,
техникийн
тодорхойлолт
боловсруулах.

• Үлдсэн E&M RCAG
станцуудыг шинэчлэн
суурилуулах

• Сансрын холбооны Ku
band-руу шилжих ,
холболтыг хийх

• IP дэмждэг VCCS
системтэй болох 
суурилуулах

• IP дэмждэг шинэ 
VCCS системтэй  
сансарын холбоо 
болон шилэн 
кабелиар  шугамаар 
RCAG станцуудыг 
холбох.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ

• Шиэн бүсийн 
нислэгийн 
удирдлагын төвд IP 
технологид  
суурилсан  агөөрын 
навигацийн 
системуудыг ашиглаж 
эхлэнэ.



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА.


