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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

3G  –  Третє покоління мереж стільникового зв'язку, що реалізовані в 

рамках програми UMTS 

БС      –   Базова станція 

ГІС     –   Геоінформаційна система 

ПС      –   Програмне середовище 

DEM   –   Digital Elevation Model, цифрова  модель  висот  

DSM   –   Digital Surface Model,  цифрова модель поверхні 

TIN   –   Triangulated Irregular Networks нерегулярна тріангуляційна сітка 

UMTS  –  Universal Mobile Telecommunication System, універсальна мобі-

льна телекомунікаційна система 

WIMAX  –  Worldwide Interoperability for Microwave Access, світова сумі-

сність для мікрохвильового доступу 

ITU   –  International Telecommunication Union, міжнародний союз елект-

розв'язку 
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ВСТУП 

 

В минулому, до появи мобільної телефонії, частоти і технології, які 

використовувалися у секторі мовлення, дозволяли мінімально планувати 

місце розташування передавача та приймача. 

Мета роботи: дослідити вплив ГІС інформації при радіо-плануванні 

мереж мобільного зв’язку поколінь 3G та 4G та розробити цикл лабора-

торних та практичних занять. 

Обґрунтування роботи: поява мобільної телефонії та її подальша 

популяризація зробили стару модель радіоелектронних мереж застарілою 

з огляду на вимоги до нових мереж. Збільшення пропускної здатності, 

повторне використання частоти, двосторонній зв'язок, висока доступності 

– вимагають більш надійної мережі, яка розглядає топографію регіону. 

Тому використання спеціалізованого програмного середовища (ПС) з ін-

тегрованими ГІС даними є необхідністю при проектуванні новітніх ме-

режі зв’язку. 

Об’єкт дослідження: необхідна ГІС інформація для проектування 

мереж мобільного зв’язку у програмному середовищі. 

Предмет дослідження: якість ГІС даних які використовуються при 

моделюванні розповсюдження радіосигналу. 

Новизна: впровадження ПС, які використовують ГІС інформацію 

для проектування мереж мобільного зв’язку в навчальний процес. 

Практична цінність: результати досліджень використані при розро-

бці лабораторних та практичних робіт, які орієнтовані на підготовку ви-

соко кваліфікованих кадрів. 

В дисертації досліджено: вплив деталізації карт рельєфу на мережу  

мобільного зв’язку, щільності забудови та можливість оптимізації мереж 

3G та 4G. 
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Планування територіального охоплення вимагає спеціального фор-

мату географічних даних. Топографія та морфографія - найважливіші да-

ні, які необхідні. Топографія містить інформацію про висоти в районі 

планування. Морфографія визначає різні типи наземних покриттів, зале-

жно від їх здатності до розповсюдження хвиль. Топографічні дані, як 

правило, мають форму цифрових моделей місцевості та цифрових моде-

лей висот, які можуть бути отримані з цифрових моделей поверхні [1]. 

У даній роботі виконується огляд технології ГІС, розглядаються за-

гальні відомості з теорії картографічних проекцій, а також  виконуються 

аналіз впливу даних ГІС на мережі стандарту 3G та 4G. 

Приводиться економічна оцінка зростання ринку попиту на ГІС-

інформацію для проектування мереж зв’язку у світі та Європі. 
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1 ТЕХНОЛОГІЯ ГІС В РАДІО-ПЛАНУВАННІ 

 

 В даному розділі розглядаються головні поняття ГІС, визначаються 

завдання радіо-планування, наводиться опис програмного середовища 

для проектування Атол та його можливостей. Виділені переваги та недо-

ліки ПС для реалізації циклу лабораторних робіт та практичних занять з 

радіо-планування мереж мобільного зв’язку. 

 

1.1 Поняття геоінформаційних систем 

Найбільш ефективним інструментом автоматизації процесу оптимі-

зації мереж стільникового зв'язку є геоінформаційні технології, що 

пройшли в своєму розвитку шлях, від вузькоспеціалізованих способів і 

методів обробки цифрової картографічної інформації, до високорозвине-

них програмних середовищ, які використовують геоінформаційні систе-

мами (ГІС). 

Геоінформаційна система (ГІС) - система збору, зберігання, аналізу 

та графічної візуалізації просторових (географічних) даних і пов'язаної з 

ними інформації про об'єкти. Інтеграція технологій в інформаційних сис-

темах передбачає не просте підсумовування відомих технологічних про-

цесів і рішень, а отримання оптимальних технологічних рішень для обро-

бки інформації на основі відомих методів і розробку нових технологій.  

Це досягається  шляхом  використовування  різних спеціалізованих мате-

матичних методів і  програмних середовищ,  які  з погляду науковості і 

технологічності взаємозв'язані. Поняття геоінформаційної системи вжи-

вається, як інструмент, що дозволяє користувачеві знаходити, аналізувати 

і редагувати, як цифрову карту території, так і додаткову інформацію про 

об'єкти. Дані в ГІС описують реальні об'єкти, такі як дороги, будівлі, во-

дойми, лісові масиви [1]. 
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Геоінформаційна технологія (ГІС-технології) сукупність засобів і 

методів обробки даних, що мають просторовий аспект і забезпечують 

отримання інформації в необхідному вигляді. Вони включають в себе дві 

взаємопов’язані області: 

1) Моделювання просторових даних (тобто визначення координат і 

топології реальних об'єктів, створення і оновлення електронних карт); 

2)Використання просторових даних в прикладних розрахунково-

аналітичних задачах для якісного обґрунтування прийнятих рішень. 

Спеціальні ГІС складаються з програмних та інформаційних ком-

понентів. Програмний компонент містить сервісні та розрахункові части-

ни для введення просторових і описових даних, їх обробки і виведення 

результатів; інформаційний компонент - електронну (цифрову) карту мі-

сцевості і об'єктно-орієнтовану базу даних, яка містить відомості для усіх 

істотних аспектів проектованої мережі стільникового зв'язку. 

Геоінформаційні технології надають унікальну можливість транс-

формації аналітичного апарату моделювання складних систем з області 

переважно ймовірнісних величин в область переважно детермінованих. 

Іншими словами, ГІС-технології дозволяють формувати моделі з ураху-

ванням реальних просторово-розподілених параметрів середовища їх фу-

нкціонування, зовнішніх і внутрішніх впливів. 

Реальні об'єкти можна поділити на 2 теоретичні групи: дискретні 

(будівлі, територіальні зони) і безперервні. Для представлення даних 2-ох 

категорій об'єктів вживаються векторні і растрові дані [2]. 

Растрові дані зберігаються у вигляді наборів величин, упорядкова-

них у формі прямокутної сітки. Осередки даної сітки називаються піксе-

лями . Більш поширеним методом отримання растрових даних про повер-

хню Землі є дистанційне зондування, виконане за допомогою супутників. 
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Зберігання растрових даних може здійснюватися в графічних форматах, 

наприклад TIFF або JPEG. 

Векторні дані зазвичай займають набагато менший розмір, ніж рас-

трові. Їх просто модифікувати і проводити над ними бінарні операції. Ве-

кторні дані дозволяють проводити різні типи просторового аналізу, на-

приклад пошук найкоротшого шляху в дорожній мережі. Найбільш по-

ширеними типами векторних об'єктів є точки, полілінії, багатокутники 

[2]. 

Точки використовуються для позначення географічних об'єктів, для 

яких принципово важливо розміщення, а не їх форма, або розміри. Мож-

ливість позначення об'єкта точкою залежить від масштабу карти. У той 

час, як на карті світу міста доцільно позначати точковими об'єктами, то 

на карті міста саме місто представляється у вигляді безлічі об'єктів. У ГІС 

точковий об'єкт зображується у вигляді деякої геометричної фігури неве-

ликих розмірів, або піктограмою, що передає тип реального об'єкта. 

Полілінії служать для зображення лінійних об'єктів. Полілінія – ла-

мана лінія, складена з відрізків прямих. Полілініями зображуються доро-

ги, залізничні колії, річки, вулиці, водопровід. Допустимість зображення 

об'єктів полілініями також залежить від масштабу карти. Наприклад, ве-

лика річка в масштабах континенту цілком може зображуватися лінійним 

об'єктом, тоді як вже в масштабах міста необхідно її відображати об'єк-

том. Характеристикою лінійного об'єкта є протяжність. 

Багатокутники (полігони) - служать для позначення об'єктів з чіт-

кими кордонами. Наприклад озера, парки, будівлі, країни, континенти. 

Вони характеризуються площею і довжиною периметра. 

Семантичні дані можуть бути прив'язані до векторних: наприклад, 

на карті територіального зонування до об’єктів, які становлять зони, мо-

же бути прив'язана характеристика типу зони. Структуру і типи даних 
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визначає користувач. На основі чисельних значень, присвоєних вектор-

ним об'єктам на карті, будується тематична карта, на якій дані позначені 

кольорами відповідно до кольорової градації, або колами різного розміру. 

Безперервні поля величин можуть бути описані векторними даними. По-

ля при цьому зображуються у вигляді ізоліній або контурних ліній. Од-

ним із способів подання рельєфу є нерегулярна тріангуляційна сітка (TIN, 

triangulated irregular networks). Така сітка формується безліччю точок з 

прив'язаними значеннями висот. Значення в випадковій точці всередині 

сітки знаходять шляхом інтерполяції значень у вузлах трикутника, в який 

потрапляє дана точка [3]. 

Просторові дані складають базу інформаційного забезпечення геоі-

нформаційних систем. Сучасний аналіз геопросторових даних дозволяє 

поєднувати геоінформаційні систему з бізнес аналітикою, що призводить 

до якісного та швидкого рішення за рахунок зменшення часу на пошук і 

аналіз необхідної інформації. Просторовий аналіз дозволяє застосовувати 

карту як одне зі стандартних вимірювань, на зразок часу. 

 

1.2 Завдання радіо-планування 

Головна ідея радіо-планування (територіально-частотного плану-

вання) - це призначення частот, розташування передавачів та визначення 

параметрів системи бездротового зв'язку, для забезпечення достатнього 

рівня охоплення та потужності абонентам із необхідною якістю [3]. 

Планування мережі полягає в оцінці структури мережі (Network 

Layout), визначенні місць розміщення елементів радіомережі (Network 

Elements), визначенні висот і місць установки антен базових станцій ме-

режі (Antenna Heights) [4]. 

Частотний розподіл між різними гравцям та операторами в галузі 

регулюється централізованим регулюючим органом – Українським дер-
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жавним центром радіочастот, який займається розподілом частот та охо-

роною їх використання в країні. Міжнародний союз електрозв'язку (ITU), 

є глобальним координатором використання радіочастотного спектра. 

Розрахунок та побудова великих стільникових мереж є надзвичайно 

складною задачею. На ранніх етапах реалізації мереж, повна оцінка про-

блем в проектуванні є неможливим завданням для розробника мережі. 

Деякі проблеми в дизайні виникають лише після поєднання компонентів 

мережі в єдине ціле і така взаємодія буває  неочікуваною. Інші проблеми 

проявляються на більш пізньому етапі проектування, оскільки їх аналіз 

займає багато часу. Зокрема, проблеми ефективності частот розглядають-

ся, як незначні на ранніх етапах розгортання мережі, оскільки вони мають 

малий вплив у сучасних системах.  

Оскільки радіосистеми є об'єктами великомасштабної інженерії і 

складаються з численних технічних об'єктів,вони вимагають великих фі-

нансових інвестицій – це означає, що потрібен системний підхід до прое-

ктування, який виконує чітко визначені цілі та вимоги щодо проектуван-

ня мережі [2]. Окрім головної радіочастотної задачі забезпечення надій-

ного радіозв'язку на кожному місці в районі планування, сучасний дизайн 

мереж, має забезпечувати високу якість обслуговування (ступінь задово-

леності користувача сервісом), скорочення витрат на проектування та ро-

згортання радіосистеми. Конструктивні цілі можна розділити на три гру-

пи: 

• Цілі проектування – зазвичай виражаються в залежності від якості 

радіозв'язку. Хороший дизайн забезпечує достатній рівень радіосигналу в 

регіоні планування та мінімізує спотворення сигналу через перешкоди 

середовища. 

• Цілі та технології інженерії – оскільки доступні частоти (канали) 

надзвичайно обмежені, проектування мережі повинно передбачати заван-
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таженість мережі та необхідну кількість каналів, якомога точніше. Щоб 

збільшити загальну ємність системи, конструкція повинна забезпечувати 

великий коефіцієнт повторного використання частоти. 

• Цілі розгортання мережі – в основному стосуються економічних 

аспектів експлуатації та проектування радіосистеми. Розгортання нової 

мережі або встановлення додаткового апаратного забезпечення,потребує 

витрат [2]. Тому ефективний дизайн мережі повинен мінімізувати витра-

ти на апаратне забезпечення, наприклад, використовуючи якомога меншу 

кількість базових станцій. 

Планування системи стільникового зв'язку вирішує дві цілі: пок-

риття та ємність. 

Покриття визначає географічні межі системи, де вона має достатню 

потужність сигналу, щоб забезпечити сеанс дзвінка або передачі даних.  

Ємність визначає здатності системи підтримувати певну кількість 

абонентів. Ємність та покриття є взаємопов'язаними. Щоб покращити по-

криття, необхідно зменшити кількість абонентів, а для збільшення кіль-

кості обслуговуваних абонентів потрібно скоротити територію обслуго-

вування. 

Територіально-частотне планування, один з найбільш складних і 

відповідальних етапів розгортання системи зв'язку, оскільки повинно за-

безпечити найбільш оптимальну побудову мережі. При проектуванні не-

обхідно визначити місця установки БС таким чином, щоб забезпечити 

обслуговування зв'язком заданої території з необхідною якістю при міні-

мальному числі БС та мінімальній вартості інфраструктури мережі. Проте 

моделі обмежуються характеристиками радіозв'язку та спектром частот 

[2]. 

Межі покриття між різними базовими станціями клієнтів (Рис.1) 

повинні бути заздалегідь сплановані та модельовані. 
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Рис. 1 – Межа покриття 

З одного боку, надмірна кількість БС невигідна тому, що призво-

дить до збільшення витрат. З іншого боку, занадто рідкісне розташування 

БС може привести до появи не обслуговуваних ділянок території, що не 

допускається. Завдання додатково ускладнюється труднощами аналітич-

ної оцінки характеристики сигналів.  

При аналітичному розрахунку слід враховувати форму рельєфу мі-

сцевості, наявність рослинності, заселеність території, типу ґрунту, клі-

матичну обстановку і інші чинники, які можуть вплинути на зміну рівня 

сигналу на окремих ділянках конкретної території. З урахуванням даних 

параметрів аналітичний розрахунок стає трудомістким, та змушує витра-

чати на нього багато часу. Тому використання ефективного ПС, яке вико-

нує аналітичний розрахунок за короткий проміжок часу з найменшими 

похибками, є найбільш доцільним рішенням проблеми проектування ме-

реж. 

Планування та оптимізація мереж рухаються у бік автоматизації. 

ПС для територіально-частотного планування мають специфічні вимоги 

до вхідних даних. 

На (Рис.2) зображено приклад карти прогнозування, яка генеруєть-

ся за допомогою ПС на базі ГІС. Він відображає взаємодію радіохвиль та 

рельєфу. 
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Рис. 2 – Приклад прогнозування покриття 

Оптимізація мережі передбачає аналіз даних (перевірку відповідно-

сті результатів планування параметрам мережі) моніторинг, аналіз про-

блем, виявлених при експлуатації мережі (скарг клієнтів, даних про від-

мови та ремонт мережі), вибір параметрів і критеріїв оптимізації, зміну 

(регулювання) параметрів [3]. 

Оптимізація відрізняється від планування тим, що вона: 

1) Виконується при розробленому частотно-територіальному плані 

мережі; 

2) Ґрунтується на результатах проведених тестів і технічної перевірці 

параметрів мережі в проблемних зонах обслуговування. 
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3) Ціль – підвищення ефективності використання мережевих і радіо 

ресурсів, забезпечення рівномірного розподілу навантаження в ме-

режі, поліпшення параметрів якості послуг. 

Процес планування мережі зв'язку можливо поділити на два кроки: 

1) Попереднє планування – визначається ємність мережі та необхідне 

забезпечення покриття. 

2) Детальне планування – визначається місце, кількість, кути закриття 

та потужність БС. Вносяться корекції в параметри БС(змінюються 

висота монтування антен та їх нахил), уточнюються частоти БС та 

оформлюють документацію. 

Після цього визначаються межі можливого розширення радіомере-

жі – проводиться оцінка можливих конфігурацій і кількості мережевого 

обладнання на підставі вимог оператора, пов'язаних з наступними пара-

метрами: 

1) збільшенням (зменшенням) зони обслуговування; 

2) зміною параметрів розповсюдження (наприклад вплив добових ци-

клів, погодних умов, зміна пори року); 

3) досліджують ємності мережі; 

4) визначають наявний спектр частот; 

5) прогнозують можливість зростання числа абонентів; 

6) збирають інформація про інтенсивність трафіку в мережі; 

7) оцінюють якість обслуговування. 

 

1.3 Інформація про Атол 

Прикладом реалізації ГІС-технології для вирішення прикладних за-

вдань в галузі телекомунікації є програмне середовище (ПС) Атол, воно  

створено для планування та оптимізації мереж стільникового зв'язку. 
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Атол – середовище для розробки та оптимізації бездротових мереж 

з багатьма технологіями - це програмне рішення, було реалізовано ком-

панією Forsk (Франція) та пропонує багатофункціональне програмне се-

редовище радіо-планування і розрахунку радіорелейних мереж. Це моду-

льний продукт високого рівня для великих телекомунікаційних компаній, 

що пропонують послуги зв'язку і передачі даних [5]. 

Включає в себе різноманітні інструменти, аналізу покриття, клієнт-

ського планування, управління радіотехнікою, прогнозування покриття. 

Атол підтримує операторів мобільної індустрії зв'язку протягом всього 

життєвого циклу мережі від початкового проектування до ущільнення та 

оптимізації. Програмне забезпечення використовується для екстенсивно-

го планування та каталогізації обладнання, орієнтації, налаштування та 

подальшого оновлення та оптимізації різних частин великої радіосисте-

ми. 

Перевагою ПС Атол є більш висока продуктивність, ніж в серед-

ньому по галузі, а також більш зручний інтерфейс, що дозволяє швидше 

освоювати особливості роботи з цією програмою. Основним недоліком 

продукту є висока ціна. Підтримує широкий спектр сценаріїв впрова-

дження, від автономних до корпоративних серверних конфігурацій, що 

використовують розподілені та багато поточні обчислення. 

Підтримує всі основні бездротові технології: GSM/GPRS/EDGE 

3GPP/3GPP2 UMTS/HSPA LTE/LTE-Advanced CDMA2000 1xRTT/EV-DO 

TD-SCDMA WiMAX Wi-Fi Microwave Radio Links TD-SCDMA. 

Використання геоінформаційної системи дозволяє імпортувати век-

торні і растрові карти найбільш поширених форматів (MapInfo, ArcGIS, 

Google Earth,Yandex, Google, OpenStreetMaps, 2Gis, Bing). 

Підтримує розрахунок карт покриття в масштабах цілого міста, ре-

гіону,області або країни в рамках одного проекту. Не вимагає сторонніх 
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модулів для зшивання декількох карт покриття. Підтримує роботи з кар-

тами різного типу в одному проекті та оптимізує швидкість роботи про-

грами. Детермінована модель поширення WinProp-UDP навіть без каліб-

рування дає похибка Standard Deviation < 7 dB. Модель дозволяє з висо-

кою достовірністю планувати мережі з «нуля» [5]. 

Для розрахунків можливо обрати яку саме модель використовувати з ная-

вних: 

– Cost-Hata 

– Erceg-Greenstein (SUI) 

– ITU1546 

– ITU370 

– ITU526 

– ITU529 

– Longley-Rice 

– Microwave E-Band Propagation Model 

– Microwave ITU-R P.452 Model 

– Microwave Point-to-Area Model 

– Microwave Propagation Model 

– Okumura-Hata 

– Sakagami Extended 

– Standard Propagation Model 

– WLL 

Програмне середовище  «Атол»  дає можливість виконати такі розрахун-

ки покриття мережі 3G як: 

– Покриття передавачами мережі 

– Покриття за сигнальним рівнями 

– Зони перекриття різних БС 

– Загальний рівень шумів на відправлення 
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– Рівень між технологічної інтерференції для завантаження 

– Рівень пілот сигналів для завантаження 

– Дозволяє виконати аналіз сервісної зони для завантаження інфо-

рмації та для відправлення інформації 

– Дозволяє виконати аналіз сервісної зони  Також дозволяє визна-

чити ефективність аналізу сервісної зони для завантаження та 

відправлення інформації 

– Дозволяє оцінити зони передачі даних для завантаження 

– Дозволяє провести аналіз пілот-сигналів для завантаження 

– Оцінка якості і пропускної здатність для завантаження інформа-

ції та для відправлення інформації 

– Передбачити зони колізії коду скремблювання. 

Програмне середовище  «Атол»  дає можливість виконати такі розрахун-

ки покриття мережі 4G як: 

– Покриття передавачами мережі 

– Покриття за сигнальним рівнями 

– Зони перекриття різних БС 

– Покриття за рівнем співвідношення сигналу до шуму для заван-

таження та для відправлення 

– Дозволяє виконати аналіз сервісної зони для завантаження інфо-

рмації та для відправлення інформації 

– Ефективність аналізу сервісної зони для завантаження та відпра-

влення інформації 

– Дозволяє виконати аналіз ефективності сигналу для завантажен-

ня інформації та для відправлення інформації 

– Покриття за можливою пропускною здатністю для завантаження 

інформації та для відправлення інформації 

– Покриття за можливою пропускною здатністю  
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– Покриття за показником якості для завантаження інформації та 

для відправлення інформації 

– Дає можливість знайти зони колізії ідентифікаторів в середині 

мережі 

За допомогою Атол можливо організувати зв'язок між собою в групі БС, 

а також зв’язок між різними групами та різними стандартними мереж за 

допомогою радіорелейного зв’язку та оптичної мережі [6].  

 

1.4 Направленість роботи 

Зростання поширення технологій мобільних телефонів спричиняє 

інтенсивний попит на мережі, які є надійними та масштабними. Прогре-

сивна технологія радіотехнічної мережі вимагає перегляду підходу до 

проектування мереж через зміну необхідних частот. 

З огляду на велику кількість вільно доступних даних, важливо об-

рати ПС яке може швидко оновлювати інформацію з ГІС для розробки та 

аналізу  у надійний спосіб, щоб полегшити планування радіомереж. 

Намір показати, достатньо точний для використання та планування 

радіосистеми метод, моделювання гіпотетичної радіотехнічної мережі за 

допомогою ГІС даних. Та порівняти вплив ГІС даних на мережі 3G та 4G, 

а саме вплив деталізації та щільності забудови на покриття мережі, вико-

нати оптимізацію. 

Для досягнення поставленої мети необхідно: 

– обрати програмне забезпечення, яке може виконувати планування ра-

діомереж з урахуванням інформації ГІС; 

– зробити аналіз даних ГІС (які дані необхідні для ПЗ); 

– змоделювати мережі та зробити порівняння впливу ГІС даних. 

Для реалізації циклу лабораторних робіт та практичних занять з ра-

діо-планування мереж мобільного зв’язку доцільно використовувати  ПС 
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для розробки та оптимізації мобільних мереж Атол, реалізоване компані-

єю Forsk [5]. Бо воно моделює обладнання, що використовується для 

створення мережі, разом з характеристиками, які відображають продук-

тивність мережі та дозволяє оволодіти студентам радіотехнічної спеціалі-

зації навиками розробки стільникових мереж різних стандартів та різного 

розміру покриття. 

 

Зазначимо перевагами даного ПС: 

1. Масштабованість проектів  

Платформа дозволяє проводити розрахунки карт покриття в масш-

табах цілого міста, регіону,області або країни в рамках одного проекту. 

2. Підтримує роботу з різними типами карт та ГІС в одному 

проекті 

Є можливість  використовувати векторні і растрові карти найбільш 

поширених форматів (MapInfo, ArcGIS, Google Earth,Yandex, Google, 

OpenStreetMaps, 2Gis, Bing). 

 3. Підтримує всі основні бездротові технології 

Це дає можливість проектувати мережі: GSM/GPRS/EDGE 

UMTS/HSPA LTE/LTE-Advanced CDMA2000 1xRTT/EV-DO TD-SCDMA 

WiMAX Wi-Fi Microwavelinks. 

4. Швидкість проектування мережі 

Ви можете створити мережу, призначену для розміщення базових 

станцій на основі шаблонів станцій та обладнання. Це дозволяє швидко 

створювати нову мережу з певними параметрами. 

5. Можливість доповнення карти покриття 

Додавши нову інформацію до проекту, можливо прорахувати вплив 

змін на щільність покриття. 
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6. Підтримує операторів мобільної індустрії зв'язку на кожному 

етапі розвитку мережі 

 Протягом всього життєвого циклу мережі від початкового проекту-

вання до ущільнення та оптимізації мережі є підтримка. 

 7. Широкий спектр сценаріїв впровадження 

Підтримує, від автономних до корпоративних серверних конфігурацій, 

що використовують розподілені та багато поточні обчислення. 

8. Мала похибка при моделюванні 

Детермінована модель поширення навіть без калібрування дає невисоку 

похибка < 7 dB. Модель дозволяє з високою достовірністю планувати ме-

режі з «нуля». 

9. Легкість в оновлені ресурсів мережі 

Атол реалізує можливість оновлення обладнання в мережі, яка вже спро-

ектована.  

10. Містить велику кількість інструментів планування  

Користувач має змогу визначити площу покриття, місце знаходження пе-

решкод та завантаженість мережі. 

11. Реалізується зв'язок базових станцій    

Можливість  проектування зв’язків між базовими станціями різними ме-

тодами та діапазонів. 

12. Передбачає різну поведінку користувачів 

Моделі враховують як стаціонарних користувачів так і рухомих. 

В той же час, можна відзначити й деякі недоліки ПС: 

1. Відсутній захист інформації 

Розроблені проекти не передбачають захист від несанкціонованого 

копіювання, розповсюдження та використання. Також відсутня техноло-

гія цифрових підписів. 

2. Ціна ліцензії  
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Велика ціна, як на саме програмне забезпечення, так і на додаткові 

статистичні дані про користувачів. 

3. Мала база обладнання різних виробників 

В платформу закладено доволі обмежений перелік обладнання. То-

му характеристики обладнання, що не ввійшло до баз даних, треба дода-

вати з окремо зі зовнішніх джерел. 

 

Висновки до першого розділу 

Отже використання ГІС при проектуванні сучасних мереж стільни-

кового зв’язку є однією з головних можливостей використання ГІС інфо-

рмації про місцевість. Визначені завдання радіо-планування, змушують 

для реалізації проекту використовувати спеціалізоване ПС, яке викорис-

товує інформацію ГІС. Атол – як програмного середовища для проекту-

вання,дає можливість реалізувати цикл лабораторних робіт та практич-

них занять з радіо-планування мереж мобільного зв’язку для студентів 

спеціалізації радіозв’язок та оброблення сигналів [5]. 

Переваги та недоліки є достатніми для використання ПС в навчаль-

них цілях. 

 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З ТЕОРІЇ КАРТОГРАФІЧНИХ 

ПРОЕКЦІЙ 

 

В даному розділі розглядаються загальні відомості з теорії картог-

рафічних проекцій,  різні системи координат їх переваги та недоліки. 

Описано представлення картографічної інформації в цифровій формі для 

ГІС. Визначаються поняття цифрова модель поверхні, цифрова модель 

висот. Зазначена важливість морфології. 

 

 



23 

 

2.1 Теорія 

Існує три різні способи, визначення форми та розміру Землі. В по-

рядку збільшення математичної складності: 

– площина, яка певною точкою дотикається до Землі (припущення 

про площину); 

– ідеальна сфера відповідного радіуса (сферичне припущення); 

– сфероїд відповідних розмірів та еліптичності (сфероїдальне при-

пущення). 

 

Рис. 3 – Системи координат 

Дотична площина має значну перевагу простоти. Потребує встано-

влення меж розміру які можуть бути зроблені з використанням плоского 

припущення без суттєвої втрати точності. У типовому картографічному 

знімку масштабу 1: 5000 ширина найтоншої лінії становить близько 0,1 

мм. Тому максимальна точність такої карти становить близько півметра. 

При точності півметра максимальна відстані не повинна перевищувати 

35-кілометрів від центру тангенціальної площини [3]. Вже на відстані 

менш ніж чотирьох кілометрів від центру, кривизна Землі призводить до 

різниці висот між спостережуваною та реальною висотою рельєфу – один 

метр. Звідси випливає, що високоточні моделі місцевості, які іноді вико-

ристовуються для лінійних обчислень, повинні враховувати корекцію ви-
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соти Δh залежно від кривизни Землі. Правильна корекція висоти на відс-

тані d від заданої точки є: 

∆ℎ(𝑑) =
𝑅

cos(𝑑/𝑅)
− 𝑅     (1) 

де R позначає радіус земної кулі. Зазвичай, така апроксимація Δh для ма-

лих значень d досить точна: 

∆ℎ(𝑑) =
𝑑2

2𝑅
     (2) 

У випадку сферичного припущення, радіус кривизни Землі для ко-

жної точки і напрямку однаковий. На відміну від цього, у випадку сферо-

їдального припущення це не відповідає дійсності, оскільки радіуси кри-

визни еліпсоїда визначаються, як лінії, перпендикулярні до дотичної 

площині в будь-якій точці кривої поверхні. Нормаль АС’С не проходить 

через геометричний центр еліпса O, за винятком випадків, коли нормаль 

лежить на одній з осей еліпсу. Звідси випливає, що радіуси еліпсоїда змі-

нюються з позицією точки А. Крім того, ми можемо розрізнити два окре-

мі радіуси в точці А. Одним з них є радіус дуги НАЕ; інший - радіус дуги, 

перпендикулярної дузі NAE в А. Радіуси представлені лініями AC' та AC 

відповідно. Довжина дуги еліпсоїда не може бути виражена простою ал-

гебраїчною формулою без інтегралів. Тому для розрахунку відстані між 

двома точками на еліпсоїді використовуються чисельні інтегральні мето-

ди та наближення [23]. 

У випадку сфероїда довжини двох радіусів близькі, що дозволяє 

наблизити сфероїд локально до сфери, щоб обчислити малі довжини дуг. 

Довжина двох сфероїдів відрізняється лише на кілька кілометрів. У мас-

штабі 1: 100 мільйонів, різниця полягає в ширині ліній, необхідних для 

нанесення осей. З цього випливає, що основне використання сферичного 

припущення виникає при використанні порівняно невеликих форматів 

візуалізації, що показують велику частину поверхні Землі, такі як карти 
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всього світу, півкулі, континенту або навіть дуже великої країни. В прак-

тичній картографії ліміт, як правило, приймається в масштабі 1: 5 млн. 

В  ГІС  застосовуються  просторові, криволінійні, плоскі прямокут-

ні і полярні системи координат. 

Якщо у довільній точці Q еліпсоїда проведемо нормаль QO' до цієї  

поверхні,  через  яку  можна  провести  множину нормальних перетинів. 

Та виберемо два головних: перетин,що співпадає  з  площиною  меридіа-

на  PQP', і  перетин,  ортогональний  першому  в  точці  Q. То з урахуван-

ням цього можливо визначити різні  системи  координат:  геодезичну, ге-

оцентричну, сферичну, ізометричну і локальну систему. 

 

Рис. 4 – Системи координат 

У геодезичній системі визначають геодезичну широту точки φ - кут 

між нормаллю QO' до поверхні еліпсоїда в даній точці еліпсоїда  Q  і  

площини  екватора  та  довготу  цієї  точки λ - двогранний  кут  між  пло-

щинами  початкового  меридіана  і меридіана  даної  точки. 

В  просторовій  геоцентричній  системі координат  OXrYrZr  поча-

ток  суміщений  з  центром  мас  Землі  (з центром  еліпсоїда  обертання),  

вісь  Zr  -  направлена  на  середній північний  полюс  Землі,  вісь  Xr  –  в  

точку  перетину  нульового меридіану з екватором, вісь Yr – на схід. Зв'я-
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зок  геоцентричної  і  геодезичної  системи  координат виражається фор-

мулами: 

    (3) 

де - радіус кривизни до перетину першої вертикалі в даній 

точці;е2 –  відповідно  велика  піввісь  еліпсоїда  обертання  і  квадрат  

першого його ексцентриситету. 

WGS-84 – геоцентрична супутникова навігаційна система. Почат-

ковий  пункт  системи  OXYZ  розташований  в  центрі  мас Землі  з  орі-

єнтацією  загального  земного  еліпсоїда  (ОЗЕ)  уздовж головних  осей  

Землі:  вісь  OZ  направлена  уздовж  осі  обертання Землі у бік Північно-

го полюса, вісь ОХ лежить на перетині площин екватора  і  нульового  

меридіана,  вісь  OY  доповнює  систему координат до правої. Розміри 

земного еліпсоїда (константи) вказані в таб. 1. 

Таблиця 1 

Фундаментальні 

константи 
WGS-84 

Геоцентрична 

гравітаційна постійна 

398600,5*109 

м3 /с2 

Велика піввісь 

еліпсоїда 
6 378 137 м 

Полярне стиснення 
1: 

298,257223563 

Нормований зональний гармо-

нійний  

Коефіцієнт гравітаційного  

потенціалу 

-484,16685*10-6 

 

В  процесі  багаторічних спостережень  з  використанням  лазерної  

локації  супутників  і радіо-інтерферометрії  уточнюються  координати  
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станцій  стеження IGS. Ці уточнення періодично приймаються у якості 

більш сучасних і точних реалізацій WGS-84. У свою чергу і поточні ефе-

мериди супутників GPS визначаються у відповідних реалізаціях WGS-84. 

Наприклад,  ITRF  96  –  це  система  координат  WGS-84, скоректована  

на  дані,  накопичені  до  1996 р.  Таким  чином,  ITRF  є сукупністю  ко-

ординат  і  швидкостей  переміщення  станцій глобальної  супутникової  

мережі  GPS  для  геодинаміки.  Ця координатна основа оновлюється що-

річно за даними супутникових спостережень більш ніж 150 станцій, з то-

чністю порядку 12 см. Міжнародна  служба  GPS  для  геодинаміки  регу-

лярно  забезпечує ITRF  точними  ефемеридами  супутників  і  іншими  

необхідними даними. Багато держав, зокрема, європейські, використову-

ють дані ITRF для встановлення власних національних геодезичних сис-

тем, а також для вивчення рухів, деформацій земної поверхні і змін рівнів 

морів.  Одним  з  основних  результатів  діяльності  IGS  є  точні ефеме-

риди  супутників  глобальних  навігаційних  систем,  що визначаються в 

даний час з помилкою порядку 0,1 - 0,2 м  [3][18]. 

Метод генерації геоданих для планування радіосистеми, на базі ви-

користання звичайних баз даних, створених з існуючих карт, аерофотоз-

німків та від цифрованих функцій, виявися неточним, з недопустимими 

наборами даних та іншими несумісностями на місцях. Використання ме-

тодів дистанційного зондування дозволило створити сучасні бази даних. 

Використання супутникових зображень для генерації даних є не-

щодавнім розвитком з широкою доступністю супутникових зображень з 

дуже високою деталізацією та іншими супутниковими методами, такими 

як інтерферометричний синхронний апаратний радар (InSAR), який може 

бути використаний для генерації цифрової моделі висот (DEM) з кілько-

ма вертикальними метрами точності [6]. 
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З покращенням програмно-апаратних можливостей пост-обробка 

супутникових знімків стала дешевшою для дослідників, науковців та 

професіоналів галузі. Кілька програмних пакетів є комерційно доступни-

ми для використання, включаючи Leica Photogrammetric Suite (LPS), 

Envi5 та PCI Geomatica 10 та інших, можуть бути використані для оброб-

ки зображень і створення цифрової моделі висот(DEM). Найчастіше ви-

користовується метод - раціональних поліноміальних коефіцієнтів (RPC). 

Він пов’язує контрольні точки (X, Y та Z) на Землі та GPS данні [10]. 

 

2.2 Морфологічні данні 

Дані, що описують форму та структуру земної поверхні, назива-

ються морфологічними(геоморфологічними) даними. Вони є підмножи-

ною географічних даних, для кожного типу даних ГІС. Геоморфологічні 

дані класифікують середовище, за типом землекористування, наприклад 

міські, сільські, водні, лісові, гірські, сільськогосподарські та ін. Дороги 

та залізниці зазвичай не обробляються як геоморфологічні дані, оскільки 

їх функція полягає не в описі форми та структури поверхні землі, а в опи-

сі набору шляхів і їхніх властивості (кількість смуг, якість доріг) між на-

бором кінцевих точок (міст) їх відносять до векторних даних. Проте іноді 

цікавлять лише ділянки місцезнаходження магістралей, а не учасники до-

рожнього та залізничного руху. У цьому випадку дороги та залізниці від-

носяться до геоморфологічного класу районів руху. Цей приклад доріг і 

залізниць показує, що точка зору та функція географічних даних вирішує, 

чи є географічні дані геоморфологічними даними чи ні. Ці геоморфологі-

чні дані враховується для підвищення  точності деяких моделей прогно-

зування. Геоморфологічні дані або дані ГІС взагалі зберігаються в раст-

ровому або в векторному форматі. У векторній моделі, простір явно 

представлений через геометрію об’єктів та їх атрибути. Векторна модель 
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добре підходить для доступу до просторової бази даних, що використовує 

просторові об'єкти як орієнтири пошуку. З іншого боку, ефективний про-

сторово-орієнтований доступ може вимагати складних пошукових струк-

тур і методів. У растрової моделі домен регулярно підрозділяється на ве-

лику кількість малих областей, пікселів. Кожен піксель містить інформа-

цію про частину простору, яку він охоплює. Структури ідентифікуються 

за пікселями, з яких вони складаються, а лінії та регіони визначаються, як 

агрегація пікселів на основі даних про рельєф. Растрова модель забезпе-

чує прямий доступ до інформації про певне місце розташування в прос-

торі. Недолік надання приблизної геометрії, точність яка залежить від 

роздільної здатності сітки. Припускаючи, що модель з багатогранним по-

ліретарним ландшафтом, має достатню роздільну здатність, ми можемо 

зберігати геоморфологічні дані безпосередньо, як атрибути місцевості. 

Це спрощує візуалізацію геоморфологічних даних. Різні кольори вершин 

і поверхонь місцевості можуть бути безпосередньо використані для відо-

браження різних геоморфологічних класів. 

Геоморфологічні особливості можуть бути візуалізовані кольорами, 

векторними чи текстурними даними. 

Високовимірні дані часто проектуються на поверхню землі і візуа-

лізуються в двох вимірах. Зазвичай наступні геометричні дані надаються 

в ГІС: 

• точки даних, визначені просторовими координатами, положення 

базової станції персональної мережі зв'язку; 

• просторова сітка (з рівновіддаленими між собою точками) – надає 

інформацію про статистику на певній території землі. Як правило, атри-

бути усереднюються, наприклад населення на гектар. 
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• лінійні дані, визначені координатами їх початку та кінця (вузлами) 

та проміжними точками (вершинами), наприклад річкові або дорожні ме-

режі. 

• полігонні дані, визначені координатами їх кордону, озера, райони, 

райони без базових станцій. Атрибути поширюються на весь полігон, 

площу полігону. 

Як правило, інформація про двовимірну площу представлена 

сіткою, або набором багатокутників. Точне представлення в основному 

залежить від розподілу атрибутів на критою певної території. Якщо роз-

поділ не є простою функцією в просторовому положенні, то функція дис-

кретизується і представляється крапками з меншими відстанями у сітці. 

Помилки,  залежать від кількості балів,які надаються кожному атрибуту в 

межах даної області оцінювання, а також від розподілу балів. Малі або 

лінійні об'єкти (наприклад, будівлі та дороги) представлені лише непов-

ним і непослідовним способом, тоді як великі, суміжні ділянки землеко-

ристування (такі як ліси чи озера) представлені з більшою точністю. Це 

необхідно враховувати при аналізі та тлумаченні даних [14][15][18]. 

 

2.3 Моделі місцевості 

Цифрова модель поверхні (DSM) - це подання частини земної пове-

рхні на 2-мірну сітку. Це модель приймає висоту поверхні, включаючи 

все що там є. Вона включає у модель: вершини дерев, будівель та інше. 

Як правило, це продукт дистанційного зондування:аерофотознімків або 

супутникових знімків. Це не корисно в радіо-плануванні, оскільки повер-

хня не точно передбачає вплив на поширення радіосигналу та перешкоди. 

Цифрова модель висот (DEM) - це упорядкований набір чисел, який 

відображає розподіл значень висоти вище довільної базису в ландшафті. 

Значення висоти є основою і не враховує до уваги об'єкти, прикріплені на 
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поверхні землі, наприклад будинки, дерева, лінії електропередач тощо. 

Також його іноді називають моделлю "гола земля". 

Залежно від висоти відносно моря,візуалізацію рельєфу місцевості 

виконують різними кольорами. Такі кольори висот називаються гіпсоме-

тричними кольорами – така схема може бути кольоровою та монохром-

ною. 

Землю можна розглядати як образ двовимірної функції f, визначе-

ної над пов'язаною областю D в евклідовій площині. Модель цифрової 

висоти (DEM) побудована на основі кінцевого набору цифрових даних. 

Дані місцевості складаються з вимірювань висоти в наборі точок S ⊆ D; 

точки виміру S можуть бути розсіяними або розташовані в регулярній 

сітці. DEM, побудована на S, являє собою поверхню, яка інтерполює ви-

мірювані висоти у всіх точках S. Тріангуляція T - це тесселяція полігона-

льної площини трикутниками, де кожен з двох трикутників T перетинає 

або збігається з вершиною чи краєм обох трикутників. 

Важливим класом DEM є тріангуляційні неправильні мережі (TIN). 

TIN визначається тріангуляцією області D, що має вершини в точках S. 

Функція f визначена кусково-лінійною функцією над кожним трикутни-

ком. Таким чином, поверхня, що описується TIN, складається з плоских 

поверхонь. TIN демонструють можливості адаптації до особливостей мі-

сцевості, оскільки можуть обробляти нерегулярно розподілені набори да-

них та включати в себе точки та лінії, що стосуються поверхні. Вершини 

в TIN можуть описувати вузлові характеристики рельєфу, наприклад, пі-

ки, ями чи провалини, а краї показують лінійні властивості рельєфу: роз-

ломи, хребти або канали. Найпоширеніший формат введення даних про 

висоту - це 2D матриця значень висоти, яку також називають полем висо-

ти. Ці значення представляють вибірку висоти поверхні, z-значення, у 

вершинах (регулярно розташованих) 2D сітці паралельної проекції на 
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площину x-y. У регулярно розташованих мережах відстань між сусідніми 

лініями сітки називається роздільною здатністю поля висоти. Роздільна 

здатність у напрямках x і y не повинна бути однаковою. Поле регулярної 

висоти має дуже просте представлення. Вона повністю визначається її 

походженням у площині x-y, сітки та упорядкованої послідовності z-

значень всіх точок висоти. Регулярні полігональні поверхні сітки часто 

використовуються як загальне представлення поверхні. Однією з найпро-

стіших полігональних поверхонь є тріангуляція, де кожен прямокутник, 

обмежений двома сусідніми лініями x- і y-сітці, представлений двома 

трикутниками. Ця тріангульована модель поверхні точно відображає поле 

висоти. Інші представлення наближення до поверхні включають такі ме-

тоди, які відповідають критеріям застосування, наприклад збереження 

важливих особливостей місцевості [20] [23]. 

Тріангуляційна модель є основною структурою для більшості сис-

тем візуалізації поверхні місцевості. Вона повинна бути ретельно адапто-

вана та інтегрована у ядро ПС. Тріангуляція повинна використовувати 

лише стільки трикутників, наскільки це необхідно. Це зменшує вплив на 

точність при наближені поверхні, тріангуляція повинна бути адаптова-

ною до структури рельєфу. Це означає, що різкі зміни висоти на поверхні 

моделюються більшою кількістю трикутників на одиницю площі, ніж рі-

внинні області-поверхні. Крім того, тріангуляційна модель повинна за-

безпечувати засоби для вилучення карт поверхонь зі змінною деталізаці-

єю. 

З урахуванням вхідного набору даних існують два основні методи 

побудови тріангуляції: 

• Методи удосконалення - починаються з грубого ТІН та знаходять 

більш різкі компоненти - додаючи вершини поступово, щоб збільшити 

деталізацію; 
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• методи спрощення починаються з еталонного TIN і виробляють 

менш різкі компоненти, поступово зменшуючи кількість вершин. 

Іноді деталі не доступні у формі, яка підходить для моделювання. У 

цих випадках текстурні дані використовуються для складання поверхні. 

Зазвичай текстурні дані зберігаються в деяких форматах даних зображен-

ня, наприклад, в растровому форматі. Дані текстури, що використовують-

ся в поєднанні з тріангульованою моделлю місцевості (фото, дані дистан-

ційного зондування, цифрові карти) можуть допомогти розпізнати відомі 

ділянки місцевості. Текстурні дані часто містять інформацію, меншу за 

середній розмір трикутника, але не надто малу. Мінімальний та максима-

льний розмір структури цих деталей певним чином пов'язаний з розміром 

трикутника. Зменшення деталізації текстур – основний метод збереження 

часу на обробку. Застосування стиснення - видаляє приховану надмір-

ність з вхідних даних. Стиснення цифрових зображень - це спеціалізована 

обробка надмірності у 2D-образах. 

Картки/дані (Clutter maps / data) - називаються морфологією або ка-

ртами землекористування, і використовуються у всіх сучасних засобах 

радіо-планування  для моделювання втрат, ослаблення сигналу та повто-

рного використання частоти. Різноманітні схеми землекористування та 

наземні характеристики впливають на поширення сигналу по-різному і не 

можуть просто позначатися як перешкоди. Карти землекористування під-

падають під цю категорію, наприклад промислові райони, житлові зони, 

офісні та ділові зони. Це допомагає виділити відповідні ресурси для рай-

онів з великим попитом та менші де користувачів мала кількість. 

Дані DEM є життєво важливими при плануванні радіо мереж у ве-

ликій географічній зоні для передбачення перешкод на поширене сигна-

лів РЧ. Оператори для цієї мети використовують спеціалізоване програм-

не забезпечення наприклад Cellular Expert, Атол, Mentum Planet [20]. 
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Це значно допомагає в плануванні ще до відвідування регіону та 

дозволяє визначити оптимальне розміщення базових станцій передавачів 

та приймачів. Попереднє знання оптимальних місць готує установників 

до переговорів з власниками нерухомості щодо рівнів орендної плати, 

особливо у випадках, де немає вільного місця для розміщення. 

 

Висновок до другого розділу 

Сьогодні глобальні географічні інформаційні системи здатні візуа-

лізувати землю з великою деталізацією. У другому розділі ми розглянули 

визначення для сферичних / сфероїдальних територій та сферичних / 

сфероїдальних тріангуляцій, оскільки сферичні / сфероїдальні території - 

це точніші моделі Землі, ніж класичні моделі місцевості, навіть якщо об-

сяг розглянутої частини рельєфу кілька кілометрів. Ми розглянули як 

представляється інформація про місцевість в цифровій формі та визначи-

ли особливості при моделюванні місцевості. 

 

3 ДОСЛІДНИЦКА ЧАСТИНА 

 

3.1 Метод дослідження та параметри які використовуються  

Методом дослідження є моделювання мереж 3G та 4G в ПС “Атол”. 

Мережі 3G та 4G було з модельовано в таких конфігураціях: кожна має 7 

базових станцій, в 3 різних за характером рельєфу та інтенсивністю забу-

дов місцевостях. 

Моделювання мереж проводиться за допомогою Стандартної Мо-

делі Розповсюдження – Standard Propagation Model (SPM) табл. 2 [5]. 
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Таблиця 2 

Назва 

Діапазон 

частот 

(МГц) 

Довжина 

траси 

(км) 

Розмір 

комірки 

 

Враховує 

рухомість 

термінала 

Використання 

в стандартах 

радіозв’язку 

SPM 150-3500 1–20 макро/міні так/ні 
WiMAX, GSM, CDMA2000, 

LTE, UMTS 

 

Основна формула розрахунку: 

Lmodel=K1+ K2log(d) +K3log(HTxeff)+K4DiffractionLoss+ K5log(d) 

log(HTxeff)+ K6(HRxeff) + K7log(HRxeff)+Kclutterf(clutter) 

Де  

K1: постійна зсуву (дБ). 

K2: коефіцієнт множення для log(d). 

d: відстань між приймачем і передавачем (м). 

K3: коефіцієнт множення для log(HTxeff). 

HTxeff: ефективна висота передавальної антени (м). 

K4: коефіцієнт множення для розрахунку дифракції. K4 має бути позитив-

ним числом. 

Дифракційні втрати: втрати внаслідок дифракції за перешкодою (дБ). 

K5: коефіцієнт множення для K5log(d)log(HTxeff) 

K6: коефіцієнт множення для HRxeff 

K7: коефіцієнт множення для log(HRxeff) 

HRxeff: ефективна висота мобільної антени (м). 

Kclutter: коефіцієнт множення для f (clutter). 

f(clutter): середня величина зважених втрат для даного класу місцевості. 

 

Коефіцієнти можуть набувати таких значень:  
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Таблиця 3 

 

Рекомендується встановити K6= 0 і використовувати K7 замість K6. 

K6 - мультиплікативний коефіцієнт, значення в дБ, що означає, що неве-

ликі відхилення K6 мають значний вплив на втрати шляху. 

K1 залежить від частоти та технології. Ось декілька прикладів зна-

чень табл. 4: 

Таблиця 4 

 

а. 2045 МГц = (2140 + 1950) / 2. Це середнє значення центральної 

частоти низхідної та висхідної ліній зв'язку. 

Оскільки Kclutter є постійним, його значення сильно залежить від 

значень, наданих втратам за класами кластерів. Типові втрати (в дБ) для 

різних класів місцевості табл. 5: 
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Таблиця 5 

 

Стандарти першого покоління персональних мереж зв'язку були рі-

зноманітними та базувалися на аналогових технологіях. Системи другого 

покоління базуються на цифрових технологіях зв'язку. Стандарт для уні-

версальної мобільної телекомунікаційної системи (UMTS) має на меті 

забезпечити можливість виконання всіх вимог третього покоління в діа-

пазоні частот 1,88-2,2 ГГц. А саме надавати послуги з низькою собіварті-

стю, високою пропускною спроможністю. Він просуває широкосмугові 

мультимедіа орієнтовані персоналізовані комунікації на масовий ринок. 

Спеціальна мобільна група в рамках Європейського інституту стандартів 

телекомунікації (ETSI) координує заходи з стандартизації [7][8]. 

Розглянемо популярні стандарти в мережах 3G. 

UMTS об'єднує нові технології та існуючі мережі GSM. Крім того, 

має високі можливості взаємодії з цими мережами. UMTS має як наземні, 

так і супутникові компоненти, що дозволяє забезпечити доступ до послуг 

у дуже широкому діапазоні середовищ від мегасот (супутників) до макро, 

міні, мікро, пікосот. Як наслідок, UMTS пропонує універсальне покриття; 

воно має потенціал підключення до великих географічних областей. Уні-

версальність також передбачає наявність послуг UMTS в різних середо-

вищах (сільські, житлові, приміщення та бізнес-райони). Термінал у цій 

системі зв'язку повинен автоматично адаптувати свої технічні характери-

стики до умов поширення, які знаходяться в різних операційних сценарі-
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ях, для надання послуг (голосових, даних, обміну повідомленнями), що 

вимагає користувач. 

Особливості мережі 3G.  

UMTS – основною несучою частотою в стандарті 3G є 2100 МГц, а 

точніше діапазон 2110-2200  МГц. Для UMTS характерна ширина каналу 

5 МГц. Швидкість доступу в Інтернет в режимі UMTS не перевищує 2 

Мбіт/с. 

HSDPA – стандарт відноситься до першого покоління мереж 3G, 

але він швидше UMTS. Пропускна здатність HSDPA (High-Speed 

Downlink Packet Access)  – 14,4 Мбіт/с. Апогеєм еволюції HSDPA став 

його двоканальний варіант, DC-HSDPA, швидкість 28,8 Мбіт / с. 

HSPA+  – технологія базується на попередньому стандарті HSDPA, однак 

дозволяє отримати значно більшу швидкість. Уже в стартовому варіанті 

HSPA+ (High Speed Packet Access) дає швидкість до 21,6 Мбіт/с. Саме 

такий варіант в основному використовується в мережах 3G. Ширина ка-

налу 5 МГц, і всі сучасні 3G / 4G модеми підтримують даний режим ро-

боти. HSPA+ мережі відносять до перехідного покоління 3.5G – прий-

мання сигналів одночасно у двох та більше полосах частот шириною 5 

МГц.  

DC-HSPA+ – найшвидший з стандартів мереж 3G. Це двоканальний 

HSPA + з шириною каналу 10 МГц. Відповідно і максимальна швидкість 

в 2 рази вище - 42,2 Мбіт/с [25][26]. 

Для мережі 3G відповідають наступні рівні покриття:

 

Рис. 5 – Рівні покриття 3G 

-50 – -80 dBm – відмінне покриття мережі 
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-81 – -90 dBm – добре покриття мережі 

-91 – -100 dBm – задовільне покриття мережі 

-101 – -110 dBm – погане покриття мережі 

-111 – -120 dBm – зв'язок зривається / покриття мережі відсутнє 

Модульовані базові станції 3G: трьох секторні та мають такі пара-

метри: 

 

Рис. 6 – Параметри БС 3G 

Радіус сектора обслуговування для однієї антени – 400 м. 

Модель антени – 2100MHz 65deg 18dBi 4Tilt. 

Основна несуча частота – 2100 МГц. 

Ширина діаграми направленості головного пелюстка антени – 65 граду-

сів. 

Антени рознесені по азимуту на 120 градусів між собою на одній базовій 

станції. 

Коефіцієнт підсилення антени – 18 dBi. 

Електронний нахил антени до землі – 4 градуси. 

Антени розмішені на щоглі – 20 м від землі.  

Виробник антен – Kathrein. 

Мінімальна частота  – 1920 МГц. 
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Максимальна частота  – 2 170 МГц. 

 

Рис. 7 – Вертикальна ДНА 

 

Рис. 8 – Горизонтальна ДНА 
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Особливості мережі 4G. 

4G/LTE (Long Term Evolution (довготривала еволюція)) - це набір 

3GPP специфікацій, починаючи з 8 редакції та пізніші, які описують на-

ступні кроки розвитку існуючих мереж доступу до GERAN (GSM EDGE 

Radio Access Networks та UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access 

Networks) міжнародні мережі радіозв'язку). Технічні характеристики 

3GPPLTE описують конструктивні блоки мереж E-UTRA (Evolved 

UTRA) [7][8]. 

Основна відмінність між 3G (HSPA+) та 4G (LTE) – різке збільшен-

ня робочої полоси частот з 5 (3.84) МГц в UMTS до 10-20 МГц в LTE, що 

зумовило збільшення швидкості передачі в декілька разів та метод радіо 

доступу. У HSPA+,  як і в UMTS / HSPA, застосовується множинний дос-

туп з кодовим розподілом (CDMA), а в LTE - множинний доступ на базі 

ортогонального частотного мультиплексування (OFDMA). Однак в обох 

випадках застосовується безліч одних і тих же передових радіо техноло-

гій: адаптація системи до радіоканалу, багато-антені системи (MIMO) і 

т.д., це дозволяє їм конкурувати один з одним. 

LTE використовує технологію SOFDMA (Масштабований ортого-

нальний розподіл частот розподіленого багаторазового доступу) і SC-

FDMA (технологія частотного розподілу одно користувацьких частот) у 

низхідній та висхідній лініях відповідно. Метою LTE є надання мобільно-

го широкосмугового бездротового доступу, який підтримує передачу да-

них між LTE-клітинами, а також між LTE та UMTS / GSM-клітинами на 

високій швидкості користувача. 

Мережі LTE орієнтовані на використання глобальної мережі 

GERAN/UMTS для організації глобального роумінгу. Використання бага-

тоантенних систем дозволяє реалізувати технології:  
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– рознесеного прийому (одна передавальна антена та декілька 

приймальних); 

– просторово-часового кодування (декілька передавальних та одна  

або декілька приймальних антен); 

– просторового мультиплексування (декілька передавальних та 

декілька приймальних антен);  

Для мережі 4G відповідають наступні рівні покриття: 

 

Рис. 9 – Рівні покриття 4G 

-50 – -70 dBm – відмінне покриття мережі 

-71 – -80 dBm – добре покриття мережі 

-81 – -95 dBm – задовільне покриття мережі 

-95 – -105 dBm – погане покриття мережі 

-105 – -120 dBm – зв'язок зривається / покриття мережі відсутнє 

Модульовані базові станції 4G трьох секторні та мають такі пара-

метри: 

 

Рис. 10 – Параметри БС 4G 
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Радіус сектора обслуговування для однієї антени – 400 м. 

Більшість параметрів для мереж 3G та 4G обрані схожими для їх 

порівняння. Модель антени –65deg 18dBi 4Tilt2100MHz. Детальна інфор-

мація наведена в розділі про 3G. Місця розміщення БС обрані ті самі, що 

для 3G для подальшого порівняння. 

 

Перша місцевість: 

Міська забудова, рельєф – рівнинний без значних перепадів по ви-

соті. Велика кількість великих автошляхів з інтенсивним рухом. Перева-

жна більшість будівель розподілені рівномірно по всій території, також 

наявна велика кількість зеленої території представлена деревами. Рельєф 

рівнинний, відсутні  відкриті водойма та сільськогосподарські поля – 

явище інтерференції мало вірогідне. БС можуть бути встановлені як ок-

ремі споруди, а також розмішені на технічних спорудах. На явна можли-

вість під’єднання БС до високовольтних ліній живлення.  

 

Рис. 11 – Топографічна карта місцевості 
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Рис. 12 – Супутникова карта місцевості 

 

Рис. 13 – Карта рельєфу місцевості 

Друга місцевість: 

Щільна міська забудова, рельєф – рівнинний малі перепади по ви-

соті. Велика кількість багатоповерхових будівель, рівномірно розподіле-

них по всій території, велика кількість автошляхів – ці два фактори обу-

мовлюють велику кількість ймовірних абонентів, як рухомих так і стаці-
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онарних. Явище інтерференції – можливе за рахунок пере відбиття від 

фасадів будівель. В більшості випадків БС необхідно буде розташовувати 

на будівлях, а антени спрямовувати вздовж доріг. Наявні яри. 

 

Рис. 14 – Топографічна карта місцевості 

 

Рис. 15 – Супутникова карта місцевості 
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Рис. 16 – Карта рельєфу місцевості 

Третя місцевість: 

Щільна міська забудова, рельєф – зі значними перепадами по висо-

ті. Дуже велика кількість абонентів, як стаціонарних так і рухомих. Знач-

ні перепади висот обумовлені рельєфом та різним типом будівель. В зоні 

обслуговування наявні споруди з великою кількістю ймовірних абонентів 

(стадіон, університет, палац культури). Будівлі розподілені  не рівномірно 

та є культурною спадщиною, велика кількість автошляхів та вулиць з ту-

ристичними місцями. В більшості випадків БС необхідно буде маскувати, 

а профілі антен робити непомітними, можливі проблеми з живленням БС. 

Ця особливість робить актуальним використання малих піко та  наносот 

всередині мережі. 

 

Рис. 17 – Карта рельєфу місцевості 
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Рис. 18 – Супутникова карта місцевості 

 

Рис. 19 – Карта рельєфу місцевості 

 

3.2 Дослідження впливу деталізації карт рельєфу на мережі 3G та 4G 

Мета: Дослідити впливу деталізації карт рельєфу на мережі зв’язку 3G та 

4G 

Етапи дослідження:  

1) Моделювання мереж 3G та 4G на першій місцевості з деталізаці-

єю 100 м 

2) Моделювання мереж 3G та 4G на першій місцевості з деталізаці-

єю 30 м 
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3) Моделювання мереж 3G та 4G на першій місцевості з деталізаці-

єю 10 м 

4) Порівняння рівнів покриття 3G та 4G для першої місцевості 

5) Моделювання мереж 3G та 4G для другої місцевості з деталіза-

цією 100 м 

6) Моделювання мереж 3G та 4G для другої місцевості з деталіза-

цією 30 м 

7) Моделювання мереж 3G та 4G для другої місцевості з деталіза-

цією 10 м 

8) Порівняння рівнів покриття 3G та 4G для другої місцевості 

9) Моделювання мереж 3G та 4G на третій місцевості з деталізаці-

єю 100 м 

10) Моделювання мереж 3G та 4G на третій місцевості з деталі-

зацією 30 м 

11) Моделювання мереж 3G та 4G на третій місцевості з деталі-

зацією 10 м 

12) Порівняння рівнів покриття 3G та 4G для третьої місцевості 

13) Висновки щодо впливу деталізації карт рельєфу на мережі 

зв’язку 3G та 4G 

 

Перша місцевість: 

При використані тільки DTM з деталізацією 100 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. Така мала деталізація не проявляє вплив міс-

цевості на покриття мережі, бо не враховує нерівномірності, розміри яких 

менші за 100 м. А територія зони покриття перевищує необхідне значення 

в 1,5 рази. 
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Рис. 20 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 21 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -79 dBm. 

 

При використані тільки DTM з деталізацією 100 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G. Аналогічні, як для 3G, карта покриття в тако-

му випадку близька до ідеальної. 
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Рис. 22 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 23 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -70 dBm. 

При використані тільки DTM з деталізацією 30 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. 
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Рис. 24 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 25 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -76 dBm. В даному 

випадку при прогнозуванні враховуються нерівності розмірами від 30 м. 

Це наближає прогнозоване покриття до реального та не вимагає великої 

потужності розрахунків та дуже детальної карти місцевості.    

При використані тільки DTM з деталізацією 30 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G. 
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Рис. 26 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 27 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -68 dBm. 

Швидкий та менш затратний відносно часу та ресурсів підхід дає можли-

вість визначити ділянки на які необхідно звернути увагу при проектуван-

ні.  

При використані тільки DTM з деталізацією 10 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. 
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Рис. 28 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 29 – Гістограма якості покриття від площі 

Найбільш поширений спосіб при проектуванні враховує нерівномірності 

рельєфу від 10 м. Подальше збільшення деталізації приводить до збіль-

шення важкості розрахунків та витрат на отримання більш детальних 

карт. При цьому середнє значення рівня сигналу складає -74 dBm, а від-

хилення від менш деталізованої моделі незначне. Така ситуація виникає 

коли рельєф рівномірний без перепадів.  



54 

 

При використані тільки DTM з деталізацією 10 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G. 

 

Рис. 30 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 31 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -65 dBm. 
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Рис. 32 – Порівняння рівнів покриття 3G для першої місцевості 

При рівнинному рельєфі деталізація карт для проектування 3G мереж 

може бути 30 м. 

 

Рис. 33 – Порівняння рівнів покриття 4G для першої місцевості 
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Значною мірою деталізація карт місцевості впливає на покриття 

мережі 4G навіть на рівнинній місцевості. При збільшені деталізації в 3 

рази,змодельована зона покриття мережі зменшилась на 40%.  

 

Друга місцевість: 

При використані тільки DTM з деталізацією 100 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. На покриття впливає вал з гладкою вершиною. 

 

Рис. 34 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 35 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -79 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 100 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G на покриття впливає незначна нерівність. 

 

Рис. 36 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 37 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -71 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 30 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. Модель зазнає впливу великої кількості нерів-

ностей розмірами від 30 м. Змодельоване покриття при збільшені деталі-

зації в 3 рази зменшилася на  37%. 

 

Рис. 38 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 39 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -78 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 30 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G. Змодельоване покриття зменшилась на 30%. 

 

Рис. 40 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 41 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -69 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 10 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. Змодельоване покриття зменшилося на 38%. 

 

Рис. 42 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 43 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -82 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 10 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G. Змодельоване покриття зменшилося на 33%. 

 

Рис. 44 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 45 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -63 dBm. 
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Рис. 46 – Порівняння рівнів покриття 3G для другої місцевості 

 

Рис. 47 – Порівняння рівнів покриття 4G для другої місцевості  
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Третя місцевість: 

При використані тільки DTM з деталізацією 100 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. Навіть при слабкій деталізації велика кількість 

нерівностей рельєфу значно впливає на покриття мережі.  

 

Рис. 48 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 49 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -76 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 100 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G. 

 

Рис. 50 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 51 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -68 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 30 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. Змодельоване покриття зменшилося на 30%. 

 

Рис. 52 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 53 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -74 dBm. 



66 

 

При використані тільки DTM з деталізацією 30 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G. Змодельоване покриття зменшилося на 35%. 

 

Рис. 54 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 55 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -65 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 10 м отримуємо такі 

результати для мережі 3G. Змодельоване покриття зменшилося на 38%. 

 

Рис. 56 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 57 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -72 dBm. 
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При використані тільки DTM з деталізацією 10 м отримуємо такі 

результати для мережі 4G. Змодельоване покриття зменшилося на 32%. 

 

Рис. 58 – Покриття сигналом за рівнями 

 

Рис. 59 – Гістограма якості покриття від площі 

При цьому середнє значення рівня сигналу складає -61 dBm. 
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Рис. 60 – Порівняння рівнів покриття 3G для третьої місцевість 

 

Рис. 61 – Порівняння рівнів покриття 4G для третьої місцевості 
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Отримані результати вказують на те, що при збільшені деталізації карт з 

100 м до 10м, тільки за рахунок нерівномірності рельєфу відбувається 

зменшення площі обслуговування на 30-40% мереж в залежності від кі-

лькості та характеру нерівномірності поверхні. 

 

Висновки щодо впливу деталізації карт рельєфу на мережі зв’язку  

3G та 4G 

Щоб забезпечити найбільш точні результати при плануванні сучас-

них мереж, оператори зв’язку повинні використовувати високо-

деталізовані карти місцевості в поєднані з високо продуктивним ПС. 

Атол – надає можливість виконати оцінку впливу використання карт з 

різною деталізацією. На базі отриманих даних можливо, зробити висно-

вок, що для отримання моделей покриття з допустимою похибкою, бли-

зькою до реальних значень, необхідно використовувати високо-

деталізовані карти.  

 

3.3 Дослідження впливу щільності забудови на мережі 3G та 4G 

Мета: Дослідити вплив щільності забудови на мережі зв’язку 3G та 4G  

Етапи дослідження:  

1) Дослідження характеру впливу місцевості з низькими висотами 

забудови та рівнинним рельєфом 

2) Дослідження характеру впливу місцевості з щільною міською 

багатоповерховою забудовою та рівнинним рельєфом 

3) Дослідження характеру впливу місцевості з щільною багатопо-

верховою забудовою  та  зі значними перепадами по висоті  

4) Висновки щодо характеру впливу місцевості на мережі зв’язку 

3G та 4G 
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Рис. 62 – Рівні покриття 3G та 4G для першої місцевості 

Для місцевості з низькими висотами забудови та рівнинним рельє-

фом – мережа 3G дає близький з мережею 4G закон розподілення покрит-

тя. За таких умов очікуване покриття 3G дає в 2 рази більшу територію 

покриття ніж тієї ж потужності БС 4G. Це вказує на доцільність викорис-

тання мережі 3G у двох випадках: 1) коли потрібно організувати якісне 

покриття в сільській місцевості з використанням малої кількості базових 

станцій; 2) Коли необхідно зменшити рівні електромагнітного випромі-

нювання, бо при однаковій площі покриття мереж 3G та 4G – мережа 3G 

матиме меншу потужність передавачів. 
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Рис. 63 – Рівні покриття 3G та 4G для другої місцевості 

Для місцевості з щільною міською забудовою та рівнинним рельє-

фом мережа 4G матиме рівномірну кількість користувачів з однаковими 

рівнями покриття мережі, це дає можливість за прямолінійним законом 

динамічно змінювати потужність для користувачів які більше віддалені 

від БС та зменшувати потужність для користувачів які близько розташо-

вані до БС, зберігаючи при цьому швидкості передачі даних і стабіль-

ність з’єднання. При великій кількості абонентів в мережі 3G швидкість 

передачі інформації падає – ця особливість зводить на нівець виграш ме-

режі при покриті великої території слабким сигналом.  
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Рис. 64 – Рівні покриття 3G та 4G для третьої місцевості 

Для місцевості з щільною багатоповерховою забудовою та  зі знач-

ними перепадами по висоті, за рахунок цього великою кількістю абонен-

тів – мережі 3G та 4G забезпечують схожі очікувальні рівні покриття.  

Головною відмінність 4G від 3G у такому випадку буде швидкості пере-

дачі даних і більш стабільному з’єднанні. 4G-мережа забезпе-

чує швидкість завантаження даних до 100 Мбіт/c і передачі – до 75 

Мбіт/c.  Бо 4G повністю реалізує протокол пакетної передачі даних і во-

лодіє VoIP, а 3G поєднує в собі передачу як голосового трафіку, так і па-

кетів даних. При однакових потужностях передавачів висока стабільність 

мережі 4G досягається шляхом зменшення території обслуговування БС, 

що у випадку зі щільною забудовою та великою кількістю користувачів 

робить доцільним використання піко та наноселів. 
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Висновки щодо характеру впливу місцевості на мережі зв’язку 3G та 4G 

Отримані результати однозначно вказують, що при прогнозуванні, 

розповсюдження хвиль залежить не тільки від топографії, а й від геомор-

фології. Наприклад, міські або лісисті райони різко впливають на поши-

рення надвисокочастотних сигналів, оскільки довжина хвилі менша, ніж 

межа перешкод. Отже для якісного моделювання потрібно використову-

вати  цифрові модемі місцевості з великою деталізацією та інформацію 

про забудови. 

Планування оптимізованих мереж 4G у містах потребує високопро-

дуктивних моделей місцевості, що містять будівлі, тоді як планування 3G 

мереж може бути здійснено за допомогою менш точної моделі місцевості. 

Сьогодні нові моделі місцевості доступні з роздільною здатністю до 

декількох метрів. В містах високоякісні моделі місцевості з роздільною 

здатністю більше двох метрів мають високу деталізацію, оскільки вони 

інтегрують штучні структури в поверхню місцевості. Звичайні моделі з 

відповідними рішеннями, але без вбудованих техногенних структур дос-

тупні для цілих країн. Поки моделі місцевості є лише грубим наближен-

ням поверхні Землі, багато цікавої інформації між вершинами рельєфу 

втрачається, якщо вона не моделюється ні додатковими векторними да-

ними, ні даними текстур [9][19]. 

 

3.4 Дослідження можливості оптимізації мереж 3G та 4G 

Мета: Дослідити можливості ПС Атол у вирішені завдання оптимі-

зації мереж 3G та 4G 

Етапи дослідження:  

1) Вибір мережі 3G для оптимізації 

2) Вибір параметрів за якими буде проведена оптимізація 

3) Оптимізація мережі 
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4) Висновки про оптимізацію мережі 3G 

5) Вибір мережі 4G для оптимізації 

6) Вибір параметрів за якими буде проведена оптимізація 

7) Оптимізація мережі  

8) Висновки щодо оптимізацію мережі 

 

Для проведення оптимізації 3G обрана мережа змодельована в 3.3 

Рис. 56 при досліджені впливу щільності забудови на покриття мережі. 

Місцевість щільна міська забудова, рельєф – зі значними перепадами по 

висоті. Необхідність оптимізації зумовлена наявністю не обслуговуваних 

ділянок мережі та необхідністю виконання вимог для орієнтування антен 

БС.  

 

Рис. 65 – Гістограма якості покриття 3G від площі для не оптимізованої 

мережі зі щільною забудовою 

Мережа оптимізується за наступними параметрами: місцезнаходження 

БС; кут нахилу антен до землі; направленість антен по горизонталі;  кіль-

кість БС. 
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Рис. 66 – Гістограма якості покриття 3G від площі для оптимізованої ме-

режі зі щільною забудовою 

Гістограма Рис. 66 описує якість покриття мережі 3G оптимізовану на-

ступним чином: 

– кожну БС було перенесено на найвище місце в радіусі 200 м та 

змонтовано на даху будівлі; 

– кожну антену направлено вздовж вулиці(будинків); 

– кути нахилу антен змінено від 5 до 15 градусів до землі в залеж-

ності від висот оточуючих будівель; 

– розмішена додаткова БС для ліквідації мертвої зони, яка виникла 

за рахунок рельєфу. 
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Рис. 67 – Порівняння рівнів покриття для не оптимізованої мережі 3G та 

оптимізованої мережі 3G  

За рахунок оптимізації 4 параметрів мережі 3G площа з відмінним та до-

брим рівнями покриття збільшилася в 2 рази,  а також із задовільним  рі-

вням в 1,5 рази. У відповідності з вимогами, всі антени були направлені 

вздовж будинків та ліквідована мертва зона мережі, лише за допомогою 

використання однієї БС. 

Для проведення оптимізації 4G обрана мережа змодельована в 3.3 Рис. 58 

при досліджені впливу щільності забудови на покриття мережі. Необхід-

ність оптимізації зумовлена наявністю великої кількості мертвих зон та 

великої кількості абонентів, як рухомих так і стаціонарних [20]. 
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Рис. 68 – Гістограма якості покриття від площі для не оптимізованої ме-

режі зі щільною забудовою 

Мережа оптимізується за наступними параметрами: місцезнаходження 

БС;  розмір та кількість БС; направленість антен по горизонталі. 

 

Рис. 69 – Гістограма якості покриття 4G від площі для оптимізованої ме-

режі зі щільною забудовою 

Гістограма Рис. 69 описує якість покриття мережі 4G, оптимізовану на-

ступним чином: 

– для кожної БС розмір зони обслуговування зменшено на 20% 
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– кожну БС було перенесено на найвище місце в радіусі 200 м та 

змонтовано на даху будівлі; 

– кожну антену направлено вздовж вулиці(будинків); 

– додано 4 додаткові БС для  створення цільного покриття мережі 

у  мертвих зонах та в зонах зі слабким сигналом. 

 

Рис. 70 – Порівняння рівнів покриття для не оптимізованої мережі 4G та 

оптимізованої мережі 4G  

За рахунок оптимізації 4 параметрів мережі 4G площа з відмінним рівням 

покриття збільшилася в 2 рази, із добрим рівнем в 1,37 рази, зі задовіль-

ним не змінилася. Таким чином, оптимізація збільшила загальну площу 

покриття за рахунок збільшення площі мережі з відмінним рівнем пок-

риття. В комбінації зі збільшенням кількості БС з 7 до 11 мережа збіль-

шила ємність в 1,57 рази. 
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Оптимізація мереж 3G та 4G є дуже складною та важливою части-

ною проектування зв’язку. Передбачає комплексний підхід до аналізу, як 

даних, так і різних методів у відповідності до цілей оптимізації, робиться 

вибір параметрів і критеріїв оптимізації. 

Оптимізація є процесом неперервним для всього періоду викорис-

тання мережі. Процес експлуатації включає постійний моніторинг, аналіз 

проблем, виявлених при експлуатації мережі, регулювання параметрів, 

при зміні кількості абонентів, аналіз отриманих моніторингу. 

Наслідками оптимізації є: збільшення надійності мережі та її ємно-

сті, зменшення витрат на утримання мережі.  

 

Висновок до третього розділу 

 

Отже, ГІС технології є невід’ємною частиною ПС при проектуванні 

та оптимізації сучасних мереж зв’язку 3G та 4G. 

Новітні цифрові моделі місцевості з великою деталізацією,дають 

можливість провести оцінку впливу на якість покриття мережі, як місце-

вості, так і щільності забудови. Така оцінка необхідна, як при розгортанні 

нової мережі, так і при оптимізації вже існуючої – для отримання доку-

ментації на кожну БС в мережі. 

За допомогою сучасних методів ПС, можливо виконати оптиміза-

цію мережі за великою кількістю параметрів БС. Це дає можливість обра-

ти варіант оптимізації, який забезпечить найкращу якість зв’язку, при по-

стійному збільшені вимог абонентів, в той же час зменшивши витрати 

пов’язані з модернізацією мережі. 

 Програмне середовище «Атол» та реалізований на його базі курс 

лабораторних робіт, дозволяє реалізувати проектування мереж мобільно-

го зв’язку поколінь 3G та 4G на рівні факультету. А головне це надання 
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студентам можливості, ознайомитися з принципами побудови сучасних 

мереж зв’язку та методами їх оптимізації. 

 

4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА  

 

4.1 Аналізу ринку 

Особливістю програмних середовищ, що використовуються при 

радіо-плануванні, є їх потреба в картах місцевості, на якій здійснюється 

радіо планування. В результаті ринок програм для радіо планування і ри-

нок картографічної інформації для радіо-планування в сукупності ство-

рюють ринок продукції для радіо планування. 

Для здійснення радіо-планування мереж зв'язку  потрібна продук-

тах двох типів: 

1. Програми для радіо-планування; 

2. Картографічна інформація для програм для радіо-планування 

(інформація ГІС). 

ПС для радіо-планування при розрахунках покриття враховують 

місце розташування будівель, дерев та інших об'єктів, що впливають на 

поширенню сигналу. Базу даних про розташування і характеристики да-

них перешкод вони не містять. У зв'язку з цим виникає потреба в картах 

для радіо-планування, які виступають в якості супутнього товару для 

програм [16]. 

 

Аналіз ринкових можливостей ринку картографічної інформації для 

радіо-планування 

Світовий ринок: 

 Обсяг світового ринку картографічної інформації для радіо-

планування в 2011 р склав близько 450 млн. дол. Рис. 71. 
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Рис. 71 – Обсяг ринку карт млн. доларів для радіо-планування постійно 

зростає в 2007-2011 рр. 

Динаміка ринку картографічної інформації для радіо планування 

схожа з динамікою кількості діючих ліцензій на програми для радіо пла-

нування. Це пов'язано з тим, що потреба операторів в картах для радіо 

планування має сильну кореляцію з обсягами проведеного радіо плану-

вання, яка залежать від числа діючих ліцензій. 

Ринок країн СНД: 

 Ринок картографічної інформації країн СНД зростає меншими тем-

пами, ніж ринок програм для радіо планування. Обсяг ринку картографі-

чної інформації країн СНД в 2011 р склав близько 16 млн. доларів Рис. 

72. 

 

Рис. 72 – Обсяг ринку карт млн. доларів в країнах СНД 
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За період 2007-2011 рр. ринок картографічної інформації для радіо 

планування країнах СНД виріс на 54%. Цей ріст обумовлений загальною 

позитивною динамікою розвитку зв'язку за цей період. 

 

4.2 Прогноз ринку картографічної інформації для радіо-планування 

Світовий ринок: 

Обсяг світового ринку картографічної інформації в 2012-2020 рр. 

буде постійно збільшуватися, і досягне більше 1,1 млрд. дол. США. 

 

Рис. 73 – Обсяг ринку карт млн. доларів 

До 2020 року очікується зростання ринку більш ніж в 2 рази. Така 

тенденція викликана очікуваним зростанням попиту на програми для ра-

діо-планування, функціонування яких без карт неможливе. На відміну від 

ринку програм для радіо-планування, основними факторами зростання 

попиту є поява мереж нового покоління та розширення території покрит-

тя мереж. Це веде до зростання ринку карт для радіо-планування. 

 Оскільки доступ до телекомунікації - найважливіший елемент вза-

ємодії людей з суспільством, забезпечення цим доступом якомога біль-

шого числа людей є одним із пріоритетних завдань урядів багатьох дер-

жав, а для радіо-планування на новій місцевості необхідна карта цієї міс-

цевості. 

Ринок країн СНД: 
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 Ринок картографічної інформації для радіо планування країн СНД, 

як і ринок програм для радіо планування країн СНД, очікує постійне зро-

стання в 2012-2020 рр. 

 

Рис. 74 – Обсяг ринку карт млн. доларів в країнах СНД 

Аналіз попиту    Табл. 6 

№ Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 10 

2 Загальний обсяг продаж, млн. доларів 933 

3 Динаміка ринку Зростає 

4 Наявність обмежень для входу Технологічність 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації Наявні жорсткі 

6 Середня норма рентабельності в галузі, % 35 

 

В цілому, динаміка ринку картографічної інформації для радіо-

планування пояснюється тими ж факторами, що і динаміка ринку про-

грам для радіо-планування. Однак очікуваний середньорічний темп зрос-

тання становить 11% - менше, ніж очікуваний темп зростання ринку про-

грам для радіо-планування. Це пов'язано з тим, що на обсяг ринку карто-

графічної інформації фактор зростання попиту компаній-операторів зв'я-

зку на продукцію для оптимізації мереж не має практично ніякого впли-

ву. Мало впливає на динаміку ринку картографічної інформації тенденція 
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до розвитку LTE мереж в СНД, так як для цих мереж використовуються 

ті ж карти, що і для 3G або GSM. 

Потенційні  групи клієнтів,  їх  характеристики  Табл. 7 

№ 
Потреба, що 

формує ринок 

Цільова ауди-

торія 

Відмінності у поведі-

нці різних потенцій-

них 

цільових груп клієн-

тів 

Вимоги споживачів до 

товару 

1 

Карти, для 

радіо-

планування 

Asset 

Atoll 

MentumPlanet 

ICS Telecom 

ProMan 

CelPlanner 

ONEPLAN 

RPLS 

Рівень продуктивнос-

ті 

Рівень функціональ-

ності 

Бажана ціни 

Рівень точності 

і достовірності 

Деталізація 

Вартість  

Територія покриття  

Можливість безкошто-

вного використання 

для радіо-планування 

2 

Карти, не для 

радіо-

планування 

Asset 

Atoll 

MentumPlanet 

ICS Telecom 

ProMan 

CelPlanner 

ONEPLAN 

RPLS 

Рівень продуктивнос-

ті 

Рівень функціональ-

ності 

Бажана ціни 

Рівень точності 

і достовірності 

Деталізація 

Вартість  

Територія покриття  

Можливість безкошто-

вного використання 

для радіо-планування 

 

Фактори загроз    Табл. 8 

№ Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Економічний Зміна ціни конкурента 
Необхідність оптимізації використаних 

рішень 

2 Політичний 
Санкції для цільової 

аудиторію 
Пошук нових ринків / споживачів 
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Фактори можливостей    Табл. 9 

№ Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Технологічний Зміна технології Зменшення ціни на продукцію 

2 Кібернетичний Хакерська атака Впровадження шифрування 

 

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку  Табл. 10 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому проявляється дана 

характеристика 
Дії компанії 

1 Конкуренція чиста 
Рівність доступних техно-

логій 
Розвиток технологій 

2. Рівнянь конкурентної 

боротьби глобальний 
Глобальне охоплення 

Налагодження відносин з 

споживачами 

3. За галузевою ознакою – 

міжгалузева 

Можливість інтеграції в 

різні галузі 

Створення відділів перс-

пективних розробок 

4. Конкуренція за видами 

товарів: - товарно-родова 

Чесна конкуренція між ін-

шими гравцями на ринку 

Економічно обґрунтова-

на ціна 

5.  За характером конкурен-

тних переваг – цінова 
Моніторинг цін 

За необхідністю зміна 

ціни 

6. За інтенсивністю 

- не марочна 
Не інтенсивна Створення нових переваг 

 

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером Табл. 11 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкурен-

ти в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачаль-

ники 
Клієнти 

Товари-

замінни-

ки 

Визиком; 

Совзонд. 

Google Earth;Tele 

Atlas, Nokia Maps, 

BING Maps, Yahoo 

Maps, 

MapQuest;OpenStreetM

aps. 

Аерокосміч-

ні агентства 

Asset 

Atoll 

Mentum 

Planet 

ICS 

Telecom 

Паперові 

карти 



87 

 

ProMan 

CelPlann

er 

ONEPLA

N RPLS 

Виснов-

ки: 

Слабка 

конкурен-

тна боро-

тьба 

Наявна можливість 

виходу на ринок 

Так, прозорі 

умови на-

дання послуг 

Так, тех-

нічні 

вимого 

деталіза-

ція 

Обме-

ження 

відсутні 

 

Висновок: принципова можливості роботи на ринку з огляду на конкуре-

нтну ситуацію – можлива.  

Щоб бути конкурентоспроможним на ринку необхідно мати хоча б одну 

конкурентну перевагу (рівень деталізації; область покриття; вартість; 

можливість безкоштовного використання) [5] [26] [27] [28].  

 

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності Табл.12 

№ Фактор конкурентоспро-

можності 

Обґрунтування 

1 Рівень деталізації Рівень деталізації визначає точність наявної картог-

рафічної інформації. При цьому, чим вище рівень 

деталізації, тим точніше визначені об'єкти на карті і, 

як результат - точніше можливо проводити радіо-

планування. Рівень деталізації важливий для всіх 

споживачів продукції для радіо-планування, особ-

ливо для споживачів, які використовують високоп-

родуктивні ПС, які враховують при розрахунках 

максимальне число об'єктів. 

2 Область покриття Карти, що знаходяться у відкритому доступі, про-
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понують високий рівень деталізації далеко не всієї 

території. Як правило, детальну інформацію на та-

ких картах можна отримати лише по великих міс-

тах. В залежності від того, на якій території функці-

онує оператор, важливо, щоб карти володіли інфор-

мацією по ці території. 

3 Вартість Вартість картографічної інформації включає вар-

тість покупки карт, а також вартість інтеграції карт 

в програму для радіо-планування. При використанні 

карт, зроблених на замовлення, ключовою є вартість 

покупки карт, а при використанні карт, що перебу-

вають в загальному доступі - вартість інтеграції. 

4 Можливість безкоштовно-

го використання 

Купівля картографічної інформації - не єдиний спо-

сіб отримання карт для радіо-планування. Деякі ка-

рти знаходяться в загальному доступі в Інтернеті 

(наприклад, Google Earth). Однак те, що вони знахо-

дяться в загальному доступі, не означає, що їх мож-

на використовувати для радіо-планування: як пра-

вило, такі карти захищені авторським правом, і ви-

користовувати їх можна лише для строго визначе-

них цілей. 

 

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін Табл. 13 

Продукт Деталізація Вартість 
Територія 

покриття 

Можливість безкош-

товного використан-

ня для 

радіо-планування 

Визиком 

Висока 

(менше 1 ме-

тра) 

Висока На замовлення Немає 

Совзонд Висока Дуже На замовлення Немає 
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(менше 1 ме-

тра) 

висока 

Яндекс Карты 
Низька (3 

метра) 
Середня 

Міста-

мільйонники 
Нелегально 

Nokia Maps, Tele 

Atlas 

BING Maps, 

Yahoo 

Maps, MapQuest 

Середня (1-3 

метри) 
Низька 

Міста-

мільйонники 
Нелегально 

Google Earth 
Середня (1-3 

метри) 
Низька 

Міста з насе-

ленням понад 

100 тис. осіб 

Нелегально 

OpenStreetMaps 
Низька (3 

метра) 
Середня 

Залежить від 

користувачів 
Присутня 

 

SWOT- аналіз    Табл. 14 

Сильні сторони: відкрита діяль-

ність; наявність ліцензії; вільний 

чесний конкурентний ринок. 

Слабкі сторони:високі затрати при  

переході споживачів на іншу про-

дукцію; складність встановлення 

контакту з особами, що приймають 

рішення про покупку продукту; 

високі вимоги до якості продукції. 

Можливості:стрімко розвиваючий 

попит; великі можливості для впро-

вадження. 

Загрози:необхідність вкладення ве-

ликих фінансових ресурсів на ство-

рення продукту і вихід на ринок. 

 

Компанії, що займаються створенням картографічної інформації 

для радіо-планування, повинні отримати ліцензію на ведення картографі-

чної діяльності – відкрита діяльність.  
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У разі зміни постачальника продукції для радіо-планування, спожи-

вач несе кілька типів витрат: витрати навчання персоналу; витрати, пов'я-

зані з припиненням використання продукту до кінця терміну дії ліцензії. 

Продукція для радіо-планування складна в роботі, при цьому різні 

програми функціонують по-різному. У зв'язку з цим як у випадку коли 

продукцію вже використовують для радіо-планування, так і в разі пере-

ходу споживача з одного продукту на інший необхідно проводити нав-

чання персоналу роботі з новим продуктом. Оскільки програми для радіо-

планування складні у використанні, навчання персоналу - витратний про-

цес [17]. 

На ринку продукції для радіо-планування ліцензії на програми, як 

правило, безстрокові. У разі появи нової, більш якісної версії програми, 

користувач, як правило, має можливість оновити поточну версію до 

більш сучасної за ціною, значно нижчою, ніж ціна нової програми. У зв'я-

зку з цим, якщо клієнт змінює використовуваний продукт на інший, він 

стикається з ситуацією, коли доводитися відмовлятися від оплаченої лі-

цензії. 

Висновок до четвертого розділу 

Створення продукції для радіо-планування – процес, що вимагає 

серйозних фінансових вкладень. На створення програм для радіо-

планування йде не менше одного року роботи десятків програмістів. Вар-

тість створення карт високої якості обчислюється десятками мільйонів 

дол. США. При цьому навіть після створення продукції для радіо-

планування період продажу цієї продукції становить не менше півроку. 

Таким чином, в разі створення нової продукції для радіо-планування, ви-

робник повинен забезпечувати функціонування компанії протягом півто-

ра-трьох років не отримуючи доходів. Для цього необхідні великі фінан-

сові ресурси. Рішення про покупку програм для радіо-планування в вели-
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ких компаніях-операторах бездротового зв'язку здійснюється на рівні те-

хнічного або комерційного директора. З людьми, які займають такі високі 

посади, встановлювати контакт досить складно. 

На ринку продукції для радіо-планування дуже мало споживачів, 

які не користуються жодним з конкурентних продуктів. У зв'язку з цим, 

для того, щоб переконати клієнта поміняти постачальника продукції для 

радіо-планування, недостатньо запропонувати йому такий же продукт, як 

той, яким він вже користується. У зв'язку з цим для виходу на ринок не-

обхідно створити продукт високої якості. 

 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Магістерська дисертація передбачає застосування ГІС – технологій 

для проектування мереж мобільного зв’язку поколінь 3G та 4G. 

 Та розробку циклу лабораторних та практичних занять з радіо-

планування мереж мобільного зв’язку поколінь 3G і 4G у програмному 

середовищі «Атол». 

 В цьому розділі будуть розглянуті питання, що пов’язані з захис-

том від електромагнітного випромінювання НВЧ діапазону при роботі БС 

із урахуванням вимог ГОСТ 12.1.006-84, ДСНіП №239, та забезпеченням 

безпечних та комфортних умов праці при використанні засобів ПЕОМ 

згідно ДСанПіН 3.3.2.007-98 [29]. Визначенні основні потенційно небез-

печні та шкідливі виробничі чинники (5.1), а також запропоновані техні-

чні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробни-

чої санітарії (5.2) і визначені основи захисту та безпека в надзвичайних 

ситуаціях (5.3). 
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5.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих вироб-

ничих чинників 

Чинники потенційно небезпечні та шкідливі для здоров'я і життя людини, 

що виникають від час дослідження та виконання лабораторних робіт: 

– наявність електромагнітного випромінювання;   

– можливість ураження електричним струмом; 

– психічне навантаження; 

– значна напруга органів зору; 

– недостатній рівень освітлення робочого місця; 

– виникнення НС. 

 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії 

5.2.1 Захист персоналу від негативного впливу електромагнітного випро-

мінювання 

Мережі 3G та 4G є сертифікованими промисловими мережами. Їх 

використання жорстко контролюється відповідним державним органом. 

Перевищення норм негативного впливу електромагнітного випроміню-

вання, можливе тільки при НС. 

НВЧ випромінювання – акумулює небезпечний вплив на організм ін-

ших зовнішніх впливів, радіації, навколишнього забруднення повітря та 

води. Зміна напрямку падаючої хвилі впливає на її ефективність, але най-

небезпечнішим вважається опромінення по осі груди-спина, найменшим 

– з ніг до голови [24]. 

5.2.2 Електробезпека 

Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лаборато-

рія відноситься до приміщень без підвищеного ризику поразки персоналу 

електричним струмом, за рахунок відсутності підвищеної температури, 
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вологості, підлога не електропровідна, відсутня можливість одночасного 

дотику до металевих конструкцій будівлі та металевих частин електрич-

ного обладнання. 

Відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 виробниче устаткування нале-

жить до устаткування І та II класів за електрозахистом. 

В процесі виконання магістерської дисертації та для виконання лаборато-

рних робіт використовується персональний комп'ютер – згідно з ГОСТ 

12.2.007.0-75 системний блок відноситься до І класу за електрозахистом. 

Для визначення засобів та заходів захисту від ураження електричним 

струмом тіла людини необхідно знати допустимі значення напруги дото-

ркання та сили струму. 

ГОСТ 12.1.038-88 регламентує гранично допустимі значення на-

пруги доторкання та сили струму для нормального (безаварійного) та 

аварійного режимів електроустановок при проходженні струму через тіло 

людини по шляху «рука – рука» чи «рука – ноги». 

Згідно з ГОСТ 12.1.009-76 та ПУЕ основними технічними засобами, 

забезпечення безпеки робіт є: надійна ізоляція, захисне заземлення, авто-

матичне захисне відключення, занулення, засоби індивідуального захис-

ту. Розрахунок вимикаючої здатності електромережі при аварійному ре-

жимі роботи електрообладнання проводиться за наступною методикою: 

Виконується розрахунок ланцюга захисного відключення при короткому 

замиканні (КЗ). Струм КЗ обчислюється за формулою: 

𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅0+𝑅Ф+𝑍ТР
     (4) 

Де UФ = 220 В – номінальна напруга мережі для однієї фази; 

R0 = 3 Ом - опір нульового проводу; 

RФ = 7 Ом - опір фазного проводу; 

ZТР ≅  0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора. 
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𝐼КЗ =
220

3 + 7 + 0,1
= 21,78  А. 

При струмах до 100 А струм спрацьовування автоматів максимального 

струмового захисту повинен бути в 1,4 рази меншим струму короткого 

замикання. 

𝐼СПР <
21,78

1,4
≤ 15,6  А. 

Автомати захисту, встановлені у науково-дослідницькій лабораторії 

задовольняють цим умовам (𝐼СПР= 10 А,𝑇СПР< 0,2 с.). 

Розрахуємо напругу дотику до корпусу електрообладнання при 

аварійному режимі роботи: 

𝑈ДОТ=𝐼КЗ𝑅0 = 21,78 ∙ 3 = 65,34  В.    (5) 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, ця напруга буде безпечна для лю-

дини, необхідно використовувати автомати захисту, у якого час спрацьо-

вування менше 0,8с. 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лаборато-

рії основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та 

застосування пристроїв автоматичного захисту. 

 

5.2.3 Санітарно гігієнічні умови праці в приміщенні лабораторії 

Для створення найбільш сприятливих умов ефективної і безпечної 

роботи в приміщенні лабораторії, необхідно забезпечити оптимальні са-

нітарно-гігієнічні умови праці. Основні вимоги до таких приміщень, ви-

кладені в НПАОП 0.00-1.28-10. 

Висота лабораторії складає 3 м, довжина − 8 м, ширина − 8 м. Та-

ким чином, площа лабораторії складає 64 м2, а її об’єм − 192 м3. На одно-

го працюючого в лабораторії (загальна кількість працюючих 4 чоловік) 

площа складає 16 м2, а об’єм 48 м3, що відповідає вимогам НПАОП 0.00-
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1.28-10, згідно з яким об’єм виробничих приміщень на одного працюю-

чого повинний складати не менш 20 м3, а площа приміщення − не менш 6 

м2. 

В приміщенні лабораторії знаходяться деякі види пластмас, елект-

рообладнання, різні металеві вироби, тверді горючі речовини: усілякі де-

рев'яні і паперові вироби, пластмаси, гумові технічні вироби. 

Згідно ДБН В.2.5-29-2006 приміщення лабораторії по задачах зорової ро-

боти відноситься до I групи, тобто до приміщень, в яких здійснюється 

розрізнення об'єктів зорової роботи при фіксованому напрямку лінії зору 

працюючих на робочу поверхню. 

В лабораторії  виконуються дослідницькі роботи з використанням 

обчислювальної техніки та технічної документації, що не вимагають сис-

тематичного значного фізичного навантаження і відносяться до легких 

фізичних робіт категорії І(а) з енерговитратами до 120 ккал/година 

(ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99) [29]. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій 

зоні лабораторії використовуються згідно з ГОСТ 12.4.021-75 і СНиП 

2.04.05-91 радіатори центрального водяного опалення, періодично здійс-

нюються провітрювання приміщення і вологе прибирання. 

 

5.2.4 Технічні та організаційні рішення щодо організації робочих місць 

користувачів ВДТ та ПЕОМ 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи 

з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних 

машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користува-

чів ПЕОМ. Дотримання цих вимог значно знижує наслідки дії на праців-

ників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з 

ВДТ, зокрема можливість зорових захворювань. 
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Для забезпечення зчитування інформації, площина екрана монітора 

виставлена бути перпендикулярною до нормальній лінії зору. При цьому 

допускається зміна положення монітора в вертикальній осі ±30° нахил 

вперед до 85° і назад до 105°. Нахил клавіатури в межах від 5-15°, зап'яс-

тя за таких умов розташовуються горизонтально до площини столу. 

Робочі місця з ПЕОМ розташовано від стін з вікнами на відстані не 

менше 1.5 м, від інших стін – 1 м, відстань між ПЕОМ- не менша 1.5 м. 

Враховується, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. Для 

захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті 

відблиски з поверхні екранів ПЕОМ передбачаються сонцезахисні жалю-

зі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПЕОМ, здійсню-

ється системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучно-

го освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПЕ-

ОМ: 

– необхідно забезпечити рівномірне розподілення яскравості на ро-

бочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору; 

– на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

– величина освітленості забезпечується постійною під час роботи. 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ПЕОМ становить 10 

хвилин через кожну годину роботи. Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 

доцільно періодично виконувати комплекс  вправ.  

 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основ-

ними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та орга-

нізаційних заходів щодо  оповіщення, евакуації та дій персоналу у разі 
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виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань з пожеж-

ної безпеки.  

 

5.3.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення 

персоналу при надзвичайних ситуаціях 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  

при пожежі, необхідно здійснювати відповідно до НАПБ А.01.003-2009. 

Згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. По-

жежна безпека об'єктів будівництва" виробничі приміщення повинні бути 

обладнанні визначеним типом системою оповіщення. При обладнані СО, 

необхідно приміщення поділяти на зони відповідно до ДБН В.1.1-7-2002.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей доцільно 

здійснювати наступними способами:  

– поданням звукових і світлових сигналів;  

– ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

Повинна забезпечуватися пріоритетність повідомлень у такій послідовно-

сті:  

– Перша (найвища) - повідомлення оперативного персоналу СО;  

– Друга - записані автоматичні повідомлення систем пожежної авто-

матики або за сигнал оперативного персоналу СО; 

– Третій - службові повідомлення (не стосуються  евакуації). 

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожеж-

ного поста, вони повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56-2014. 

Звукові сповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звуко-

ві". СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необ-

хідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  
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Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення".  

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання ме-

реж оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної си-

гналізації за ДБН В.2.5-56-2014. 

 

5.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуа-

цій  

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив,повинен:  

– негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС та держав-

ної пожежної охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, 

місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище; 

– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виник-

нення НС, повинні: 

– перевірити, чи викликано ДСНС та державна пожежна охорона; 

– у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про НС;  

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть уч-

асть у ліквідації наслідків НС; 

– організувати зустріч підрозділів ДСНС та державної пожежної охоро-

ни. 

Після прибуття  підрозділів ДСНС та державної пожежної охорони за-

безпечується безперешкодний доступ їх до місця з НС. 
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5.3.3. Пожежна безпека 

Причиною виникнення пожежі може бути: 

– несправність в електроустаткуванні; 

– порушення протипожежного режиму. 

Речі які можуть горіти: меблі; друковані матеріали; елементи будівлі; ка-

бельні комунікації та техніка. 

Таке приміщення згідно з НАПБ Б.03.002-2007, можна віднести  за 

пожежонебезпекою до категорії “В”. Згідно з ДНАОП 0.00-132-01 робочі 

зони у такому приміщенні відносяться за пожежонебезпекою до класу П-

ІІа. 

У приміщенні знаходяться засоби пожежогасіння - вуглекислотний 

вогнегасник марки ОУ-5 у кількості трьох штук. Застосування вогнегас-

ника можливо при пожежогасінні електромереж і електроустановок, що 

знаходяться під напругою до 1000 В, відповідає класу пожежі «Е». Згідно 

до ДСТУ 3675-98 норматив на кількість вогнегасників – виконаний  [24] 

[29]. 

З метою профілактики загоряння електропроводки один раз в три 

місяці проводиться профілактичний огляд електромережі. Для відклю-

чення мережі вимикачі знаходяться на видному місці.  

У випадку виникнення пожежі в приміщенні, згідно ДБН В.1.1-7-2002, 

забезпечена можливість безпечної евакуації людей, що знаходяться в 

приміщенні, через евакуаційні виходи. 

Коридор має аварійне освітлення. Основні параметри еваковиходів 

вказані у ДБН В1.1.007-2002.  

Виклик пожежної охорони здійснюється набором номера 101. План ева-

куації розмішений на кожному поверсі на видимому місці. 
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Висновок до п’ятого розділу 

Отже розглянуті питання, що пов’язані з захистом від електромаг-

нітного випромінювання НВЧ діапазону жорстко повинні відповідати 

вимогам ГОСТ 12.1.006-84 та відповідним сертифікатам на промислову 

мережу, а безпечні та комфортні умов праці при використанні засобів 

ПЕОМ ДСанПіН 3.3.2.007-98. Виконана перевірка на відповідність авто-

матичних систем захисту мережі, які встановлені у науково-

дослідницькій лабораторії. 

Передбачені евакуаційні дії у разі виникнення надзвичайної ситуа-

ції. Також, навчальні переміщення перевірено на обладнання згідно ви-

мог до пожежної безпеки, та визначено обов’язки та дії персоналу при 

виявленні НС. Описані вимоги організації ефективної роботи системи 

оповіщення персоналу при надзвичайних ситуаціях. 
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ВИСНОВКИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Однією з головних можливостей використання ГІС інформації про 

місцевість є її впровадження в ПС для проектування сучасних мереж 

зв’язку.  

В даній магістерській дисертації розглянуто, як представляється 

інформація про місцевість в цифровій формі та визначені особливості при 

моделюванні місцевості в ПС. А саме деталізації та щільності забудови, 

виконана первинна оцінка можливості оптимізації мереж з урахуванням 

ГІС інформації. 

Атол – як програмного середовища для проектування, дає можли-

вість реалізувати цикл лабораторних робіт та практичних занять з радіо-

планування мереж мобільного зв’язку для студентів спеціалізації 172 

«Радіозв’язок та оброблення сигналів» . 

Курс лабораторних робіт дозволяє реалізувати проектування мереж 

мобільного зв’язку поколінь 3G та 4G на рівні факультету та надати сту-

дентам можливості, ознайомитися з принципами побудови сучасних ме-

реж зв’язку та методами їх оптимізації. 

Світова тенденція така, що до 2020 року очікується зростання рин-

ку продукції для планування мереж зв’язку більш ніж в 2 рази – це ство-

рює необхідність навчання кваліфікованих кадрів та впровадження ПС 

для проектування мереж в навчальний процес. Основними факторами 

зростання попиту є поява мереж нового покоління та розширення терито-

рії покриття. На сьогоднішній день доступ до телекомунікації - найваж-

ливіший елемент взаємодії людей з суспільством, забезпечення цим дос-

тупом якомога більшого числа людей є одним із пріоритетних завдань 

урядів багатьох держав. 
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Також були розглянуті питання, що пов’язані з захистом від елект-

ромагнітного випромінювання НВЧ діапазону та безпечними та комфор-

тними умовами праці при використанні засобів ПЕОМ. Виконана переві-

рка на відповідність автоматичних систем захисту мережі, які встановле-

ні у науково-дослідницькій лабораторії. Передбачені дії у разі виникнен-

ня надзвичайної ситуації. 
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