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АНОТАЦІЯ 

Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення  для 

визначення зони покриття антени. Програмне забезпечення створювалося як 

Web-додаток за допомогою основних технологій React, Node.js, SPLAT. 

Диплом містить 52 сторінки на яких розміщено 5 розділів, 6 таблиць та 8 

рисунків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

Explanatory note is devoted to the development of software to determine the 

coverage area of the antenna. The software was created as a Web application using the 

main technologies React, Node.js, SPLAT. 

The diploma contains 52 pages with 5 sections, 6 tables and 8 figures.
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     ВСТУП 

Поширення радіохвиль в наземному середовищі є загадковим явищем чиї 

властивості важко передбачити. Це особливо спостерігається при УКХ, УВЧ, і 

СВЧ, де безлад пагорбів, дерев та будинків а також постійна зміна характеристик 

атмосфери забезпечує розсіювання перешкод розмірами того ж порядку, що і 

довжина хвилі. Інженер, якому пропонується розробляти радіотехнічне 

обладнання та радіосистеми не має жодного точного способу дізнатися, які 

характеристики каналу розповсюдження будуть, а отже, як це вплине на операції. 

Замість цього, інженер повинен бути задоволений однією або декількома 

моделями радіо розповсюдження - тобто, з методами або правилами «великого 

пальця», які намагаються описати як фізичний світ впливає на потік 

електромагнітної енергії. Деякі з цих моделей відносяться до дуже 

спеціалізованих предметів, як, наприклад, передача мікрохвильових мобільних 

даних у багатоповерхових міських районах; інші намагаються бути загальними, 

застосовуючи рівняння Максвелла, представляти якщо не всі, то  принаймні 

більшість, аспектів моделі фізичної реальності. У цій роботі буде описано один 

з останніх що має назву "ITS нерегулярна модель ландшафту" (також часто 

називають модель Лонглі-Райса) [1], який був спроектований для використання 

в частотному діапазоні від 20МГц до 20ГГц, для великого різноманіття відстані 

і висоти антени, а також для проблем де місцевість відіграє велику роль. Це 

стосується загальнодоступної прийнятої потужності, а не деталей характеристик 

каналу. 

З іншого боку, модель є загально статистичною. У фізичному світі рівень 

прийнятого сигналу змінюється і є випадковою величиною. Він змінюється в часі 

через зміну атмосферних умов, і також змінюється в просторі через зміну 

місцевості. Саме ця мінливість, яку намагається описати модель, забезпечує 

інженера оцінкою не тільки для загального рівня прийнятої потужності, але й 

величини очікуваних відхилень від цього загального рівня. 
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Будучи універсальною моделлю, є багато обставин, які вона не розглядає. 

Кількість можливих обставин я дуже великим, але в цій роботі буде розглянуто 

найважливіші з них. Тут буде розглянуто варіанти, що будуть залежати від 

різних чинників, параметрів та характеристик і їх подальшого обрахування. 

Очікується, що читач цього документу має деяке базове розуміння про 

поширення радіохвиль у просторі, а також уявлення про поведінку радіосистем. 

Дана модель призначається для комп’ютерного використання. Тому надалі 

буде використовуватися термінологія без якої неможливе використання 

комп’ютера. Підхід є по суті алгоритмом, який описує обчислення, що потрібні 

для обрахунку результату. Використання моделі буде відображено  за 

допомогою деякої мови програмування.  Застосована програма — це повна 

комп’ютерна програма яка користується зразковим виконанням деяким чином. 

Вона зазвичай приймає вхідні дані, оброблює їх пропускає їх до моделі 

імплементації, обраховує результат і видає їх в певному форматі. 

В деяких програмах, радіо поширення і дана модель відіграє лише 

незначну роль; в інших головну, в програмній реалізації для контролю 

вхідних/вихідних параметрів. Наприклад програма QKAREA це проста програма 

яка викликає підпрограму LRPROP і AVAR які потім будуть використані в 

реалізації даної моделі. 
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1 МОДЕЛЬ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ОБЛАСТІ 

 

 

Більшість моделей радіо поширення, особливо загальні, можуть 

характеризуватися, як модель  “точка-точка” або модель “область поширення”. 

Відмінність полягає в тому що модель точка-точка вимагає детальної інформації 

про специфічний включений шлях поширення, в той час, як модель передбачення 

області вимагає менше інформації і можливо, навіть не вимагає, щоб був 

специфічний шлях. 

Щоб пояснити це останнє твердження, давайте розглянемо, які проблеми 

повинна допомогти вирішити модель розповсюдження. Схоже, існує близько 

п'яти проблемних сфер: 

1. Дизайн обладнання. 

З урахуванням специфікацій, як має використовуватися нове радіотехнічне 

обладнання та наскільки надійне з'єднання має бути, слід передбачити 

можливість втрат при передачі (і, можливо, інших характеристик каналу), які 

обладнання повинне компенсувати. І навпаки, враховуючи властивості 

запропонованого нового обладнання, слід спрогнозувати, як таке обладнання 

буде поводитися в різних ситуаціях. Зокрема, слід спрогнозувати сервісний 

діапазон, відстань на якій зв’язок має залишатися надійним враховуючи задані 

умови. 

2. Загальний дизайн системи.  

Це продовження першої області.  Тут мова йде про взаємодію 

радіотехнічного обладнання, яке потрібно вивчити. Часто інтерференція, як між 

елементами однієї системи, так і між елементами однієї системи з іншою на 

однаковій або сусідній частотах, є важливою частиною дослідження. Можна 

розглядати такі питання, як правильний пробіг між каналами трансляційних 

сюжетів або відповідний інтервал повторювачів. 

3. Конкретна оперативна область.  
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У цьому випадку одна або кілька радіосистем повинні бути розташовані в 

одній конкретній частині світу і, можливо, працювати в одному конкретному 

сезоні року або часу доби. Проте в цій області всі термінали повинні бути 

розташовані випадковим чином, де "випадкове" може означати не рівномірно 

розподілене, але за деякою попередньо визначеною схемою вибору. Ці 

термінали, наприклад, можуть бути мобільними, так що вони дійсно 

займатимуть багато місця; або вони можуть бути "тактичними", оскільки вони 

повинні бути встановлені у фіксованому місці для вирішення пізніше, можливо, 

тільки перед тим, як вони будуть введені в експлуатацію. Питання, яке 

запитують, може бути подібним до попередніх двох областей. Одним із методів, 

який іноді використовується, - це процедура моделювання, в якій підхід Монте-

Карло здійснюється при розміщенні терміналів або керуванні трафіком зв'язку. 

4. Конкретна площа покриття. 

У цьому випадку один з терміналів знаходиться в певному відомому місці, 

тоді як інший (часто багато інших) розташований довільно десь у тій самій 

місцевості. Очевидним прикладом тут є станція широкомовної передачі або 

базові станції для певної мобільної системи; але інші приклади можуть включати 

радіолокатори, моніторингові сайти або базові станції для придбання телеметрії. 

Звичайна проблема полягає в тому, щоб визначити зону обслуговування, в якій 

надійна комунікація є достатньою, а іноді і для визначення потужності полів 

інтерференції в зоні обслуговування іншої станції. Якщо розрахунки 

виконуються, перш ніж фактично встановити станцію, можна подумати про них 

як частину процесу прийняття рішень, щоб визначити, чи є станція задовільною. 

5. Конкретна лінія зв'язку. 

У цьому останньому випадку обидва термінали знаходяться в певних 

відомих місцях, і проблема полягає в оцінці рівня прийнятого сигналу.  Або, 

швидше за все, проблема полягає в характеристиці рівня прийнятого сигналу, 

оскільки воно коливається в часі. Знову ж таки, розрахунки, зроблені тут, часто 

використовуються при оформленні посилання. 
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У останній з цих областей - конкретна лінія зв'язку — відома або, можуть 

бути отримані всі деталі шляху розповсюдження. Вона очікує отримання 

відповіді на дуже специфічне питання поширення тому тут буде використана 

модель “точка-точка”. 

Проте в перших двох областях - проектування обладнання та систем - 

немає думки про конкретні шляхи розповсюдження. Очікуються загальні 

результати, можливо параметричні результати, для різних типів місцевості та 

видів клімату. Природно використовувати модель прогнозування області. 

У випадку конкретної операційної зони або певної зони покриття, людина 

стикається з іншою проблемою. Тут є велика кількість можливих шляхів 

розповсюдження, кожна з яких, мабуть, може бути детально описана. Отже, 

можна було б розглянути "точка-точка" розрахунки для кожної з яких 

абсолютної величини, необхідних вхідних даних, робить одне коливання. Але 

якщо процедура моделювання використовується для збору статистики 

надійності зв'язку, то розрахунки "точка-точка" втрачаються в плутанині до тієї 

точки, що можуть стати проблемою. Альтернативою, яка потребує набагато 

менших вхідних даних, є використання моделі передбачення області, особливо 

якщо модель забезпечує необхідну статистику. 

Навіть у випадку конкретного зв'язку, потрібна детальна інформація для 

шляху розповсюдження яка може бути недоступною, тому потрібно 

використовувати модель прогнозування меншої вимогливості. Звичайно, при 

цьому очікується втрата точності та надійності результатів. 

На додаток до моделі прогнозування області ITS, інші широко 

використовувані моделі такого роду включають ті, що розроблені Епштейном і 

Петерсон (1956), Еглі (1957), Буллінгтон (1957), Федеральною комісією зв'язку 

(FCCi Damelin et al., 1966) , Okumura (1968) та Міжнародний Радіо 

Консультативний Комітет (CCIR, 1978a). 

За їхньою природою всі ці моделі використовують емпіризм, за допомогою 

якого ми маємо на увазі, що вони значною мірою залежать від вимірюваних 
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даних отриманих рівнів сигналу. Але також всі вони більшою чи меншою мірою 

залежать від теорії електромагнетизму. 

У деяких випадках теорія використовується лише якісно, щоб допомогти 

зрозуміти, що завжди дуже широке поширення в вимірюваних величинах. У 

інших з цих моделей теорія відіграє більш важливу роль, а емпіричні дані 

служать для забезпечення тестів, на які модель, як очікується, погодиться. 

1.1 ІТС модель для середніх частот 

ITS нерегулярна модель ландшафту є загальноприйнятною моделлю, яка 

призначена для використання в дуже широкому діапазоні проблем, але, не слід 

зазначити у всіх проблемах. Метод є гнучким в застосуванні і фактично може 

працювати або як модель прогнозування області або в якості моделі точка-точка. 

Ми говоримо тут про два окремих режими роботи. У режимі «точка-точка» 

частина вхідного сигналу повинна складатися з певних «параметрів шляху», яка 

визначається з передбачуваного відомого профілю рельєфу, який відокремлює 

два термінали. У режимі передбачення області ці самі параметри просто 

оцінюються з уявлення про загальний вид місцевості. Два режими 

використовують майже схожі алгоритми, але різні набори вхідних даних та їхні 

різні діапазони застосування роблять незручним обговорення їх одночасно. У 

цьому звіті розглядається тільки режим прогнозування області. 

У цьому розділі буде наведемо короткий загальний опис моделі, 

включаючи його філософію дизайну, перелік його вхідних параметрів та 

обговорення деяких фізичних явищ, що беруть участь у радіочастотному 

поширенні і чому вони не розглядаються або не обробляються моделлю . 

Проте, перш ніж продовжувати, ми мусимо спочатку розглянути одиниці, 

в яких повинні вимірюватися рівні сигналу. Тут ми опиняємося в плутанині, бо 

кожна дисципліна обрала свою окрему одиницю. Приклади включають в себе 

електромагнітний потік електроенергії, напруженість електричного поля, 

потужність, доступну на терміналах приймальної антени, та напруга на вхідних 

терміналах приймача. Якщо хтось хоче розірвати канал розповсюдження з 
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обладнання, це також означає втрату передачі, втрату шляху або втрату основної 

передачі. Більшість з цих величин описано Райсом і Елом (1967, розділ 2), але 

важливою відзначити те, що в звичайних умовах - коли пряме розмноження 

відбувається без ближнього польового ефекту або стоячих хвиль, а коли 

невідповідність зберігається до мінімуму - всі ці кількості легко перетворюються 

один на інший. Дійсно, у цій роботі ми використовуємо термін "рівень сигналу", 

щоб бути свідомо невизначеним щодо того, що таке конкретна одиниця, оскільки 

ми вважаємо, що питання не має значення. 

Для кожної величини, яка може відображати рівень сигналу, можна 

обчислити вільне значення простору - це значення, яке буде отримано, якщо 

термінали опинились у вільному просторі без перешкод по місцевості та не 

зазнали впливу рефракції атмосфери. Це значення вільного простору є зручною 

контрольною точкою для моделей радіовипромінювання в цілому та для моделі 

ІТС зокрема. Наше власне бажання вимірювати рівень сигналу - це загасання 

щодо вільного простору, яке ми завжди виражаємо в децибелах.  Надалі ми 

будемо використовувати простий термін "загасання", сподіваючись, що контекст 

буде поставляти еталонний потік. Ця кількість іноді також називається "втратою 

надлишкового шляху". Щоб перетворити на будь-який інший рівень сигналу, 

один просто обчислює значення вільного простору в децибелах відносно певного 

стандартного рівня, а потім віднімає загасання (додає, якщо обчислюється 

втрата). 

1.2 Вхідні параметри 

У Таблиці 1.1 перераховані всі вхідні параметри, необхідні для моделі 

прогнозування області ІТС. Також зазначено, що є допустимі значення або 

обмеження, для яких модель була розроблена. Тут ми спробуємо визначити 

задіяні терміни. Як це буває, деякі терміни за своїм характером є дещо 

неоднозначними, і ми відкладемо більш повні описи в наступних розділах. 
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Таблиця 1.1. Вхідні параметри для ITS моделі разом з діапазоном їх 

значень 

Параметри системи 

Частота 20МГц – 20ГГц 

Відстань 1км – 2000км 

Висота антени 0.5м – 3000м 

Поляризація Вертикальна або горизонтальна 

Параметри навколишнього середовища 

Параметр нерівності місцевості ∆h  

Електричний параметр землі  

Поверхнева рефрактивність 250 – 400 N-одиниць  

Клімат Від 1 до 7; Див. Таблиця 4 

Параметри розгортання 

Критерії розміщення Випадково, ретельно, дуже 

ретельно 

Статистичні параметри 

Надійність та довірчий інтервал 0,1% - 99.9% 

 

Параметри системи - це ті, які безпосередньо стосуються задіяної 

радіосистеми та не залежать від навколишнього середовища. Підраховуючи дві 

висоти антени, існує п'ять значень: 

1. Частота. Несуча частота переданого сигналу. Насправді, нерегулярна 

модель ландшафту відносно нечутлива до частоти, і одне значення часто буде 

служити для досить широкої смуги. 

2. Відстань. Велика окружна відстань між двома терміналами. 

3. Висота антени. Для кожного терміналу - висота центру випромінювання 

над землею.  
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4. Поляризація. Поляризація, або вертикальна, або горизонтальна, обох 

антен. 

Параметри навколишнього середовища - це ті, які описують навколишнє 

середовище або, точніше, статистику середовища, в якому система повинна 

функціонувати, однак, незалежна від системи. Існує п’ять значень: 

1. Параметр нерівності місцевості ∆h. 

Територія, що відокремлює два термінали, трактується як випадкова 

функція відстані від одного з терміналів. Для характеристики цієї випадкової 

функції модель ITS використовує лише одне значення ∆h для простого 

розміщення нерівностей. Грубо кажучи, ∆h є діапазоном інтердецілей підняття 

місцевості, тобто загальний діапазон висот після найвищих 10% і найнижчих 

10% були вилучені. 

2. Електричний параметр землі. 

Відносна проникність (діелектрична проникність) та провідність землі.  

Запропоновані значення наведено в Таблиці 3. 

3. Поверхнева рефрактивність.  

Константи атмосфери, зокрема рефрактивність атмосфери, також повинні 

розглядатися як випадкові функції положення і часу. Для більшості цілей ця 

випадкова функція може бути охарактеризована одиничним значенням N, що 

являє собою нормальне значення рефрактивності поблизу земних (або 

поверхневих) рівнів.  Зазвичай вимірювані в N-одиницях (частки на мільйон), 

запропоновані значення подані в Таблиці 4. 

4. Клімат. 

Так званий радіо клімат, якісно описується набором дискретних міток.  

Нині визнані кліматичні умови наведені в Таблиці 4. Спільно з N, клімат 

потрібний для характеристики атмосфери та її мінливості в часі. 

Спосіб, у який радіосистема розташовується в середовищі, часто 

призводить до важливої взаємодії між ними. Параметри розгортання 

намагаються характеризувати ці взаємодії. Нерегулярна модель ландшафту 
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передбачає таку взаємодію, яка повинна застосовуватися до кожного з двох 

терміналів. 

5. Критерії розміщення.  

Якісний опис вигляду, який потрібно зробити, щоб розмістити кожен 

термінал на висоті. 

Таблиця 1.2. Запропоновані значення для параметру нерівномірності 

місцевості 

Місцевість ∆h м 

Рівнина (або гладка вода) 0 

Рівнина 30 

Пагорби 90 

Гірська місцевість  200 

Скелясті гори 500 

 

Таблиця 1.3. Запропоновані значення для електричного параметру землі. 

Земля Відносна 

проникність 

Ємність(сименс/метр) 

Звичайна земля 15 0.005 

Збіднена земля 4 0.001 

Збагачена земля 25 0.020 

Прісна вода 81 0.010 

Морська вода 81 5 

Для більшості цілей, використовують значення звичайної землі 

 

Нарешті, статистичні параметри - це ті, які описують вигляд та 

різноманітність статистичних даних, які користувач хоче отримати. Дуже часто 

такі статистичні дані подаються у вигляді квантилів загасання.  

Окрім статистичних параметрів, які залежать від кількості залежно від 

необхідності проблеми, існує дванадцять значень параметрів, які потрібно 
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визначити. Хоча це, здається, досить "довгий список", користувач повинен 

зазначити, що в багатьох випадках деякі з цих параметрів мають мало значення і 

можуть бути замінені простими номінальними значеннями. Наприклад, єдине 

застосування поляризації та двох електричних констант земної поверхні полягає 

в тому, щоб визначити в комбінації відбивну здатність гладких ділянок землі, 

коли падаючі промені пасуться або майже так. 

 

Таблиця 1.4. Клімат радіопоширення і запропоновані значення для  𝑁𝑠 

Клімат 𝑁𝑠(𝑁 − одиниць) 

Екваторіальний(Конго) 360 

Континентальний субтропічний 320 

Морський субтропічний 370 

Пустеля 280 

Континентальна температура 301 

Морська температура, через сушу 320 

Морська температура, через океан 350 

Для середніх атмосферних умов використовують Континентальний 

субтропічний клімат і 𝑁𝑠 = 301 𝑁 − одиниць  

 

На високих частотах ця відбивна здатність майже постійна. Коли обидва 

термінали мають більше ніж одну довжини хвилі над землею або більше чотирьо 

довжин хвиль над морем, ці три параметри мають мале значення, і можна також 

припустити, скажімо, "середні" константи землі. 

На частотах нижче 50 MHz ефект провідності домінує; інакше відносна 

діелектрична проникність є більш важливою. 

Аналогічним чином, на коротких шляхах менш ніж приблизно 50 км 

атмосфера мало впливає, і можна також припустити, що середні умови мають 

континентальний помірний клімат і 𝑁𝑠 = 301 N-одиниць. І, нарешті, для критеріїв 

розміщення звичайно припускають, що обидва термінали розташовані 
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випадковим чином. Таким чином, у значній частині практичних завдань 

залишається лише п'ять значень параметрів: частота, відстань, дві висоти антени 

та параметр нерівності рельєфу. 

1.3 Загальний опис 

Задані значення для вхідних параметрів, нерегулярна модель місцевості 

спочатку вираховує кілька геометричних параметрів, що відносяться до шляху 

розповсюдження. Оскільки це модель прогнозування області, наприклад, 

радіовипромінювання невідомі. Модель використовує емпіричні відносини, що 

включають параметр нерівності рельєфу, щоб оцінити їх положення. 

Далі, модель обчислює еталонне загасання, яке є певним середнім 

ослабленням відносно вільного простору. Медіани мають бути прийняті в різний 

час і шляхи, але тільки тоді, коли атмосфера знаходиться в спокійному стані - 

добре збуджена і відповідає стандартній атмосферній моделі. У континентальних 

інтер'єрах така атмосфера, ймовірно, буде знайдена взимку після обіду під час 

гарної погоди. Однак, на зарубіжних або прибережних шляхах така атмосфера 

може трапитися дуже рідко. 

Як це трактується моделлю, посилання затухання найбільш природно 

розглядається як безперервна функція відстані, як показано на малюнку 1. Як 

показано там, вона визначається кусочно в трьох областях, які називаються 

областями лінії розгляду, дифракції та поперечного розсіювання. Регіон "прямої Добавлено примечание ([МБ3]): Все рисунки должны 

быть подписанны 
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видимості" дещо ігнорується; це визначається як область, де загальний виток 

земної поверхні не перериває прямих радіохвиль, але це все одно може бути тим, 

що пагорби та інші перешкоди роблять це. Іншими словами, ця область 

поширюється на відстань "гладко земельного" горизонту, що, ймовірно, далі, ніж 

відстань фактичного горизонту. В цьому регіоні загасання обчислюється як 

комбінована логарифмічна та лінійна функція відстані. В області дифракції 

спостерігається досить швидке лінійне збільшення і це відбувається в області 

розсіювання набагато повільніше лінійне збільшення. Параметри, крім відстані, 

що входять до розрахунків, визначають, де розташовуються три області, і які 

значення мають кілька коефіцієнтів. Але коли система і її розгортання (в 

однорідному середовищі) були зафіксовані, поняття загасання як функції 

відстані повинно бути зручним для багатьох проблем. 

Ослаблення відбитку є гарним репрезентативним значенням, яке вказує 

конструктору, як буде поводитися запропонована система. Для деяких проблем, 

цього буде достатньо. Однак для більшості проблем, потрібно також отримати 

статистику ослаблення. Для цього модель спочатку вираховує невелику 

коректуру для кожного клімату, щоб перетворити еталонне загасання на середнє 

ослаблення протягом усього року.  Потім з цього середнього ослаблення 

додаткові надбавки вираховуються для обліку часу. Для своїх розрахунків 

модель використовує теоретичні методи відбиття від нерівної поверхні, 

рефракції через атмосферу, дифракцію навколо Землі та над різкими 

перешкодами, а також тропосферне розсіювання. Модель поєднує ці методи з 

використанням емпіричних відносин, отриманих у відповідності до вимірюваних 

даних.  Ця комбінація елементарної теорії з експериментальними даними робить 

його напівемпіричною моделлю, яка, з одного боку, повинна узгоджуватися з 

фізичною реальністю при певних еталонних значеннях параметрів, а з іншого 

боку повинна відповідати фізичним законам досить добре, щоб ми могли 

інтерполювати між собою та екстраполювати з цих вихідних значень, з високим 

ступенем впевненості. Таким чином, модель є загальною метою, яка повинна 
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бути застосована при широкому спектрі "нормальних" умов, особливо тих, які 

відповідають умовам мобільних та мовних послуг. 

Дані, використані при розробці емпіричних відносин, ясно вплинули на 

саму модель. Слід зазначити, що ці дані були отримані з вимірювань, зроблених 

з досить чітким підґрунтям на обох терміналах. Загалом, зона покритя була 

нечисленною, але деякі вимірювання були зроблені в районах з помірним лісом. 

Таким чином, модель включає в себе ефекти листя, але лише у фіксованому 

ступені, вони присутні у використовуваних даних. 

Існує кілька явищ, які модель ігнорує, головним чином тому, що вони 

відбуваються лише за особливих обставин. У випадках міських умов, щільних 

лісів, навмисного приховування терміналів або проблем, щодо часу доби чи 

сезону року, можна зробити відповідні додаткові надбавки або доповнення до 

базової моделі. 

Можливість іоносферного поширення є тим, що змушує нас обмежувати 

модель до частот вище 20 МГц. Тим не менш, випадкові іоносферні відбивання 

будуть присутні на частотах поблизу цієї нижньої межі, а розсіювання від 

спорадичного Е буде відбуватися на частотах нижче 100 МГц. Такі ефекти, 

однак, будуть виявлятися лише на дуже довгих шляхах і лише за дуже малі 

проміжки часу. 

Атмосферне поглинання - особливо лінія водяної пари на 22 Ггц - це що 

обмежує модель на більш високих частотах. Ефекти вимірюються вище 

приблизно 2 ГГц, але за винятком дуже довгих шляхів їх звичайно можна 

безпечно ігнорувати нижче 10 ГГц. Оскільки поглинання водяної пари, яке 

зазвичай домінує нижче 25 ГГц, прямо пропорційна вмісту водяного пара в 

повітрі, величина поглинання коливається залежно від часу та місця. Якщо хтось 

хоче зробити додаткові надбавки за це явище, слід пам'ятати про цю мінливість. 

Ослаблення дощів - це ще одне явище, яке ігнорується неправильною 

моделлю рельєфу. Це стає важливим на частотах вище 6 ГГц. Тим не менш, вона 

вимірюється тільки під час сильної зливи і, отже, впливає на рівні сигналів тільки 

для невеликих фракцій часу, як правило, менше 1% часу. Суперсферичні та 
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проточні шари можуть виникати уздовж шляху, і на деяких прибережних або 

заморських шляхах вони з'являються на великих частках зубця. Нерегулярна 

модель ландшафту намагається врахувати ці випадки, але лише в дуже 

загальних, неспецифічних способах. Це не робить спроб, наприклад, для обліку 

певних відмінностей, що спостерігаються, коли термінали лежать вище, в межах 

або під шаром. Якщо іоносферне розповсюдження, спорадичне Е, атмосферне 

поглинання, опади або протоки є важливими явищами для конкретної проблеми, 

користувач повинен звернутися до інших більш спеціалізованих моделей для 

керівництва. Нерегулярна модель місцевості не підходить для цих проблем, і її 

не слід використовувати. 

Інша очевидна ситуація, коли модель не повинна використовуватися, 

полягає у прогнозуванні ефективності лінійно-видимих мікрохвильових зв'язків. 

При нормальній прозорості, середній рівень прийнятого сигналу для таких 

посилань зазвичай майже повністю змінюється вільним простором, можливо, за 

рахунок атмосферного поглинання. 

Існує невелика, якщо така є, залежність від радіочастот, нерівномірності 

місцевості, довжини шляху або висоти антени, до тих пір, поки зберігається 

відповідне відображення зони Проскла. Нерегулярна модель ландшафту, не 

вважає, за винятком коротких шляхів, що існує адекватний проміжок та промінь, 

що передбачає значне ослаблення. У верхньому UHF та нижчих смугах SHF 

модель повинна бути обмежена такими проблемами, як тактичні зв'язки та 

перешкоди. Сформульована модель, також не підходить для прогнозування 

ефективності земля-повітря для польотів літальних апаратів на висоті більше 3 

км. Навіть для висот, більших за 1 км, особливі умови, що виникають, створюють 

модель дещо сумнівної якості. При порівнянні прогнозованого затухання з 

виміряними значеннями можуть виникати певні додаткові запитання. Загалом, 

слід зауважити, що якщо місцевість широко розрізняється за своїм характером в 

межах бажаної області, то слід очікувати більшої мінливості. Крім того, якщо 

термінали розміщені в екстремальних, а не типових місцях, розрахункове 

затухання не буде представляти медіану вимірювань. Прикладом такої нетипової 
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ситуації може бути розповсюдження вздовж вузької, крутої долини, де 

радіосигнал може багаторазово відбиватися від стін долини. 

1.4 Розробка моделі 

Оскільки дослідження прогресувало, гармонійний аналіз місцевості був 

заміщений одним параметром ∆h, який використовується для характеристики 

статистичних аспектів нерівності рельєфу. Статистика місцевості була 

розроблена для описаних вище областей, враховуючи велику кількість профілів 

місцевості. Кожен профіль був представлений дискретними висотами на рівних 

відстанях півкілометра. У кожному регіоні, обраному для інтенсивного 

вивчення, в кожному з шести напрямків було прочитано 36 профілів довжиною 

60 км, що забезпечувало загальну кількість 216 профілів, які утворюють досить 

близько рознесену сітку площею 100 км. Кожен профіль вважався довжиною 5, 

10, 20 …60 км для вивчення впливу довжини шляху на різні параметри 

місцевості. 

Діапазон ∆h вище та нижче по прямі лінії встановлені за методом 

найменших квадратів на висоті над рівнем моря. Зазвичай середні значення ∆h 

для певної групи профілів збільшуються з довжиною шляху до асимптотичного 

значення ∆h, яке використовується для характеристики рельєфу.  

Оцінка ∆h(d) на будь-якій бажаній відстані може бути отримана з 

наступної емпіричної нерівності: 

 

∆ℎ(𝑑) =  ∆ℎ [1 − 0.8𝑒
−
𝑑

𝐷0] (1.1) 

 

де шкала відстані 𝐷0 дорівнює 50 км.  Для однорідного рельєфу значення ∆h(d) і 

виміряні на кожній відстані, добре узгоджуються. Для прогнозування площі, де 

відсутні індивідуальні профілі шляху, середні значення параметрів рельєфу, що 

очікуються, розраховуються як емпіричні функції параметра неоднорідності 

рельєфу ∆h, ефективного радіуса Землі, висоти антени та застосовуваних 

Добавлено примечание ([МБ4]): Все пункты и 

подпункты шрифт не жырный. 
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критеріїв розміщення. Навіть спочатку модель була розроблена для розрахунку 

опорного ослаблення нижче вільного простору як безперервної функції відстані. 

Це може бути легко перетворено в основну втрату передачі шляхом додавання 

втрат вільного простору на кожній відстані. Ці еталонні значення втрат основної 

передачі, з невеликою корекцією для клімату, являють собою середні, 

довгострокові значення втрат передачі, передбачених для даної області.  

Щоб забезпечити безперервну криву як функцію відстані, це середнє 

послаблення розраховується в трьох діапазонах дистанцій, як показано на рис.1: 

a. на відстанях, менших від дистанції горизонту 𝑑𝐿𝑠; 

b. для відстаней просто за горизонтом від 𝑑𝐿𝑠 до 𝑑𝑥; 

c. для відстаней, більших 𝑑𝑥. 

Модель не передбачає прогноз на відстані менш ніж 1 км. На відстань від 

1 км до 𝑑𝐿𝑠, прогнозоване затухання базується на теорії дзеркального відбиття 

та екстраполяції дифракційної теорії. Для відстаней від 𝑑𝐿𝑠 до 𝑑𝑥 передбачене 

затухання є середньозважене середнє значення обчислених дифракції. Ваговий 

коефіцієнт в цій області є функцією частоти, рельєфу нерегулярності, і висоти 

антени. Для відстаней, більших за 𝑑𝑥, точка, де втрати дифракції та розсіювання 

рівні, еталонне загасання розраховується за допомогою формули прямого 

розсіювання.  

Розробляючи оригінальну модель, було проведено порівняння з даними та 

встановлено емпіричні зв'язки. До них відносяться вирази для обчислення 

відстаней горизонту та кутів нахилу горизонту на основі інформації, отриманої 

під час вивчення місцевості. Ваговий коефіцієнт, який використовується для 

отримання середньозваженого середнього обчислення дифракції за округлими 

земним та гострим рельєфом, базується на даних радіо, отриманих з двох серій 

вимірювань. Перший з них забезпечив велику кількість даних на частоті 20, 50 і 

100 МГц, отриманих за низьких антен в Колорадо та штаті Огайо. Інший великий 

обсяг вимірювань на УКХ і УВЧ був наданий TASO. Сигнали від телевізійних 

станцій на частотах близько 60 і 600 МГц вимірювалися на рівних відстанях 
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вздовж радіальних з висотою 3 і 9 м приймаючої антени. Ці вимірювання були 

зроблені як з рухомими, так і стаціонарними приймачами на місцевості, що 

коливається від гладких рівнин до гір. 

 

1.5 Детальний опис вхідних параметрів 

 

Ми зображуємо радіозв'язок, розташовану в деякому регіоні на землі. Два 

режими моделі, режим прогнозування області та режим «точка-точка» 

виділяються переважно кількістю введених даних. Режим "точка-точка" повинен 

містити інформацію про місцевість посилання, яку режим прогнозування області 

буде оцінювати, використовуючи емпіричні медіани. Оскільки в інших 

відносинах два режими слідують за дуже близькими шляхами, ми спробуємо тут 

розглянути їх паралельно. 

Два термінали зв'язку ми позначаємо як термінали 1 і 2, залишаючи це 

користувачеві, щоб визначити, який передавач і який приймач. 

Надалі будемо намагатися завжди використовувати послідовні одиниці, і 

ми думаємо, що користувач може змінювати наші твердження до будь-яких 

необхідних базових одиниць. Будемо використовувати одиниці СІ і виражаємо 

довжини (і відстані) у метрах. 

  Винятки до правила послідовних одиниць можуть бути міра атмосферної 

рефрактивності (N-одиниці або частини на мільйон), міра втрат, ослаблення, 

приріст тощо (у децибелах). 

 

1.5.1  Загальні позначення для обох режимів використання. 

𝑑 − Відстань між двома терміналами; 

ℎ𝑔1, ℎ𝑔2 − Висоти антен; 

           𝑘 Число хвилі, вимірюване одиницями зворотних довжин; Див. Примітка 1. 

∆ℎ −  Параметр нерівності місцевості ; 

Добавлено примечание ([МБ5]): Перед подпунктом 1 
пробел и после 1 пробел, везде. 
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𝑁𝑠 - Мінімальна середньомісячна поверхнева рефрактивність; Див. 

Примітка 2. 

𝛾е - Ефективна кривизна Землі, виміряна одиницями зворотної довжини. 

 Див. Примітка 3. 

𝑍𝑔 - Імпеданс поверхні землі представляє собою комплексне безрозмірне 

число. Див. Примітка 4. 

Радіо клімат - Якісно виражений як один із численних дискретних 

кліматичних типів. 

Примітка 1. Хвильовий номер - це носійна або центральна частота. Вона 

повинна бути: 

 

𝑘 =  
2𝜋

𝜆
=  

𝑓

𝑓0
 (1.2) 

 

де 𝑓0 = 47.70 МГц ∙ м. 

𝜆 − довжина хвилі, 

 𝑓  - частота. (Тут = ми взяли на себе швидкість світла в повітрі 299,7 м / с.) 

Примітка 2. Щоб спростити його представлення, поверхнева рефрактованість 

іноді дається в термінах 𝑁0 , поверхнева рефрактованість “зменшується до рівня 

моря”. Коли існує така ситуація, треба знати загальну висоту зони залученої 

області, а потім 

 

𝑁𝑠 = 𝑁0𝑒
−
𝑧𝑠
𝑧1 (1.3) 

 

де 𝑧1 = 9.46 км 

Примітка 3. Ефективна кривизна Землі є зворотною від ефективного 

радіуса Землі і може бути виражена як: 
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𝛾е = 
𝛾𝑎
𝐾

 (1.4) 

Де 𝛾𝑎 - фактична кривизна Землі  

K - ефективний коефіцієнт радіуса Землі.  

Значення, як правило, визначається з поверхневої рефрактивності, 

використовуючи емпіричну формулу: 

 

𝛾е = 𝛾𝑎 (1 − 0.04665𝑒
−
𝑁𝑠
𝑁1) (1.5) 

 

де 𝑁1 = 179.3 𝑁 − одиниць 

 

𝛾𝑎 = 157 ∙ 10
−9 м−1 = 157 

𝑁 − одиниць

км
 

 

Примітка 4.  «Поверхневий імпеданс передачі» як правило, визначається 

відносно діелектричної проникності 𝜖𝑟 та провідності 𝜎 землі , а також 

поляризації залучених радіохвиль. У цих умовах ми маємо: 

 

𝑍𝑔 =

{
 
 

 
 √𝜖𝑟

′ − 1 − горизонтальна поляризаія

√𝜖𝑟
′ −

1

𝜖𝑟
′
− вертикальна поляризація

 (1.6) 

де 𝜖𝑟
′   це "комплексна відносна діелектрична проникність" і визначається як 

Добавлено примечание ([МБ6]): Везде с маленькой и без 

обзаца 
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𝜖𝑟
′ = 𝜖𝑟 + 𝑖𝑍0

𝜎

𝑘
     𝑍0 = 376.62 Ом (1.7) 

Провідність 𝜎 як правило, виражається в сименсах (зворотні оми) на метр. 

 

1.5.2 Додаткові вхідні параметри для режиму прогнозування області 

Критерії розміщення - критерії, що описують ретельність за кожним 

терміналом, щоб забезпечити хороші умови поширення радіочастот. Це 

виражається якісно за трьома ступенями: випадковим, обережним і з великою 

обережністю. 

 

1.5.3 Вихідні дані 

Вихід із моделі може приймати одну з декількох форм за бажанням 

користувача. Найпростіша з цих форм - це лише еталонне загасання 𝐴𝑟𝑒𝑓. Це 

середнє затухання відносно вільного сигналу вільного простору, яке слід 

спостерігати на безлічі всіх аналогічних шляхів у ті моменти часи, коли 

атмосферні умови відповідають стандартній, добре збудженій атмосфері. 

Друга форма виводу забезпечує дво- або тривимірний кумулятивний 

розподіл ослаблення, в якому враховуються час, місце розташування та 

мінливість ситуації. Це робиться, даючи квантиль 𝐴(𝑞𝑇, 𝑞𝐿, 𝑞𝑆) загасання, яке не 

буде перевищено в залежності від фракцій часу, місця і ситуації. Говорять що: 

"У 𝑞𝑆 ситуацій буде принаймні 𝑞𝐿 місць, де загасання не перевищує 𝐴(𝑞𝑇, 𝑞𝐿, 𝑞𝑆)  

принаймні 𝑞𝑇 часу. 

Коли режим "точка-точка" використовується для конкретних, точно 

визначених терміналів, немає варіативності місця  потрібно використовувати 

двомірний опис сукупних розподілів. Тепер можна сказати, що з ймовірністю 

(або залежності) 𝑞𝑆 ослаблення не буде перевищувати 𝐴(𝑞𝑇, 𝑞𝑆)  принаймні 𝑞𝑇 

часу. Те ж саме можна досягти встановленням 𝑞𝑇 = 0.5 в тривимірному 

формулюванні.  
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1.5.4 Підготовчі розрахунки для режиму передбачення області. 

Параметри ℎ𝑒𝑗, 𝑑𝐿𝑗 , 𝜃𝑒𝑗, 𝑗 = 1,2 які є частиною вводу в режимі «точка-

точка», в режимі прогнозування області оцінюються за допомогою емпіричних 

формул, в яких Δℎ відіграє важливу роль. По-перше, розглянемо ефективні 

висоти. Тут застосовуються критерії розміщення. Ми маємо: 

ℎ𝑒𝑗 = ℎ𝑔𝑗  якщо термінал 𝑗 розташований випадково 

Інакше 

𝐵𝑗 = {
5м − якщо термінал 𝑗 розташований ретельно

10м − якщо термінал розташований дуже ретельно
 

Тоді 

𝐵𝑗
′ = (𝐵𝑗 − 𝐻1) sin (

𝜋

2
min (

ℎ𝑗1
𝐻2
, 1)) + 𝐻1   де  𝐻1 = 1м,𝐻2 = 5м  (1.8) 

А також 

ℎ𝑒𝑗 = ℎ𝑔𝑗 + 𝐵𝑗
′𝑒−2

ℎ𝑔𝑗

Δℎ  

 

(1.9) 

Інші параметри швидко визначаються: 

𝑑𝐿𝑠𝑗 = √
2ℎ𝑒𝑗
𝛾𝑒

 (1.10) 

𝑑𝐿𝑗 = 𝑑𝐿𝑠𝑗𝑒

−0.07∙√
Δh

max(ℎ𝑒𝑗,𝐻3)

    де 𝐻3 = 5м 

 

(1.11) 

 

І нарешті  

𝜃𝑒𝑗 =

0.65 ∙ Δℎ (
𝑑𝐿𝑠𝑗

𝑑𝐿𝑗
− 1) − 2 ∙ ℎ𝑒𝑗

𝑑𝐿𝑠𝑗
 

 

(1.12) 
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𝑑𝐿𝑠𝑗 = √
2ℎ𝑒𝑗
𝛾𝑒

     де 𝑗 = 1,2 

 

(1.13) 

𝑑𝐿𝑠 = 𝑑𝐿𝑠1 + 𝑑𝐿𝑠2 

 
(1.14) 

𝑑𝐿 = 𝑑𝐿1 + 𝑑𝐿2  

 
(1.15) 

𝜃𝑒 = max(𝜃𝑒1 + 𝜃𝑒2,, −𝑑𝐿𝛾𝑒) 

 
(1.16) 

 

Тут ми також відзначаємо визначення двох функцій відстані: 

Δℎ(𝑠) = (1 − 0.8𝑒−
𝑠

𝐷)Δℎ   де 𝐷 = 50 км (1.17) 

І 

𝜎ℎ(𝑠) = 0.78 ∙ Δℎ(𝑠) ∙ 𝑒
−(

Δℎ(𝑠)

𝐻
)

1
4
  

де 𝐻 = 16км 
(1.18) 

  

 

1.5.5 Опорне загасання. 

Опорне загасання визначається як функція відстані d від кусочної 

формули: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓 =

{
 
 

 
 max(0, 𝐴𝑒𝑙 + 𝐾1𝑑 + 𝐾2 𝑙𝑛 (

𝑑

𝑑𝐿𝑠
))       𝑑 ≤ 𝑑𝐿𝑠

𝐴𝑒𝑑 +𝑚𝑑𝑑     𝑑𝐿𝑠 ≤ 𝑑 ≤ 𝑑𝑥
𝐴𝑒𝑠 +𝑚𝑠𝑑        𝑑𝑥 ≤ 𝑑

 (1.19) 

 

де коефіцієнти 𝐴𝑒𝑙 , 𝐾1, 𝐾2, 𝐴𝑒𝑑 , 𝑚𝑑 , 𝐴𝑒𝑠, 𝑚𝑠 і відстань 𝑑𝑥 розраховуються за 

допомогою алгоритмів нижче. Три інтервали, визначені тут, називаються 
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область прямої видимості, дифракційною областю та областю розсіювання, 

відповідно. 

 

1.5.6 Коефіцієнти для діапазону дифракції 

Встановимо 

𝑋𝑎𝑒 = (𝑘𝛾𝑒
2)−

1

3 (1.19) 

𝑑3 = (𝑑𝐿𝑠 , 𝑑𝐿 + 1.3787𝑋𝑎𝑒) (1.20) 

𝑑4 = 𝑑3 + 2.7574𝑋𝑎𝑒  (1.21) 

𝐴3 = 𝐴𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑑3) (1.22) 

𝐴4 = 𝐴𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑑4) (1.23) 

Де 𝐴𝑑𝑖𝑓𝑓 функція що визначена нижче.  Формула для 𝐴𝑟𝑒𝑓 в дифракційному 

діапазоні - це лише лінійна функція, що має значення 𝐴3 та 𝐴4 на відстані 𝑑3 і 𝑑4 

відповідно. Таким чином: 

𝑚𝑑 =
(𝐴4 − 𝐴3)

𝑑4 − 𝑑3
 (1.24) 

𝐴𝑒𝑑 = 𝐴3 −𝑚𝑑𝑑3 (1.25) 

 

1.5.6.1. Функція Adiff(s). Спочатку ми визначимо ваговий коефіцієнт 

𝜔 = 
1

1 + 0,1√𝑄
 (1.26) 

де  

𝑄 = min (
𝑘

2𝜋
Δℎ(𝑠), 1000) (

ℎ𝑒1ℎ𝑒2 + 𝐶

ℎ𝑔1ℎ𝑔2 + 𝐶
)

1

2

+ 
𝑑𝐿 +

𝜃𝑒

𝛾𝑒

𝑠
 (1.27) 

І  

С =  {
0   в режимі передбачення області

10 в режимі точка-точка"
  (1.28) 

І де Δℎ(𝑠) це функція що визначена вище. Далі визначимо фактор 

захаращування: 
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𝐴𝑓0 = min (15.5 𝑙𝑜𝑔 (1 + 𝛼𝑘ℎ𝑔1ℎ𝑔2𝜎ℎ(𝑑𝐿𝑠)))       

де 𝛼 = 4,77 ∙ 10−4  
1

м2
 

(1.29) 

А також 𝜎ℎ(𝑠), що також буда визначена вище. 

Тоді 

𝐴𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑠) = (1 − 𝜔)𝐴𝑘 +𝜔𝐴𝑟 + 𝐴𝑓0 (1.30) 

Де 𝐴𝑘 «подвійне затухання краю» та 𝐴𝑟 «загасання округлої землі» будуть 

визначені далі. Встановимо 

𝜃 = 𝜃𝑒 + 𝑠𝛾𝑒 (1.31) 

𝜐𝑗 =
𝜃

2
(
𝑘

𝜋

𝑑𝐿𝑗(𝑠 − 𝑑𝐿)

𝑠 − 𝑑𝐿 + 𝑑𝐿𝑗
 )

1

2

     де 𝑗 = 1,2 (1.32) 

І потім  

𝐴𝑘 = 𝐹𝑛(𝜐1) + 𝐹𝑛(𝜐2) (1.33) 

 Де 𝐹𝑛(𝜐) інтеграл Френелля[2] визначений нижче. 

Для загасання округлої землі ми застосуємо метод «трьох радіусів» 

відповідно до формулювання Волгера та його рішенням для сферичної поверхні 

землі. Ми встановимо: 

𝛾0 =
𝜃

𝑠 − 𝑑𝐿
     𝛾𝑗 =

2ℎ𝑒𝑗

𝑑𝐿𝑗
2 , 𝑗 = 1,2 (1.34) 

𝛼𝑗 = (
𝑘

𝛾𝑗
 ) 

1

 3
   , 𝑗 = 1,2 (1.35) 

𝐾𝑗 =
1

𝑖𝛼𝑗𝑍𝑔
,      𝑗 = 0,1,2 (1.36) 

Помітимо, що 𝐾𝑗 це комплексне число. Для того щоб продовжити 

розрахунки встановимо: 

𝑥𝑗 = 𝐴𝐵(𝐾𝑗)𝛼𝑗𝛾𝑗𝑑𝐿𝑗 ,          𝑗 = 1,2 (1.37) 

𝑥0 = 𝐴𝐵(𝐾0)𝛼0𝜃 + 𝑥1 + 𝑥2 (1.38) 

І потім  

𝐴𝑟 = 𝐺(𝑥0) − 𝐹(𝑥1, 𝐾1) −  𝐹(𝑥2, 𝐾2) − 𝐶1(𝐾0) (1.39) 
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Де А=151,03  це безрозмірна константа а функції 

𝐵(𝐾), 𝐺(𝑥), 𝐹(𝑥, 𝐾) 𝑖 𝐶1(𝐾) функції що визначені Волгером. Фактично на цьому 

було завершено визначення функції 𝐴𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑠). Проте ми б хотіли доповнити їх 

більш менш стандартними функціями. Наприклад інтеграл Френеля може бути 

записаний як: 

𝐹𝑛(𝜐) = 20 log (|
1

√2𝑖
∫ 𝑒𝑖𝜋

𝑢2

2

∞

𝜐

𝑑𝑢| ) (1.40) 

 За формулюванням Волгера рішення для сферичної проблеми землі може 

бути коли спочатку впровадимо Ефірну функцію: 

𝑊𝑖(𝑧) = 𝐴𝑖(𝑧) + 𝑖𝐵𝑖(𝑧) = 2𝐴𝑖(𝑒
2𝜋𝑖

3 𝑧) (1.41) 

Де 𝐴𝑖(𝑧) та 𝑖𝐵𝑖(𝑧) дві стандартні ефірні функції визначені у багатьох 

текстах. Вони є аналітичними на всій комплексній площині і є окремими 

рішеннями диференціального рівняння. 

𝜔′′(𝑧) − 𝑧𝜔(𝑧) = 0 (1.42) 

По-перше, щоб визначити функцію B(K), ми знайдемо модуль рішення 

рівняння моделі.  

𝑊𝑖(𝑡0) =  2
1

3𝐾𝑊𝑖′(𝑡0) (1.43) 

А потім 

𝐵 = 2−
1

3𝐼𝑚{𝑡0} (1.44) 

Насамкінець, ми також маємо  

𝐺(𝑥) = 20 log (𝑥−
1

2𝑒
𝑥

𝐴) (1.45) 

𝐹(𝑥, 𝐾) = 20log ||(
𝑥

(2
1

3𝐴𝐵)
)

1

2

𝑊𝑖

(

 𝑡0 − (
𝑥

(2
1

3𝐴𝐵)
)

1

2

)

 || (1.46) 

𝐶1(𝐾) = 20𝑙𝑜𝑔 ||
1

2
(

𝑥

(2
1

3𝐴𝐵)
)

1

2

(2
2

3
 𝐾2𝑡0 − 1)𝑊𝑖

′(𝑡0)
2|| (1.47) 

Де А це константа визначена вище. 
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1.5.7 Коефіцієнти для прямої видимості 

Розпочнемо встановивши: 

𝑑2 = 𝑑𝐿𝑠  (1.48) 

𝐴2 = 𝐴𝑒𝑑 +𝑚𝑑𝑑2 (1.49) 

Тоді існує два загальних випадки. Перший коли 𝐴𝑒𝑑 ≥ 0 

𝑑0 = min (
1

2
𝑑𝐿 , 1.098𝑘ℎ𝑒1ℎ𝑒2) (1.50) 

𝑑1 = 
3

4
𝑑0 +

1

4
𝑑𝐿 (1.51) 

𝐴0 = 𝐴𝑙𝑜𝑠(𝑑0) (1.52) 

𝐴1 = 𝐴𝑙𝑜𝑠(𝑑1) (1.53) 

Де 𝐴𝑙𝑜𝑠(𝑠) буде визначено нижче. Головна ідея на даному етапі це знайти 

криву яка буде описуватися наступним рівнянням: 

𝐴𝑒𝑙 + 𝐾1𝑑 + 𝐾2 ln (
𝑑

𝑑𝐿𝑠
) (1.54) 

що проходить через три значення 𝐴0, 𝐴1, 𝐴2. При цьому, однак, нам 

потрібно 𝐾1, 𝐾2 ≥ 0, і іноді це змушує нас відмовитися від одного або обох 

значень 𝐴0, 𝐴1. Спочатку визначимо: 

𝐾2
′ = max (0,

(𝑑2 − 𝑑0)(𝐴1 − 𝐴0) − (𝑑1 − 𝑑0)(𝐴2 − 𝐴0)

(𝑑2 − 𝑑0) ln (
𝑑1

𝑑0
) − (𝑑1 − 𝑑0) ln (

𝑑2

𝑑0
)

) (1.55) 

𝐾1
′ =

(𝐴2 − 𝐴0 − 𝐾2
′ ln (

𝑑2

𝑑0
))

(𝑑2 − 𝑑0)
 (1.56) 

яка, крім можливості того, що перший розрахунок для 𝐾2
′ призводить до 

негативного значення, є просто прямим рішенням для двох відповідних 

коефіцієнтів. Якщо 𝐾1
′ ≥ 0 : 

𝐾1 = 𝐾1
′        𝐾2 = 𝐾2

′ (1.57) 

 Якщо 𝐾1
′ ≤ 0 : 

𝐾2
′′ =

(𝐴2 − 𝐴0)

ln (
𝑑2

𝑑0
)

 (1.58) 
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І якщо тепер 𝐾2
′′ ≥ 0 

𝐾1 = 0        𝐾2 = 𝐾2
′′ (1.59) 

Інакше якщо ми відмовляємося від 𝐴0, 𝐴1 

𝐾1 = 𝑚𝑑           𝐾2 = 0 (1.60) 

В іншому загальному випадку ми маємо 𝐴𝑒𝑑 < 0. 

𝑑0 = 1.908𝑘ℎ𝑒1ℎ𝑒2 (1.61) 

𝑑1 = max (−
𝐴𝑒𝑑
𝑚𝑑

,
𝑑𝐿
4
) (1.62) 

Якщо 𝑑0 < 𝑑1 ми знову оцінюємо 𝐴0, 𝐴1 і 𝐾2
′ як раніше. Якщо 𝐾2

′ > 0 ми 

також оцінюємо 𝐾1
′  як і раніше. Якщо ми маємо або 𝑑0 ≥ 𝑑1 або 𝐾2

′ = 0 ми 

оцінюємо 𝐴1 визначаємо 

𝐾1
′′ =

(𝐴2 − 𝐴1)

(𝑑2 − 𝑑1)
 (1.63) 

 Якщо зараз 𝐾1
′′ > 0 ми встановлюємо 

𝐾1 = 𝐾1
′′       𝐾2 = 0 (1.64) 

 І нарешті можемо встановити  

𝐴𝑒𝑙 = 𝐴2 − 𝐾1𝑑2 (1.65) 
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2 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

Як вище в даній роботі було визначено програмне забезпечення потрібне 

для онлайн використання та не буде прив’язане до конкретної операційної 

системи (Unix, Window або ж IOS). Для реалізації даного завдання можуть бути 

два шляхи вирішення розробки програмного забезпечення. Перший це створити 

десктопний застосунок з різними версіями під різну операційну систему. Але 

такий варіант має свої недоліки пов’язані як з персональним налаштуванням 

комп’ютера користувача ( тобто потрібно передбачити дуже багато варіантів 

коли застосунок може не працювати і з чим це може бути пов’язано). Тому в 

даній роботі буде розглянуто і реалізовано другий підхід. Другий варіант полягає 

в застосуванні браузера. Тобто буде створено веб-клієнт – клієнтське програмне 

забезпечення, що являє собою браузер з використанням http/https протоколів. 

Застосунок не потребує встановлення або завантаження програмних модулів на 

робочу станцію користувача. Допускається встановлення додаткових 

загальносистемних бібліотек і використання захищених мережевих протоколів. 

Реалізація буде базуватися на RESTfull API. Для цього потрібно створити 

дві сторони застосунку: Front-end частину та Back-end частину. Front-end та 

Back-end – це терміни в програмній інженерії, які розрізняють відповідно до 

принципу поділу відповідальності між рівнем представлення та рівнем доступу 

до даних відповідно. Front-end – інтерфейс взаємодії між користувачем і 

основною програмною частиною (Back-end ). Front-end та Back-end можуть бути 

розподілені між одною або декількома системами. 

 

 

 



 

33 

 

2.1 Front-end 

 

Front-end – це по суті абстракція, яка надає інтерфейс для користувача.  

Для створення цієї частини роботи будемо використовувати  стек 

технологій React, Redux, React-Router-v4, Styled-Components. Для конфігурації 

використаємо CLI інструмент create-react-app, що дозволяє нам легко створити 

та запустити React застосунок. Для цього на нашому комп’ютері має бути 

встановлений Node.js та пакетовий менеджер npm. Встановлюємо create-react-

app використовуючи npm виконавши наступну команду в терміналі: 

$ npm install –g create-react-app 

Далі переходимо в директорію де буду зберігатися наший проект: 

$ cd /path/to/project 

І створюємо проект 

$ create-react-app name_of_project 

Після цього  пакетовий менеджер встановить всі необхідні залежності для 

нашого проекту. Але для комфортної розробки потрібно встановити безліч 

допоміжних технологій та бібліотек. Тому наступною командою встановлюємо 

додаткові залежності: 

$ npm install prop-types react-google-maps react-redux redux react-router-dom 

recompose redux-devtools-extension redux-promise redux-thunk styled-components - 

- save  

Структура нашого проекту матиме вигляд зображений на рисунку 2.1. Код 

кожного файлу наведений в додатках.  

 

2.2 Back-end 

 

Для створення back-end частини будемо використовувати Node.js та Express. 

Express - це мінімалістичний та гнучкий фреймворк для веб-застосунків, 

побудованих на Node.js, що надає широкий набір функціональності. Маючи в 
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своєму розпорядженні безліч допоміжних HTTP-методів та проміжних 

обробників, створювати надійні API можна легко і швидко. Express забезпечує 

тонкий прошарок базової функціональності для веб-застосунків, що не 

спотворює звичну та зручну функціональність Node.js. Для цього встановлюємо 

Express використовуючи пакетовий менеджер: 

$ npm install –g express 

Після цього встановлюємо додаткові залежності необхідні для прийняття 

запиту з Front-end частини: 

$ npm install body-parser --save  

Структура нашого проекту матиме вигляд зображений на рисунку 2.1. Код 

кожного файлу наведений в додатках.  
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            1        2 

Рисунок 2.1. 1 – Структура front-end частини; 2 – Структура Back-end 

частини 
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3 АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ДАНИХ 

 

Порівняємо отримане програмне забезпечення з одним з відомих сервісів 

радіо передбачення. Для таких цілей будемо використовувати ресурс під назвою 

Radio Mobile.  

Для цього візьмемо однакові вхідні параметри та порівняємо отримані дані. 

Для передавача візьмемо характеристики, що представлені в таблиці 3.1 

 

Таблиця 3.1 Вхідні дані для аналізу отриманого програмного забезпечення 

Характеристика  Значення 

Висота антени 94м  

Частота 450 МГц 

Поляризація Горизонтальна 

Ефективна випромінююча потужність 150000Вт 

Діелектрична константа землі 15 

Провідність землі 0.005 

Константа кривизни землі 301 

Радіо клімат Континентальна температура 

 

Після застосування даних параметрів до розробленого програмного 

забезпечення отримуємо область покриття антени зображену на рисунку 3.1. 
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  1      2 

Рисунок 3.1. Зона покриття  антени розрахована  1 – розробленим 

програмним забезпеченням; 2 – за допомогою Radio Mobile. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

 

В даній дипломній роботі було створено програму, що симулює зону 

покриття антени в залежності від нерівномірності рельєфу, клімату та 

характеристик самої антени.  

На робочому місці користувача ПК виникають небезпечні та шкідливі 

фактори: підвищений рівень шуму, несприятливі мікрокліматичні умови, 

недостатній рівень освітленості, шкідливі речовини, підвищений рівень 

електромагнітних випромінювання радіочастот, висока напруга електричної 

мережі, статична електрика та інші. Робота з ПК супроводжується також 

підвищеним ступенем напруженості трудового процесу. До хімічно небезпечних 

факторів, що постійно діють на користувача ПК, відноситься виникнення 

активних часток у результаті іонізації повітря при роботі комп'ютера. Біологічні 

шкідливі виробничі фактори в даному приміщенні відсутні.  

Неправильна організація робочого місця сприяє загальній і локальній 

напрузі м'язів шиї, тулуба, верхніх кінцівок, скривленню хребта й розвитку 

остеохондрозу. 

 

4.1 Опис приміщення 

 

Для комп’ютерної лабораторії вибране приміщення з наступними 

геометричними параметрами: ширина – 4 м, довжина – 6.25 м, площа – 25м2 , 

висота стелі – 3,2 м. Будівля та приміщення спорудженні згідно з вимогами [4]. 

Приміщення комп’ютерної лабораторії обладнане чотирма робочими місцями 

для 71 програмістів. Об'єм виробничого приміщення для програмістів, 

операторів відео термінальних пристроїв на одного працівника складає 19,5 м3 , 

площа приміщень — 6 м2 з урахуванням максимального числа працівників в 

одну зміну. План комп’ютерної лабораторії зображений на рис. 4.1. 
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Основний виробничий процес полягає в розробці алгоритмів, технічної 

документації та написанні програмного забезпечення, що потребує 

використання ЕОМ.  

В комп’ютерної лабораторії розташовані чотири робочих місця. Всі вони 

обладнанні ПК з рідкокристалічним дисплеєм, і кожне місце приєднане до 

локальної мережі. На столі додатково встановлено телефон-факс. Ще в 

лабораторії знаходиться два БФП. Для освітлення використовується шість 

світильників. Кожен світильник містить дві люмінесцентні лампи типу ЛБ-40-1. 

Вікна комп’ютерної лабораторії є досить старими. В приміщенні відсутня 

спеціальна вентиляція і звукоізоляція. Все обладнання, яке розташовано в 

комп’ютерній лабораторії, підключене до джерела живлення під напругою в 220 

В. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – План комп’ютерній лабораторії: 1 – світильник; 2 – стілець;  

                   3 – стіл; 4 – персональний комп’ютер (ПК);  5 –  телефон – факс;  

                   6 – вогнегасник; 7 – багатофункціональній пристрій (БФП);  

                   8 – протипожежні датчики; 9 – шафа; 
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Основним документом, який регламентує норми освітленості є [7]. В 

комп’ютерній лабораторії розташовані шість світильників по дві люмінесцентні 

лампи ЛБ40-1 в кожному. Джерелом живлення світильників є електрична мережа 

у 220 В.   

Фактична величина освітленості даного робочого приміщення  становить 

всього Е=210-220 Лк.  

Категорія виконуваних робіт програміста  відноситься до робіт високої 

точності з присвоєнням розряду IIІ в. Тому нормативне значення загального 

освітлення робочого приміщення повинно бути  Е = 300-500 Лк. Отже, необхідно 

вжити заходів для збільшення освітленості приміщення.  

Освітлення на робочому місці програміста повинно бути таким, щоб 

працівник міг без напруги зору виконувати свою роботу. Розрахунок 

освітленості робочого місця зводиться до вибору системи освітлення, 

визначенню необхідного числа світильників, їхнього типу і розміщення.   

Відповідно до вибраного розрядом зорових робіт допустиме значення 

освітленості робочої поверхні приймається Е = 400 лк.  

Для покращення освітлення комп’ютерній лабораторії будуть 

використовуватися світлодіодні лампи, а саме LITWELL LED-T8S-120 світловий 

потік яких Фл=1500лм. Розрахунок для покращеного рівня штучного освітлення 

буде описаний в пункті 4.2.3. 

 

4.2 Визначення основних потенційно небезпечних і шкідливих виробничих 

чинників при виконанні науково-дослідної роботи. 

 

Робота програміста пов’язана з значним зоровим навантаження, що вимагає 

забезпечення належного освітлення. Інженер-програміст працює з ЕОМ та 

іншим офісним обладнанням, що є джерелом небезпеки ураження електричним 

струмом. Трудова діяльність програміста пов’язана з постійним перебуванням в 

приміщенні, тому для комфортних умов праці необхідно створити належний 
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мікроклімат в комп’ютерній лабораторії. Згідно нормативним документам [5] та 

[6] можна виділити такі шкідливі виробничі чинники, що діють на працівника 

даної комп’ютерної лабораторії: 

1. Недостатній рівень штучного освітлення. 

2. Мікроклімат робочої зони: температура, відносна вологості, швидкість 

руху повітря. 

3. Підвищений рівень шуму на робочому місці. 

4. Небезпечна напруга в електричному ланцюзі. 

5. Підвищений рівень вібрації. 

Далі проведемо аналіз перших трьох шкідливих та небезпечних виробничих 

чинників, що діють в комп’ютерній лабораторії на програміста. Виконаємо 

якісний та кількісний аналіз цих чинників. Також, розробимо заходи з охорони 

праці, для цих трьох шкідливих виробничих чинників,  які забезпечують 

покращення умов праці для програміста в комп’ютерній лабораторії. 

 

4.2.1 Мікроклімат робочої зони: температура, відносна вологості, 

швидкість руху повітря 

 

Відповідно до [6] праця програміста за важкістю відноситься до легкої 

фізичної роботи категорії Іа. 

Основним документом, який регламентує норми мікроклімату робочої 

зони є [8]. 

Комп’ютери і офісна техніка є джерелом істотних тепловиділень, що може 

привести до підвищення температури і зниження відносної вогкості в 

приміщенні. В приміщеннях, де встановлені комп'ютери, повинні дотримуватися 

певні параметри мікроклімату. В санітарних нормах встановлені величини 

параметрів мікроклімату, що створюють комфортні умови. (див. табл. 4.1). 

Значення параметрів оптимальних та допустимих параметрів мікроклімату 

згідно з [8] для приміщень, та фактичних параметрів представленні в таблиці 4.1. 
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Для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні 

методи (раціональна організація проведення робіт залежно від пори року і доби, 

чергування праці і відпочинку), так і технічні засоби (вентиляція, 

кондиціонування повітря, опалювальна система). 

 

Таблиця 4.1 Оптимальні, допустимі та реальні кліматичні параметри  

Період 

року 

Температура 

повітря, °С 

Відносна 

вологість повітря, % 

Швидкість 

руху повітря, м/с 

о
п

ти
м

ал
ь
н

а 

д
о

п
у

ст
и

м
а 

о
п

ти
м

ал
ь
н

а 

д
о

п
у

ст
и

м
а 

о
п

ти
м

ал
ь
н

а 

д
о

п
у

ст
и

м
а 

Холодний 22-24 21-25 40-60 Не більше 

75 

0.1 Не 

більше 

0.1 

Теплий 22-24 22-28 40-60 55 при 

28°С 

0.1 0.1-0.2 

Існуючі 22-24 55 0.1 

 

Значення фактичної вологості повітря в приміщенні в холодний період - 

35%, не потрапляє в діапазон допустимих значень. Отже, в холодну пору року в 

приміщенні необхідно використовувати зволожувачі повітря, а також для 

підвищення температури потрібно встановите додаткове опалення.  

В теплу пору року для пониження температури потрібно встановити 

кондиціонер.   
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4.2.2 Рівень шуму на робочому місці 

Підвищений рівень шуму в комп’ютерній  лабораторії спричинений 

чотирма ПК,  двома багатофункціональними пристроями, а також гудінням 

пускового реле світильників. Фактичне значення рівня шуму становить 88-92 дБ, 

коли допустимий рівень звуку становить ≤ ГДР, а саме 50 дБ. Методи 

вимірювання шуму та допустимі рівні звукового тиску у октавних смугах частот, 

еквівалентні рівні звуку на робочому місці регламентовані [9].  

Шум погіршує умови праці здійснюючи шкідливу дію на організм людини. 

Працюючі в умовах тривалої шумової дії випробовують дратівливість, головні 

болі, запаморочення, зниження пам'яті, підвищену стомлюваність, пониження 

апетиту, болі у вухах і т.і. Такі порушення в роботі ряду органів і систем 

організму людини можуть викликати негативні зміни в емоційному стані людини 

аж до стресових ситуацій. Під впливом шуму знижується концентрація уваги, 

порушуються фізіологічні функції, з'являється стомленість у зв'язку з 

підвищеними енергетичними витратами і нервово-психічною напругою, 

погіршується мовна комутація. Все це знижує працездатність людини і її 

продуктивність, якість і безпеку праці.  Для пониження рівня шуму необхідна 

додаткова звукоізоляція. У якості звукоізолюючих матеріалів, які застосовують 

у конструкціях перекриттів для зниження передачі структурного (ударного) 

звуку переважно використовують мати та плити із скляного та мінерального 

волокна, м'які плити з деревних стружок, картон, гуму, утеплений лінолеум, а 

також заміна вікон на звукоізолюючі. 

 

4.2.3 Розрахунок для покращення рівня штучного освітлення 

Для покращення освітлення комп’ютерній лабораторії будуть 

використовуватися  світлодіодні лампи, а саме LITWELL LED-T8S-120 

світловий потік яких Фл=1500лм.  

Відповідно до вибраного розрядом зорових робіт допустиме значення 

освітленості робочої поверхні приймається Е = 400 лк.  
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Для розрахунку освітлення КЛ скористаємося методом світлового потоку. 

Для визначення кількості світильників визначимо світловий потік, що падає на 

поверхню по формулі 4.1: 

𝐹 =
𝐸𝑘𝑆𝑍

𝜂
 (4.1) 

де F - світловий потік, Лм;  

Е - нормована оптимальна освітленість, Лк, Е=400 Лк;  

S - площа освітлюваного приміщення (у нашому випадку S = 25 м2);  

Z - коефіцієнт мінімальної освітленості, характеризує нерівномірність 

освітлення. Приймається при найвигіднішому розташуванні світильників, коли 

світловий потік використається для освітлення робочої зони найбільш 

раціонально, (Z = 1.1); 

k - коефіцієнт запасу, що враховує зменшення світлового потоку лампи в 

результаті забруднення світильників у процесі експлуатації (його значення 

визначається по таблиці коефіцієнтів запасу для різних приміщень і в нашому 

випадку k = 1.2);  

η - коефіцієнт використання світового потоку від світильника, що показує, 

яка частина світлового потоку лампи досягає освітлюваної поверхні, у тому числі 

завдяки відбиттю світлового потоку від стін, стелі й робочої поверхні. Для 

визначення коефіцієнта η потрібно розрахувати індекс приміщення i за 

формулою 4.2: 

𝑖 =
𝑆

ℎ(𝑙 + 𝑏)
 (4.2) 

де S - площа приміщення, S = 25м2;   

h - висота підвісу світильників над робочою поверхнею, м;  

l - ширина приміщення, l = 4 м;  

b - довжина приміщення, b = 6,25 м. 

Висота підвісу знаходить за формулою 4.3: 

ℎ = 𝐻 − ℎсв − ℎ𝑝 (4.3) 

де  H – геометрична висота КЛ, Н=3 м; 
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𝑖 =
25

2.9(4 + 6.25)
= 0.84 

По показнику приміщення та коефіцієнтам світлового потоку від підлоги – 10% 

(0,1), від стін – 30% (0,3) та від стелі – 50% (0,5) визначаємо для світлодіодної 

лампи LITWELL LED-T8S-120 значення коефіцієнта використання світлового 

потоку η= 0,51.  

Підставимо всі значення у формулу 3.1 для визначення світлового потоку: 

𝐹 =
400 ∙ 1.2 ∙ 25 ∙ 1.1

0.51
 

Розрахуємо необхідну кількість ламп по формулі 3.4:  

𝑁 =
𝐹

𝐹л
 (4.3) 

де  N - визначається число ламп 

F - світловий потік, F = 25882 Лм;  

Fл- світловий потік лампи, Fл = 1500 Лм. 

Отже, для освітлення використаємо 6-ть світильників, кожен світильник 

комплектується 3-ма лампами. Розміщуються світильники двома рядами, по три 

в кожному ряду.   

Згідно з [7], дане приміщення не відноситься до тих, що потребують 

аварійного освітлення. 

4.3 Ергономіка робочого місця 

Проектування робочих місць, забезпечених відео терміналами, відноситься 

до числа важливих проблем ергономічного проектування в області 

обчислювальної техніки.  

Робоче місце і взаємне розташовує всіх його елементів повинне відповідати 

антропометричним, фізичним і психологічним вимогам. Велике значення має 

також характер роботи. Зокрема, при організації робочого місця програміста 

повинні бути дотримані наступні основні умови: оптимальне розміщення 

устаткування, що входить до складу робочого місця і достатній робочий простір, 

що дозволяє здійснювати всі необхідні рухи і переміщення.  
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Ергономічними аспектами проектування відео термінальних робочих місць, 

зокрема, є: висота робочої поверхні, розміри простору для ніг, вимоги до того, 

що розташовує документів на робочому місці (наявність і розміри підставки для 

документів, можливість різного розміщення документів, відстань від очей 

користувача до екрану, документа, клавіатури і т.і.), характеристики робочого 

крісла, вимоги до поверхні робочого столу, можливість регулювання елементів 

робочого місця . Головними елементами робочого місця програміста є стіл і 

крісло. Основним робочим положенням є положення сидячи.   

Робоча поза сидячи викликає мінімальне стомлення програміста. 

Раціональне планування робочого місця передбачає чіткий порядок і постійність 

розміщення предметів, засобів праці і документації. Те, що потрібне для 

виконання робіт частіше, розташоване в зоні легкої досяжності робочого 

простору.  

Моторне поле – простір робочого місця, в якому можуть здійснюватися 

рухові дії людини.   

Максимальна зона досяжності рук - це частина моторного поля робочого 

місця, обмеженого дугами, описуваними максимально витягнутими руками при 

русі їх в плечовому суглобі.  

Оптимальна зона - частина моторного поля робочого місця, обмеженого 

дугами, описуваними передпліччями при русі в ліктьових суглобах з опорою в 

точці ліктя і з відносно нерухомим плечем(рис 3.2). 

Оптимальне розміщення предметів праці і документації в зонах досяжності: 

1. Дисплей розміщується в зоні а (в центрі). 

2. Системний блок розміщується в передбаченій ніші столу. 

3. Клавіатура – в зоні г/д. 

4. «миша» – в зоні в справа. 

5. Сканер в зоні а/б (зліва). 

6. Принтер знаходиться в зоні а (справа). 

7. Документація: необхідна при роботі – в зоні легкої досяжності долоні 

в, а у висувних ящиках столу – література, невживана постійно. 
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Рисунок 4.2 – Зони досяжності рук в горизонтальній площині: 

а – зона максимальної досяжності – зона досяжності пальців при 

витягнутій руці; в – зона легкої досяжності долоні; г – оптимальний простір для 

грубої ручної роботи; д – оптимальний простір для тонкої ручної роботи. 

 

На рис. 4.3 показаний приклад розміщення основних і периферійних 

складових ПК на робочому столі програміста. 

Для комфортної роботи стіл повинен задовольняти наступним умовам : 

1. висота столу повинна бути вибрана з урахуванням можливості сидіти 

вільно, в зручній позі, при необхідності спираючись на підлокітники; 

2. нижня частина столу повинна бути сконструйована так, щоб програміст міг 

зручно сидіти, не був вимушений підтискати ноги; 

3. поверхня столу повинна володіти властивостями, що виключають появу 

відблисків в полі зору програміста; 

4. конструкція столу повинна передбачати наявність висувних ящиків (не          

менше 3 для зберігання документації, лістингів, канцелярських обладнань); 

5. висота робочої поверхні рекомендується в межах 680-760 мм. Висота 

поверхні, на яку встановлюється клавіатура, повинна бути біля 650 мм. 
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Рисунок 4.3 – Розміщення основних і периферійних складових ПК: 1 – 

сканер, 2 – монітор, 3 – принтер, 4 – поверхня робочого столу, 5 – клавіатура, 6 

– маніпулятор типу «миша» 

Велике значення надається характеристикам робочого крісла. Так, висота 

сидіння над рівнем підлоги, що рекомендується, знаходиться в межах 420-550 

мм. Поверхня сидіння м'яка, передній край закруглює, а кут нахилу спинки - 

регульований.  

Необхідно передбачати при проектуванні можливість різного розміщення 

документів: збоку від відео-терміналу, між монітором і клавіатурою і т.п. Крім 

того, у випадках, коли відео-термінал має низьку якість зображення, наприклад 

помітні мигтіння, відстань від очей до екрану роблять більше (біля 700мм), ніж 

відстань від ока до документа (300-450мм). Взагалі при високій якості 

зображення на відео-терміналі відстань від очей користувача до екрану,  

документа і клавіатури може бути рівним.   

 Положення екрану визначається: 

1. Відстанню прочитування (0,6 - 0,7 м). 
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2. Кутом прочитування, напрямом погляду на 20° нижче горизонталі до         

центру екрану, причому екран перпендикулярний цьому напряму 

Повинна також передбачатися можливість регулювання екрану: 

1. По висоті +3 см 

2. По нахилу від -10° до +20° щодо вертикалі. 

3. В лівому і правом напрямах. 

Велике значення також надається правильній робочій позі користувача. 

При  незручній робочій позі можуть з'явитися болі в м'язах, суглобах і 

сухожиллях. 

Вимоги до робочої пози користувача відеотерміналу наступні: 

1. Голова не повинна бути нахилена більш ніж на 20°. 

2. Плечі повинні бути розслаблені. 

3. Лікті – під кутом 80° - 100°. 

Причина неправильної пози користувачів обумовлена наступними 

чинниками: немає хорошої підставки для документів, клавіатура знаходиться 

дуже високо, а документи - низько, нікуди покласти руки і кисті, недостатній 

простір для ніг.  

В цілях подолання вказаних недоліків даються загальні рекомендації: 

краще пересувна клавіатура; повинні бути передбачені спеціальні пристосування 

для регулювання висоти столу, клавіатури і екрану, а також підставка для рук.  

Істотне значення для продуктивної і якісної роботи на комп'ютері мають 

розміри знаків, густину їх розміщення, контраст і співвідношення яскравості 

символів і фону екрану. Якщо відстань від очей оператора до екрану дисплея 

складає 60 - 80 см, то висота знаку повинна бути не менше 3мм , оптимальне 

співвідношення ширини і висоти знаку складає 3:4, а відстань між знаками – 

15.20% їх висоти. Співвідношення яскравості фону екрану і символів – від 1:2 до 

1:15. 

Під час користування комп'ютером медики радять встановлювати монітор 

на відстані 50-60 см від очей. Фахівці також вважають, що верхня частина відео-

дисплея повинна бути на рівні очей або трохи нижче. Коли людина дивиться 

прямо перед собою, його очі відкриваються ширше, ніж коли він дивиться вниз. 

За рахунок цього площа огляду значно збільшується, викликаючи обезводнення 

очей. До того ж якщо екран встановлений високо, а очі широко відкриті, 
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порушується функція моргання. Це значить, що очі не закриваються повністю, 

не омиваються слізною рідиною, не одержують достатнього зволоження, що 

приводить до їх швидкої стомлюваності.  

Створення сприятливих умов праці і правильне естетичне оформлення 

робочих місць на виробництві має велике значення як для полегшення праці, так 

і для підвищення її привабливості, що позитивно впливає на продуктивність 

праці. 

 

4.4 Висновки 

 

Аналіз умов праці в розглянутому робочому приміщенні показав, що 

умови праці з ПЕОМ відповідають вимогам, оскільки площа та об’єм не менше 

нормативних значень, рівні шуму, вібрації і загазованості не перевищують 

нормативних обмежень.  

Запропоновані світлодіодні світильники мають строк служби 50 тисяч 

годин, що значно краще ніж у люмінесцентних ламп, де строк рівний 10 - 20 

тисяч годин, і крім того залежить від кількості переключень. З іншого боку 

світильники є економічнішими на 44 % (світло-діодна лампа 20 +/- 1 Вт, 

люмінесцентна 36 +/- 1Вт), більш ударостійкі, не містять токсичних речовин і не 

мають спеціальних вимог щодо утилізації. Ці лампи створюють оптимальні 

умови для зорової роботи інженера-програміста, а порівняно невисока 

температура нагрівання підвищує рівень пожежної безпеки.  

Значення фактичної вологості повітря в приміщенні в холодний період - 

35%, не потрапляє в діапазон допустимих значень. Отже, в холодну пору року в 

приміщенні необхідно використовувати зволожувачі повітря, а також для 

підвищення температури потрібно встановите додаткове опалення.  

Для пониження температури в теплу пору року потрібно встановити 

кондиціонер.   
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5 ВИСНОВКИ 

 

В бакалаврський роботі запропоновано методику побудови суцільного полю 

покриття зон зв’язку, розроблено програмне забезпечення для визначення зони 

покриття антени беручи до уваги лише її характеристики без врахування 

характеристик каналу передачі. 

Проведене якісний порівняльний аналіз отриманих результатів з відомими 

аналогами на ринку. 

Отримані результати на основі нерегулярної моделі ландшафту майже 

сходяться з існуючим аналогом (похибка розрахунків збігається із статистичною 

похібкою), відмінність полягає іншому рівні сигналу всередині зони покриття. 

Це можливо пов’язано з використанням на сервері існуючого продукту більш 

потужного обчислення з детальнішим описом ландшафту. 

Отримане програмне забезпечення може використовуватися як аматорами 

при розробці антени з певними параметрами так і іншими розробниками з легким 

підлатуванням клієнтської та серверної частин відповідно. 
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ДСН 3.3.6.042-99. [Електронний ресурс]: ДСН 3.3.6.042-99.– Режим доступу: 

http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1972. – Дата доступу: 01.06.2018. 

9. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

ДСН 3.3.6.037-99. [Електронний ресурс]: ДСН 3.3.6.037-99. – Режим доступу : 

http://document.ua/sanitarni-normi-virobnichogo-shumu-ultrazvuku-ta-infrazvuku-

nor4878.html – Дата доступу : 07.06.2018 Добавлено примечание ([МБ7]): Добавить еще штук 8-
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