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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

БС –  Базова станція 

АС  –Абонентська станція 

БМ –  Базова модель 

МС – Мобільна станція 
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ВСТУП 

Темою даного дипломного проекту є проектування бездротової мережі 

доступу малого населеного пункту на основі стандарту WiMAX. Для організа-

ції вищевказаної мережі, обрано технологію, засновану на базі стандарту 

WiMAX IEEE 802.16e. 

Актуальність теми. Основною тенденцією розвитку безпровідних мереж 

в світі є швидкий розвиток мереж передачі даних заснованих на інтернет-про-

токолі (ІР) і поступове витіснення інших телекомунікаційних технологій. 

Тому зріст попиту  на високі швидкості передачі призвів до впровадження но-

вих систем  зв’язку четвертого покоління (4G), які можуть забезпечити  висо-

кошвидкісну передачу інформації та надійність в бездротових мережах з ви-

користанням пакетної передачі інформації. 

Об’єкт дослідження.  В якості об’єкта дослідження обрано стандарт     

WiMAX 802.16e (мобільний Wimax). 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є малий населений пункт 

м. Костопіль і   забезпеченням покриття його мережею Wimax. 

Мета. Розробка бездротової мережі малого населеного пункту на основі 

стандарту Wimax та  побудова симуляційної моделі Wimax в середовищі  

Mathlab для аналізу продуктивності мережі шляхом вивчення втрат бітів та па-

кетів при передачі по каналу з шумом. 

 

Завдання.  

• Вивчення технології Wimax: особливості архітектури мережі, 

принцип роботи, фізичний та MAC-рівень стандарту. 

• побудова мережі стандарту WiMAX 802.16 на всій території мі-

ста Костопіль і надання  йому послуг широкосмугового доступу в 

інтернет. 
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• розробка схеми організації мережі, що забезпечує послугами пе-

редачі даних. 

• вибір базових станцій з врахуванням потрібних параметрів для 

покриття мережі. 

• створення  симуляційної моделі  Wimax для дослідження швид-

кості бітової помилки та пропускної спроможності. 
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1 ТЕХНОЛОГІЯ СТАНДАРТУ  WIMAX IEEE 802.16. 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — це технічний 

стандарт для бездротових мереж, що забезпечує широкосмуговий  зв’язок на 

великі відстані. Ця технологія дозволяє паралельно передавати голосові пові-

домлення, мультимедійну інформацію і цифрові дані по одному каналу 

зв’язку.  

Основною перевагою мережі WiMAX в порівнянні з іншими схожими те-

хнологіями, які виконують такі ж задачі – це здатність швидкого та мобільного 

встановлення системи на достатньо великих місцевостях і великих швидкос-

тях інформаційного потоку. 

Існують такі стандарти безпровідних мереж: 

—IEEE 802.16 (WiMAX) ;  

      —ETSI HiperMAN;  

           —IEEE 802.20 (WBWA).  

 

Стандарти серії IEEE 802.16 визначають радіоінтерфейс для систем ши-

рокосмугового бездротового доступу з фіксованими і мобільними абонен-

тами в діапазоні частот 1-66 ГГц, розрахованих на застосування в міських ро-

зподілених бездротових мережах операторського класу.  

Технологія WiMax дає чудову можливість забезпечувати бездротовий 

доступ всім користувачам цифрових приладів, будучи тією ланкою, що 

об’єднує локальні мережі з глобальними. 

Стандарт Wimax має багато переваг такі як: підтримка багатьох чи-

сла  користувачів, доволі продуктивна і вирішує проблеми мобіль-

ного зв’язку. Wimax більш досконаліший прототип безпровідної передачі да-

них ніж Wi-fi. Очевидними перевагами є збільшена кількість піднесу-

чих до 256. 
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1.1 Базова модель мережі WiMAX  

 

Базова модель мережі WiMAX - це логічне представлення мережевої ар-

хітектури WiMAX. Тобто розглядає набір стандартних інтерфейсів, модулів і 

точок їх з’єднання. 

БМ складається з 3 основних складових:  

• Визначена кількість абонентських станцій(АС) ; 

•  мережі доступу (ASN, Access Service Network)  

•  мережі підключення (CSN, Connectivity Service Network).  

Мережа   ASN являє собою сукупність БС безпровідного доступу і шлюзів 

для зв’язку з ІР-мережею. Тобто така мережа  з’єднує радіомережі стандарту 

Wimax і  ІР-мереж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Базова модель мережі 
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Мережі ASN відповідають за передачу даних АС на другому логіч-

ному рівні і  передають службові та інформаційні повідомлення АС,  які над-

ходять від мереж  CSN.  Стан готовності до підключення і забезпечення ціліс-

ного включення в  мережу WiMAX для кожної АС накладає такі функціона-

льні вимоги до ASN:  

•  виявлення мережі та вибір пріоритетного абонентом WiMAX NSP;  

•  підключення АС до мережі відповідно до правил другого логічного рівня   

IEEE 802.16;  

•  управління радіоресурсами мережі; 

•  управління груповими і широкомовними розсилками;  

•  підтримка мобільності з прив'язкою до ASN;  

•  підтримка тунелів ASN - CSN; 

               Шлюз ASN - прилад, що об'єднує базову станцію однієї ASN з мере-

жею CSN. Шлюз ASN може бути представлений як сукупність двох груп фун-

кціональних елементів: блоку рішення (DP, Decision Point) і блоку виконання 

(EP, Enforcement Point). 

      Блок рішень шлюзу ASN виконує функції управління до виду використо-

вуваних радіо інтерфейсів. Шлюз ASN може містити модуль, керуючий ауте-

нтифікацією і розподілом ключів, для реалізації інфраструктури AAA 

(Authentication, Authorisation, Accounting). Інфраструктура AAA перевіряє по-

вноваження користувачів в процесі їх підключення або перепідключення до 

мережі за алгоритмом ЕАП і створює безпечне середовище з розділенням між 

АС і БС ключами. 

          Шлюз ASN - пристрій, що зв'язує базову станцію однієї ASN з мережею 

підключення CSN. Шлюз ASN може бути представлений як сукупність двох 

груп функціональних елементів: блоку рішення (DP, Decision Point) і блоку 

виконання (EP, Enforcement Point). 

      Блок рішень шлюзу ASN виконує функції управління до виду використо-

вуваних радіо інтерфейсів.  
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 Шлюз ASN може містити модуль, керуючий аутентифікацією і розпо-

ділом ключів, для реалізації інфраструктури AAA (Authentication, 

Authorisation, Accounting). Інфраструктура AAA перевіряє повноваження ко-

ристувачів в процесі їх підключення або перепідключення до мережі за алго-

ритмом ЕАП і створює безпечне середовище з розділяються між АС і БС клю-

чами. 

        В процесі хендовера шлюз ASN здійснює перемикання каналу передачі              

даних до необхідної БС. Шлюз ASN також забезпечує цілісність переданих          

даних для мінімізації затримок поширення і зниження кількості втрачених            

пакетів. Шлюз ASN містить зовнішній агент для підтримки хендовера на            

третьому логічному рівні і взаємодії з домашнім агентом в разі переходу АС 

від однієї мережі ASN до іншої. Контролер персональних викликів і регістр           

місцеположення в шлюзі ASN здійснюють підтримку персональних викликів 

і   роботи АС в режимі очікування. 

          Блок виконання шлюзу ASN відповідає за фільтрацію пакетів, організа-

цію  тунелів, управлінням доступом, контроль за дотриманням правил, підт-

римку рівнів QoS і просування даних. Блок виконання може підтримувати про-

токоли IPv4 / v6 і протоколи груповий і індивідуальної маршрутизації, такі як 

BGP, OSPFv2, PIM, IGMP і т. Д. Шлюз ASN є центральним елементом мереж 

ASN,  виконує функції інтерфейсу до зовнішніх мереж і реалізує різні служби 

IP. 

 Останнім розглянутим елементом ASN є пристрій, який називається зовніш-

нім агентом (FA, Foreign Agent). Це - маршрутизатор, що відслідковує належ-

ність АС до тієї чи іншої БС в кожен момент часу для розподілу інформаційних  

потоків. 

           Мережа  CSN –призначена для реалізації функцій управління авториза-

цією і підключення абонентів до IP-мереж, аутентифікації, доступу. 

                  Мережа CSN являє собою набір мережевих функцій, які забезпечу-

ють абонента WiMAX різними службами IP.  
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 CSN може виконувати такі функції: виділення IP-адрес; надання доступу 

до інтернету; реалізацію сервера або проксі-сервера для інфраструктури AAA; 

управління доступом і контроль за дотриманням правил на основі профілів ко-

ристувальницької підписки; підтримка тунелів ASN - CSN; облік оплати або-

нентських послуг; підтримка тунелів між CSN для роумінгу; підтримка пере-

міщень абонента між різними ASN; підтримка спеціальних служб WiMAX та-

ких, як служби, осно-ванні на визначенні місця розташування абонента, одно-

рангові служби, підключення спецслужб, групові широкомовленеві розсилки 

і т. д. 

       AAA-сервер виконує процедури аутентифікації, авторизації і контролю 

доступу. При цьому під аутентифікацією користувача розуміється перевірка 

його достовірності та можливого доступу до мережі,  авторизація – розумі-

ється,як надання радіоресурсів мережі  на послуги, на які він підписаний і під 

контролем доступу - підрахунок спожитих користувачем ресурсів (кількість 

часу або розмір переданих даних) для формування рахунку за користування .  

          Опорні точки базової моделі мережі WiMAX - це канали зв'язку між ба-

зовими модулями. Вони визначають собою стандартні інтерфейси, причому не 

обов'язково фізичні, якщо з'єднуються опорною точкою модулі конструктивно 

знаходяться в одному пристрої. Опорні точки необхідні для того, щоб поліп-

шити функціональну сумісність пристроїв, що випускаються різними вироб-

никами. 

        БС WiMAX є логічним об'єктом, який реалізує радіо інтерфейс і інтер-

фейс до IP-мереж. БС реалізує фізичний рівень і МАС-підрівень стандарту 

IEEE 802.16, а також одну або кілька функцій ASN для взаємодії зі шлюзом 

ASN і іншими БС. Екземпляр  БС стандарту IEEE 802.16 підтримує один сек-

тор з одного несучою частотою, одна БС може взаємодіяти з декількома 

шлюзами ASN для балансування навантаження і / або забезпечення надмірно-

сті передаючих даних. Фізично БС може включати в себе кілька об'єктів БС, 
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так як БС визначена як логічний об'єкт. Основним елементом БС є плануваль-

ник завдань, що здійснює управління частотно-часовими ресурсами мережі 

при організації обміну в низхідному і висхідному каналах зв'язку. 

 

1.2 Фізичний рівень 

В основі стандарту мобільного WiMAX IEEE 802.16e лежить технологія 

OFDMA , що надає можливість виділяти окремим базовим  абонентським ста-

нціям лише частину радіоресурсу в наданій смузі робочих частот. Піднесучі 

частоти  можуть бути розділеними між кількома сусідніми базовими станці-

ями, що дозволяє організовувати м'який хендовер при переміщенні абонентів 

від однієї БЗ до іншої. З цієї причини стандарт 802.16е часто називають мобі-

льним WiMAX. 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1.2  Фізичний рівень 

        Потік  вхідних даних піддається скремблюванню  згодом рандомізу-

ється, тобто вхідний сигнал множиться на псевдовипадкову послідовність. На-

ступним кроком є захист даних з використанням (FEC- кодування) .  
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Для цього можна використати такі схеми кодування:                                                  

• З полями Галуа код Ріда-соломона 

• Каскадний код з зовнішнім кодом Ріда-Соломона і внутрішнім згортко-

вим кодом з кодовим обмежувачем К=7(швидкість кодування 2/3) з де-

кодуванням по алгоритму Вітербі 

• Каскадний код з зовнішнім кодом Ріда-Соломона і внутрішнім кодом з 

перевіркою на парність (8,6,2) 

• Блокові турбокоди 

 

Розмір інформаційних блоків, що кодуються і кількість  збиткових бітів не 

визначені – ці параметри можна задати в залежності від умов середовища пе-

редачі і вимог QoS. 

    Код Ріда-Соломона може мати розмір вихідного блоку даних в межах 

від 6 до 255 байт, а число збиткових байтів – до 32(всього до 255 байт). Перші 

два алгоритми кодування обов’язкові для всіх пристроїв стандарту, інші два 

алгоритма - опціональні. 

Для підтримки максимальної можливої швидкості поточного стану кож-

ного з'єднання (зовнішні перешкоди, інтерференція, загасання) застосовується 

автоматична адаптація виду модуляції під стан каналу, виходячи з таких типів 

модуляції: 

- 4-х QPSK (обов'язкова); 

- 16QAM (обов'язкова); 

- 64QAM (опціональна). 

Закодовані блоки інформації трансформуються в модуляційні символи 

(кожні 2/4/6 біт визначає QPSK / 16QAM / 64QAM).  
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З допомогою (square-root raised cosine filter) сигнал обробляється до не-

перервного , підсилюється і відправляється. Приймач виконує все в зворот-

ному порядку. На фізичному рівні інформація передається у вигляді безпере-

рвного сигналу.  

 

Оскільки визначена стандартом IEEE 802.16е   двонаправлена система, 

застосовується дуплексний режим. Він передбачає частотне FDD (Frequency 

division duplex)  і часове TDD (Time division duplex) розділення висхідного і 

низхідного каналів. 

Передача від базової станції до абонентської може вестися в режимі ча-

сового дуплексу TDD і в режимі частотного поділу каналів FDD. Базова стан-

ція відповідає за планування трафіку в обох напрямках. Вона передає дані на 

абонентські комплекси і розсилає запити і підтвердження на передачу, грун-

туючись на аналізі агрегатного потоку від всіх абонентів. Абонент може сам 

задати часове співвідношення трафіку в обох напрямках. В автоматичному ре-

жимі налаштування часового профілю виконує базова станція, яка щоразу ада-

птується до поточних умов передачі. 

Кадр складається з преамбули, керуючої секції і послідовних пакетів з 

даними.  

Структура кадру: низхідний і висхідний субкадр при часовому дуплексі. 

Співвідношення субкадрів може змінюватися, залежно від запитів смуги про-

пускання. 

Кадр OFDMA включає в себе низсхідний DL-субкадр і висхідний UL-

субкадр. 

    Поля DL-субкадрах: 

- преамбула –синхронізує субкадр; 

 - канал DL-MAP - входять 2 OFDMА символа. З використанням QPSK 

передається тема.  
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Карта DL-MAP містить: тип повідомлення управління рівний двом (8 

bit), код тривалості кадру (8 bit), номер переданого кадру (24 bit), дескриптор 

спадного каналу (8 bit), ідентифікатор базової станції (48 bit), номера OFDMA 

символів (8 bit), елементи DL-MAP (кількість біт змінне для кожного елеме-

нта) і заповнюють біти (4 bit); 

- UL-MAP висхідний канал і пакети даних для АС - передаються одно-

часно після керуючого заголовка FSH. 

Пакети даних призначені для передачі інформаційних даних від базової 

станції (БС) до різних абонентських станцій (АС). Розмір одного повідомлення 

в низхідному субкадрі (слоті) повинен складати 1 OFDMA символ в одному 

підканалі в режимі FUSC і два - в режимі PUSC. Карта UL-MAP містить: тип 

повідомлення управління дорівнює трьом (8 bit), дескриптор висхідного ка-

налу (8 bit), дескриптор спадного каналу (32 bit), номера OFDMA символів (8 

bit), елементи UL-MAP (кількість біт змінне для кожного елемента) і заповню-

ють біти (4 bit); 

Поля UL-субкадрах: 

- інтервал конкурентного доступу - призначений для початкової ініціа-

лізації АС і запиту доступу до мережі; 

- пакети даних від АС - призначені для передачі інформаційних даних 

від АС до БС і передаються одночасно з інтервалом конкурентного доступу на 

різних підканалах. Мінімальний розмір одного повідомлення в висхідному су-

бкадрі повинен складати 3 OFDMA. 

Часткове використання канального ресурсу може бути організовано по-

різному. У варіанті FUSC для створення окремих підканалів використовують 

весь канальний ресурс. Один підканал складається з 48 піднесучих, викорис-

товуваних для передачі даних, додаткового числа пілотних піднесучих і захи-

сних піднесучих, розташованих по краях частотного каналу. 
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Напрямок вниз  називається кластером. Кожен кластер утворюють 14 ро-

зташованих поруч піднесучих. Формально один кластер завжди складений з 2-

х послідовних OFDMA символів, тобто з 28 піднесучих, де на 24 передають 

дані, а на 4 - пілотні сигнали Як і при FUSC, зліва і справа по краях частотного 

знаходяться захисні піднесучі. 

У напрямку вгору при PUSC мінімальної одиницею канального ресурсу 

є елемент - тайл (tile). Кожен тайл складений з 4 піднесучих тривалістю 3 

OFDM символу. Далі проводитися розбивка на підканали; при передачі вгору 

6 тайлів утворюють один підканал. Профілі пакетів (burst) залежать від виду 

модуляції і схеми надлишкового кодування. 

У стандарті 802.16е число тих, піднесучих змінюється зі зміною робочої 

смуги. Це дозволяє зберегти, постійним розніс частот між піднесучими і акти-

вною довжиною символу. Згідно специфікаціям в 802.16е визначені смуги ши-

риною 1,25; 5; 10 і 20 MHz. (Таблиця 1.1). Тому технологію OFDMA, викори-

стовувану в 802.16е, називають SOFDMA (Scalable OFDMA) - масштабується 

OFDMA. 

                                                                                                 Таблиця 1.1 

Параметр Характеристики OFDMA 

Смуга частотного каналу, 

MHz 
1,25  5 10 20 

Число піднесучих 128 512 1024 1024 

Відношення Tg/Tb 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 

Розширення смуги 28/25 

Розніс піднесучих, kHz 10,94 10,94 10,94 10,94 

Активна довжина символу, µs 91,4 91,4 91,4 91,4 

Захисний інтервал, µs, при 

Tg/Tb = 1/8 
11,4 11,4 11,4 11,4 

Довжина OFDMA символу, 

µs 
102,9 102,9 102,9 102,9 
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1.3 MAC-рівень 

 

МАС-рівень вирішує задачі ,які пов'язані з формуванням структур даних, 

управлінням передачею потоків. Він призначений для надання різноманітних 

послуг верхнього рівня. Головна задача – це створення єдиного протокола 

МАС-рівня для всіх додатків та програм. Така реалізація спростить зв'язок те-

рміналів користувачів із кабельними мережами передачі даних. Повинна бути 

одна структура даних на відміну від фізичного середовища передачі інформа-

ції. Абонентам потрібні найрізноманітніші додатки у вигляді з'єднань по про-

токолу IP. Якість послуг (QoS) кожного окремого з'єднання не повинно зміню-

ватися при передачі інформації через мережу IEEE 802.16е. Алгоритми та ме-

ханізми доступу МАС-рівня повинні вирішити ці завдання. 

 

  БС має два інтерфейси: радіоінтерфейс і мережевий. Повітряний інте-

рфейс включає в себе модулі фізичного рівня і підрівня доступу до середовища 

(PHY- і MAC- модулі), тоді як мережевий інтерфейс включає в себе мережевий 

модуль. Таким чином, підрівень МАС повинен забезпечувати взаємодію між 

фізичним рівнем і мережевим модулем. 

МАС-рівень стандарту IEEE 802.16 складається з трьох підрівнів: підрі-

вні конвергенції, загальної частини (ядра) підрівні МАС і підрівні безпеки. 

 (Convergence Sublayer, CS) виконує проміжну обробку даних, отрима-

них від вищих рівнів через службову точку входу CS (Service Access Point, 

SAP). В ході такої обробки здійснюється видалення надлишкових заголовків з 

пакетів вищих рівнів, компресія і фрагментація даних і упаковка їх в пакети 

MAC-підрівня - MAC SDU (Service Data Unit). Далі пакети SDU надходять в 

ядро підрівні МАС (MAC Common Part Sublayer, CPS) через відповідну точку 

входу (MAC SAP). Ядро підрівня МАС може взаємодіяти з підрівнями конве-

ргенції, обробляючі пакети різних протоколів вищих рівнів. 

Така архітектура підрівня МАС стандарту IEEE 802.16 дозволяє зали-

шати ядро підрівня МАС однаковим для систем WiMAX, що використовують 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА42.46041.001 ПЗ  

 

         

протоколи IPv4, IPv6, АТМ, Ethernet . Підтримка різних протоколів реалізу-

ється в підрівні конвергенції. 

 

Основною функцією підрівня конвергенції крім упаковки данних в SDU 

є призначення цим пакетам ідентифікаторів з'єднань (Connection Identifier, 

CID) і ідентифікаторів сервісних потоків (Service Fow Identifier, SFID).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.4 

 

          У загальній частині підрівня МАС реалізовані методи множинного 

доступу, управління ресурсами, установки з'єднань та функції підтримки пра-

цездатності системи. В ядрі МАС підрівня забезпечується робота системи без-

пеки WiMAX і надається точка входу на фізичний рівень мережі для передачі 

даних по радіоінтерфейсу. R1 - опорна точка для фізичного рівня WiMAX,   R3 

- опорна точка між шлюзом ASN і CSN, R6 - опорна точка між шлюзом ASN і 

БС, R8 - опорна точка між БС. 

 Підрівень конвергенції виконує класифікацію даних вищестоящих рів-

нів і призначає їм з'єднання з параметрами, відповідними затребуваним рів-

нями QoS.  
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Дані вищестоящих протоколів інкапсулюються в MAC SDU з необовяз-

ковим восьмибітним  полем компресії заголовків (Payload Header Suppression 

index, PHSI). 

Компресія заголовків застосовується для запобігання передачі повторю-

ваних полів заголовків, що призводить до зниження накладних витрат при пе-

редачі. Компресія заголовків пакетів, певна в стандарті IEEE 802.16, не є обо-

в'язковою для систем WiMAX.  

Включення  і настройка компресії заголовків пакетів здійснюється в про-

цесі створення сервісного потоку між БС і АС. 

У низхідному каналі БС працює в широкомовному режимі за схемою -

точка-мультиточка. Сигнали, що випромінює БС, приймають всі абоненти. Ко-

жна БС обслуговує один стільник. В межах одного сектора і одного частотного 

підканалу всі АС приймають один і той же сигнал. Таким чином, БС не по-

винна повідомляти свої передачі з будь-якими іншими станціями. 

Висхідний канал є загальним для всіх абонентів, доступ до висхідного 

каналу  надається за запитом. Залежно від класу обслуговування  абоненту мо-

жуть бути присвоєні права на постійну передачу даних або на передачу тільки 

порції даних за запитом від користувача. 

В ході сеансу зв'язку БС і АС обмінюються службовими та інформа-цій-

ними повідомленнями. Між БС і АС може бути встановлено декілька з'єднань 

з різними параметрами QoS, тому необхідно здійснювати ідентифікацію кож-

ного з'єднання. Зазвичай АС має унікальний 48-бітний МАС-адресу, також БС 

кожному з'єднанню призначає унікальний 16-бітний ідентифікатор з'єднання 

(CID). 

Коли АС вперше підключається до мережі, БС призначає їй дві пари ке-

руючих CID. Більш того, за допомогою спеціальної процедури БС може приз-

начати абоненту третю пару керуючих CID, які дозволяють самії мережі 

управляти деякими параметрами АС. 
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Кожна пара керуючих з'єднань включає в себе два ідентифікатора (CID) 

односпрямованих з'єднань для низхідного і висхідного каналів відповідно. 

Існує 3 види керуючих з'єднань і три типи керуючих CID: основний, го-

ловний і додатковий. 

Основне керуюче з'єднання застосовується, коли БС і АС обмінюються 

короткими, терміновими керуючими повідомленнями. Головне керуюче з'єд-

нання застосовується, коли БС і АС обмінюються більш довгими і менш вимо-

гливими до затримки службовими повідомленнями. Додаткове керуюче з'єд-

нання необхідно для передачі повідомлень різних протоколів, не вимогливих 

до часових затримок (наприклад, DHCP, TFTP, SNMP ). 

У кожному секторі користувачі здійснюють передачу даних під керуванням 

спеціальних протоколів, що запобігають колізії і забезпечують виділення ко-

жному абоненту необхідної смуги частот відповідно до вимог по якості обслу-

говування. 
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2 ОПИС ПРОЕКТУ 

 

       Найменування: «Проектування бездротової мережі доступу малого 

населеного пункту на основі стандарту Wimax в місті Костопіль». 

       Мета: побудова мережі стандарту WiMAX 802.16 на всій території 

міста Костопіль, надання послуг широкосмугового доступу в інтернет. 

Для реалізації мережі WIMAX потрібно: 

- розробити схему організації на основі технології WiMAX, що забезпечує 

послугами передачі даних в Костополі; 

- вибрати апаратуру приймально-передавальних станцій; 

 

2.1  Огляд місцевості проектування мережі. 

 

Костопіль: місто західної частини України, Рівненської області, явля-

ється центром Костопільського району. Місто лежить на річці Замчисько, за 

38 км на північний схід від Рівного. Площа якого становить 63,73 км². 

 Можливе число абонентів для підключення до мережі  WiMAX 

Чисельність міста становить 34 тисячі жителів. В кожній сім’ї проживає 

біля 5 осіб, тому кількість сімей становить, приблизно, 6800 сімей. Припус-

тимо, що до мережі  WiMAX в сім’ї підключається одна людина. Тоді загальне 

число абонентів підключених до мережі становить приблизно 6800. Якщо вра-

хувати, що не всі абоненти, відразу підключаються до мережі  (а частина вза-

галі не буде підключатись),то середнє число складе близько 4080 абонентів 

(60% з 6800 абонентів). 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
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Рис.2.1 карта м. Костопіль 

 

 

При розташуванні кожної базової станції потрібно враховувати безліч 

чинників, які впливатимуть на роботу БС і рівень сигналу мережі, серед яких 

найважливішими є умови поширення сигналу (рельєф місцевості, щільність 

забудови, антропогенні фактори, зелені насадження, наявність радіоперешкод 

і т.д.) При плануванні також потрібно врахувати можливе майбутнє будівниц-

тво нових базових станцій, щоб в подальшому нові базові станції не чинили 

впливу на старі, врахувати споруджуються нові будівлі, які можуть перекрити 

сигнал, врахувати погодні умови в конкретній місцевості і багато іншого.  
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Чим складніші умови поширення радіосигналу і вище щільність насе-

лення, тим менші розміри стільника, або зона покриття базової станції. У цих 

випадках встановлюються БС з більш високою потужністю сигналу, і розта-

шовуються вони на невеликій відстані один від одного. 

 

2.2 Вибір Базової станції 

 

Обирати обладнання найоптимальніше від виробників, які беруть участь у    

WiMAX-форумі.                                                                                 

Таблиця 2.1 Технічні характеристики WiMAX-систем   

Параметри Стандарти 

Обладнання 

Naterks - 

Multilink  

SkyMan 

Access  

Packet 

Wave  

Vecta Star 

3500  

Symmet  

Начало   ви-

пуску 

    2003-802.16a 

2004-802.16 

    2004    2004    2004   2004 2005 

Відпов. 

стандарту 

- 802.16 802.16 802.16 802.16 802.16e 

Метод дос-

тупу до пе-

редачі 

TDMA 

DAMA 

- - TDMA TDMA, 

Poling  

+ 

PVC 

TDMA 

Метод пе-

редачі 

OOFDM 256, 

OFDMA 

2048 

OFDMA 

256 

DSS, 

OOFD

MA 64 

OFDM OFDM OFDM 

Вид моду-

ляції 

QPSK,  

16QAM,  

64 QAM 

QPSK,  

16 QAM,  

64 QAM 

BPSK, 

QPSK,  

16 

QAM,  

64 QAM 

QPSK,  

16 QAM 

QPSK,  

16 QAM, 

64 QAM 

QPSK, 8 

QAM,  16 

QAM, 64 

QAM 

Метод 

дуплексу 

TDD/F

DD 

TDD,  

HD-FDD 

- TDD FDD FDD 

Робочі час-

тоти 

ГГц 

2 −11 3,4 - 3,8 2,4 - 

2,492 

5,1 - 6 

2,5 - 2,6 

3,3 - 3,8 

3,4 - 3,8 2,3 ; 2,4; 

3,5 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА42.46041.001 ПЗ  

 

         

Так як в проекті є основним завданням покрити всю територію району 

мережею WiMAX, площа якого становить 63,73 кв. км., можемо розрахову-

вати на встановлення малої кількості базової станції . Але потрібно врахувати 

чисельність населення, яка становить 30 тисяч осіб, тому потрібно ґрунтува-

тися на максимальній пропускній здатності устаткування. Так само потрібно 

враховувати широкий частотний діапазон. Зупинимося на розробці облад-

нання фірми InfiNet Wireless - VectaStar 3500. Робочі частоти якого складають 

3,4 - 3,8 ГГц. Ширина смуги - 20 МГц. 

VectaStar 3500 -  система для бездротових мереж WiMAX місцевого ма-

сштабу. Максимальний радіус покриття при хороших умовах становить 20 км. 

В основі системи лежить технологія ATM, що робить її універсальним транс-

портом для будь-якого типу трафіку: відео, голосові повідомлення, інформа-

ційні дані. VectaStar 3500 - це 80 потоків Е1 + 240 Мбіт даних, які клієнти 

отримують в будь-яких поєднаннях: від 32 кбіт до 60 Мбіт BaseT. Тільки 

VectaStar 3500 має унікальну можливість працювати в одному секторі з абоне-

нтами різних типів модуляції QPSK, 16QAM, 64QAM, що ефективно витрачає 

частотний ресурс. Базова станція VectaStar 3500 може обходитися без кабель-

ного каналу зв'язку, організовуючи стик із зовнішніми мережами власними ко-

штами через одне з абонентських пристроїв (self-backhaul). Система VectaStar 

3500 ефективно працює в умовах відсутності прямої видимості. 

VectaStar має унікальні показники пропускної здатності, радіусу дії, гну-

чкості, якості послуг, що надаються і ефективності використання спектра. 

Установка VectaStar дозволяє оператору знизити витрати, підвищити швид-

кість, спростити розгортання і запропонувати клієнтам більш широкий спектр 

можливостей. 

VectaStar використовує метод колективного доступу з часовим поділом 

каналів (Time Division Multiple Access, TDMA) і динамічно розподіляє часові 

інтервали між абонентами з деталізацією в одну ATM . 
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 Як основний, так і зустрічний трафік може розподілятися незалежно, що 

дозволяє організувати будь-яку схему трафіку. Використання асинхронного 

режиму передачі (Asynchronous transfer mode, ATM) в якості базового транс-

портного рівня дозволяє системі VectaStar одночасно підтримувати різномані-

тні послуги, такі як Ethernet, IP, E1 і WAN, пропонуючи якісні послуги наскріз-

ний передачі даних, а також можливість інтеграції з обладнанням існуючої ме-

режі ATM / SDH (Synchronous Digital Hierarchy синхронна цифрова ієрархія). 

Базова станція включає комплект обладнання, встановленого в примі-

щенні, і підключені до нього радіомодулі. Комплект обладнання в приміщенні 

- це комутатор ATM (STM-1), контролер радіомодулів, концентратори потоків 

E1 (при необхідності), кросова панель і блок живлення. Радіомодуль підтри-

мує до 212 активних абонентських пристроїв і до 1024 віртуальних каналів 

PVC. В  комплектації радіомодуль забезпечений антеною 12,5 dBi з сектором 

покриття 90˚. 

 

  
Рис. 2.2 комплект базової станції 
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• Access Points - радіомодулі  

• Patch – кросова панель 

• Multiplexer - коммутатор ATM (STM-1)  

• E1 concentrator - концентратор потоків E1 

• AP controller – контролер радіомодулів 

• PDU - блок  живлення 

2.2.1 Зовнішнє обладнання 

Базова станція VectaStar може мати один або кілька секторів, кожен з 

яких охоплює 90 градусів по азимуту.  

 

Покриття кожного сектора забезпечується точкою радіодоступу (Access 

Point) - блоком екологічно безпечної конструкції, які мають в своєму складі 

вбудовану антену, радіоблок, модем, контролер проміжного доступу (Medium 

Access Controller, MAC) і ATM-перемикач з оптоволоконним інтерфейсом. 

Кожна точка радіодоступу забезпечує повну швидкість обміну даними в ефірі 

до 60 Мбіт / с і радіус дії до 20-ти км і обслуговує одночасно до 212-ти абоне-

нтів. 

Використовується високоефективна мікросмужкова антена, вбудована 

в блок точки радіодоступу. 

Таблиця 2.2 Параметри антени 

Поляризація Кругова або подвійна лінійна 

Підсилення (кругова поляризація) 11,5 дБм, номінальне 

(подвійна лінійна поляризація) 12,5 дБм, номінальне 

Розбиття на сектори 90º  

 

Таблиця 2.3 Параметри передавача 

 

 

   Номінальна вихідна потужність 

25 дБм 

29 дБм 

33,5 дБм 

  Допуск по радіочастоті  ± 60 кГц, (ETSI EN 301 021 

   Діапазон керування  Більше 60 дБ 
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2.2.2 Гнучкість 

 

VectaStar підтримує ряд конфігурацій self-backhaul для базових станцій 

з одним і декількома секторами з перемиканням мережевого трафіку всередині 

сектора за допомогою центрального обробного елемента (Central Processing 

Element, CPE) або через виділену зв'язок backhaul VectaStar типу «точка-то-

чка». Точки радіодоступу можуть бути розгорнуті в звичайну мережу типу 

«зірка» з прямим підключенням кожної з них до точки backhaul, або кільцевого 

з перемиканням потоку даних кожної точки радіодоступу через оптоволоконне 

з'єднання на іншу точку радіодоступу з створенням недорогої розподіленої ба-

зової станції, ідеальною для густонаселеної міської зони з великим об'ємом 

даних, що передаються. У межах кожного сектора підтримується багато частот 

синхронізації, що дозволяє декільком операторам стільникового зв'язку вико-

ристовувати систему ретрансляції кожному по своїй власній схемі синхроніза-

ції. 

2.3 Частотне планування мережі. 

  

Метод OFDMA дозволяє керувати потужністю переданих  піднесу-

чих, в результаті чого можна застосовувати різні методи повторного викорис-

тання частот. Найбільш оптимальне м'яке і дробове використання частот, так 

як вони підвищують пропускну здатність каналів. При м'якому повторному 

використанні частот коефіцієнт повторного використання прагне до одиниці, 

тобто, в кожному стільнику може використовуватися вся смуга системи. При 

дробовому повторному використанні частот коефіцієнт менші одиниці. 
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                             А) м'яке  Б) дробове 

                    Рис.2.3 Варіанти повторного використання частот 

 

 

2.4 Методи ослаблення співканальних завад. 

 

        При організації мережі необхідно знайти золоту середину, викорис-

товуючи найбільший частотний діапазон, при збереженні співвідношення си-

гнал / шум на мінімально допустимому рівні. Існують кілька основних шляхів 

вирішення проблеми недостатньої величини параметра Q для кластера з          

всеспрямованими антенами. 

2.4.1 Збільшення кількості стільників в кластері. 

         Перший шлях - це збільшення кількості стільників в кластері. Стіль-

никова структура дозволяє збільшити пропускну здатність, всієї системи шля-

хом збільшення стільників, зменшенням  потужності передавачів.  
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Однак поряд з очевидними перевагами, зменшення радіуса стільників        

є і недоліки: 

• На одній площі доводиться розміщувати більшу кількість БС і антен, що 

має на увазі додаткові фінансові витрати 

• Оскільки стандарт WiMAX відноситься до частотно-часового поділу ка-

налів, то збільшення в кластері стільників призведе до зниження числа каналів 

в окремих стільниках, і зниження трафіку. 

2.4.2 Використання секторних антен 

        

  Друге рішення полягає в ослабленні співканальних завад при викори-

станні секторних антен. При використанні секторних структур стільників, зна-

чно знижується вплив співканальних завад сусідніх БС працюючих на одних і 

тих же частотах. Але, так само є і недоліки: 

• На кожен сектор припадає окремий антенно-фідерний тракт, що має на 

увазі додаткові фінансові витрати. 

2.4.3 Комбіноване планування стільників 

 

Рішення проблеми пов'язаних з співканальними завадами на краю стіль-

ників, в стандарті WiMAX запропонований метод, комбінованого повторного 

використання частоти (FFR), тобто комбіноване планування стільників. У FFR 

користувачі, що знаходяться на краю стільника використовують частину всіх 

доступних підканалів, в той час як користувачі всередині, тобто в центрі сті-

льника користуються всіма доступними підканалами. Користувачі ж, що зна-

ходяться на краю стільника, працюють з частотами Reuse-3 (надалі позначати-

меться як R3), в той час як користувачі в центрі стільника працюють з часто-

тами Reuse-1 (R1). В процесі передачі кадру користувачі R3 згруповані в зону 

R3, яка відокремлена в часі від зони R1.  
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Перевага методу FFR полягає в наданні користувачам на краю стільника  

кращої якості сигналу, за рахунок фізичного поділу від джерела перешкод. По-

кращена якість сигналу також надає більш високу пропускну здатність для ко-

ристувачів на краю стільника. Однак, це досягається за рахунок менш ефекти-

вного спектрального розподілу ресурсів.  

 

2.5 Аналіз підходу до оцінки поширення радіохвиль. 

 

     У стільникових системах рухомого радіозв'язку виділяють кілька ета-

пів   будівництва . Ключовими етапами планування є етап розробки частотного    

плану, розрахунку пропускної здатності і етап налаштування системи.  

Дані  етапи є єдиними, де проводяться розрахунок прогнозованих зон                  

обслуговування базовими станціями, інтерференційний аналіз і оцінка розпо-

ділу напруженості поля. У зв'язку з роздільністю цих етапів, існує кілька різ-

них методів аналізу радіочастотного покриття. 

   Існують такі  підходи до оцінки зон обслуговування базовими станціями 

в системах  рухомого радіозв’язку:   

 

1.Натурні вимірювання напруженості поля. Даний підхід заснований на                

постійному моніторингу розподілу напруженості поля за допомогою                      

проведення натурних вимірювань напруженості поля. Вимірам напруженості   

поля присвячені роботи . 

2.Трасіровочний підхід. Даний підхід ґрунтується на алгоритмах трасу-

вання      променів в наближенні геометричної оптики, де початковою точкою 

трасування променів є планована або досліджувана базова станція (БС).  

3.Емпірікостатистичні та аналітичні підходи. Тут за основу взято  «мо-

дель Окумура - Хата». На основі даної моделі побудовано алгоритм розраху-

нку розподілу напруженості поля '9999', розроблений компанією ERICSSON. 
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    У мережах рухомого зв'язку широко застосовуються вимірювання 

зон охоплення. Такі вимірювання, як правило, проводяться на етапі плану-

вання, а також в    ході експлуатації для аналізу перешкод, при технічному 

обслуговуванні мережі, при аналізі її розширення і для уточнення зон охоп-

лення, в ході перевірки  змодельованих за допомогою комп'ютера зон                 

радіозахвату. 

 Розрахунок потрібно розпочинати з рівняння передачі для визна-

чення втрат поширення радіохвиль. 

 

      

               PПРМ =
PПРД∙ФПРД∙GАПРД∙П∙GАПРМ∙ФПРМ∙С

L
                    (2.1) 

PПРМ – потужність на вх. приймача 

PПРД –потужність передавача;  


ФПРД

,     
ФПРМ

 – ККД передаючого і приймаючого фідерів;  

GАПРД,    GАПРМ – коеф. Підсилення антени;  


П
, 

С
 –коеф. Узгодження антени;  

L –загасання радіохвиль на трасі.  

 

      

 

 Виразимо значення потужності радіосигналу в децибелах відносно мВт: 

 

PПРМ = PПРД + 
ФПРД

+ GАПРД + 
П

+ GАПРМ + 
ФПРМ

+ 
С

− L            (2.2) 

                                                                                          

 

Визначення загальних енергетичних втрат виникаючих на трасі розпов-

сюдження радіохвиль: 

L = PПРД + 
ФПРД

+ GАПРД + 
П

+ GАПРМ + 
ФПРМ

+ 
С

− PПРМ          (2.3) 
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Таблиця 2.4 Значення параметрів БС 

Обозначення Найменування і одиниці виміру Значення 
РПРД 

Потужність передавача БС, дБм 
20 

GПРД 
Коеф. Підсилення  передаючої антени 

БС, дБм 

11.5 

f (ПРД)  Смуга робочих частот БС, МГц 3.4- 3.8 ГГц 

РПРМ Чутливість приймача АС, дБм -81 
GПРМ Коеф. підсилення пр. антени АС, дБм 15 

 

При розрахунку затухань поширення радіохвиль враховується рельєф 

місцевості  ∆ℎБС  з урахуванням позиції розташування антени і базових стан-

цій. 

 

Коефіцієнт узгодження антени з радіосигналом:  

ККД передаючого і приймаючого фідерів:  

          Метод розрахунку емпірічний: 

 

𝐿∑(дБ) = 20 + 0.9 + 11.5 + 0.9 + 15 + 0.9 + 0.9 + 81 = 131.1 дБ.  (2.4) 

 

Розрахунок  сумарних втрат радіохвиль як втрат поширення для відпо-

відного типу місцевості 𝐿𝑃 і поправки, що враховує рельєф місцевості 𝐿Рел 

 𝐿∑ = 𝐿𝑃 + 𝐿Рел                                                    (2.5) 

    Визначаємо  поправку, що враховує рельєф місцевості. Для оцінки сту-

пеня ймовірності місцевості використовують параметр h, який визначається як 

різниця висот (відміток) місцевості. 
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Значення ∆ℎ  зручно знаходиться з статистичного розподілу висот пред-

метів на місцевості. Вибір висот повинен бути таким, щоб вони охоплювали 

всі великі деталі рельєфу. З відповідних джерел по рельєфу даного об’єкту 

було знайдено найменша і найвища точки з урахуванням середнього значення 

і відповідної класифікації типу місцевості за грубою оцінку знаходимо ∆ℎ. 

.Параметр ∆ℎ, м, дозволяє ввести умовну класифікацію типів місцевості: 

Ah, м 

- Рівнинна або водна поверхня - 0 .. .25; 

- Рівнинно-горбиста - 25.75; 

- Горбиста (дуже пересічених) - 75.150; 

- Гориста - 150.400; 

- Дуже високі гори, не менше - 400; 

Врахувавши всі особливості Δh, становить майже 80 м , отже, поправка 

на рельєф, отримана інтерполяцією між кривими для R <100 км (див. рисунок 

3.4) Врел. = 2 дБ . 
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Рис. 2.4 Залежність поправочного коефіцієнта від ступеня нерівності по-

верхні. 

     Експериментальні дослідження, проведені для багатьох районів, 

показують, що для відстаней понад 10 км значення стандартного 

відхилення можна визначити за формулою для дециметрового діапазону 

хвиль, дБ 

  

                           (2.6) 

 

Врел = 9.5𝑙𝑔 (
80

50
) + 9 = 1.9                                   (2.7) 
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Результати майже співпадають з результатами отриманими графічним 

способом. 

 БС встановлені в місцях з різною щільністю забудови, тому в слід вве-

сти коефіцієнт Взаб., що враховує додаткове ослаблення, що залежить від 

щільності забудови міста і характеру розташування будівель. Висота будівель 

і будівельний матеріал надають порівняно невеликий вплив. 

 Щільність забудови міста визначають, як відношення забудованої площі 

до загальної. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Приклад щільності забудови міста 
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Рис. 2.6 Залежність додаткового ослаблення напруженості поля в місті від 

щільності забудови; дециметровий діапазон хвиль r = 1 ... 10 км. 

 

З рис. 2.6 видно, що додаткове ослаблення Взаб. для дециметрового діа-

пазону хвиль змінюється у великих межах тому для БС , розташованої в центрі 

міста щільність забудови приймаємо рівною 30%, тому Взаб. = - 20 дБ. 

Формула (2.5) набуває вигляду: 

 

  

(2.8) 

 

Звідси: 

 

                                                (2.9) 

 

𝐿∑ = 131.1 − 2 − 20 = 109.1                                 (2.10) 
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Рис.2.7 Графік залежності дальності поширення радіохвиль від сумарного по-

силення тракту. 

 

За графіком (рисунок 2.7) можна визначити максимальну дальність поши-

рення радіохвиль, при Lр = 109,1 дБ. R = 2.1 км. 

 

2.6 Вибір топології мережі 

 

Так як передача даних між проектованими базовими станціями WIMAX 

до центрального пульту "стеження і контролю" буде передаватися за допомо-

гою транспортної мережі, необхідно визначитися з топологією цієї мережі. 

Основні топології мереж зв'язку: 

- Ланцюг 

- Зірка 

- Дерево 

- Кільце 

- Комірчаста (змішана) 
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«Ланцюг». При цій топології всі вузли з'єднані послідовно. Ця топологія 

економічна і використовується в залізничних мережах зв'язку. 

«Зірка». При цій топології один мережевий елемент служить як особли-

вий вузол, що з'єднує вузли, які пов'язані безпосередньо, і всі потоки з усіх 

мережевих елементів передаються через цей особливий вузол. Перевагою цієї 

топології є те, що всі мережеві елементи з'єднуються через один вузол, полег-

шуючи тим самим розподіл смуги пропускання і знижуючи ціни. Недолік - на-

дійність і ємність мережі залежить від надійності та пропускної здатності вуз-

лового елемента. Цей тип топології використовується в основному в локаль-

них мережах (мережах доступу і в абонентських мережах). 

«Дерево» - це комбінація «ланцюга» і «зірки», але надійність і ємність 

мережі як і раніше залежить від надійності та пропускної здатності вузлового 

елемента. 

«Кільце» - мережа, що має топологію «ланцюг», у якій поєднані початко-

вий і кінцевий елементи. Даний тип топології характеризується високою на-

дійністю, здатністю до самовідновлення, він використовується в більшості іс-

нуючих мереж. 

«Змішана» формується з комбінацій всіх вищенаведених топологій. При 

формуванні мережі вона успадковує і недоліки топологій, використаних при її 

побудові. 

З точки зору надійності, вибираємо топологію мережі - «Кільце». 

2.7 Розрахунок пропускної здатності. 

 

Проведемо розрахунок пропускної здатності стандарту IEEE 802.16e. Ро-

зрахуємо смугу пропускання при 20 МГц. При 20 МГц, реальна смуга пропус-

кання становить:  

20 ∙ 28/25 = 22.4 МГц                                      (2.11) 
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Розніс піднесучих розраховується за формулою:  

Δf = 22.4 / 1024 = 21,875кГц                              (2.11) 

Тривалість активної частини символу: 

Tb = 1/∆f                                                   (2.12) 

Tb = 1
∆f⁄ = 1

21,875 ⁄ = 45.7 мкс                               (2.13) 

 

 Tg = δ ∙ Tb   тривалість захисного інтервалу                       (2.13) 

Tg = δ ∙ Tb = 0,125 ∙ 45.7 = 5.7 мкс                          (2.14) 

 

                              Тривалість символу: Ts = Tb + Tg                                  (2.14) 

Ts = Tb + Tg = 45.7 + 5.7 = 51,4 мкс                         (2.15) 

                  В кадрі тривалість 5 мс : 5∙10-3/51,4∙10-6 = 96 символів          (2.16) 

 

 

Таблиця 2.5 Параметри пакетів 

Параметри Значення 

Смуга, МГц 20 

Кількість піднесучих 1024 

-для передачі трафіку 720 

-пілотні несучі 120 

Захисний інтервал 184 

Рознесення піднесучих кГц 21,875 

Тривалість перетворення імпульсу, мкс 45,7 

Тривалість захисного інтервалу, мкс 5,7 

Тривалість символа, мкс 51,4 

Всього символів в 5 мс кадру 96 

Запас по частоті 28/25 

 

Для розрахунку сумарної швидкості передачі вниз необхідно врахувати, що 

при направленні низсхідного(DL) субкадру з 96 символів використовується 72, 
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а при направленні висхідного(UL) 24 символів. Також враховуємо, що на пре-

амбулу і на MAP в цілому   відводиться 2 OFDM символу з 72, тобто зали-

шиться 70 символів на передачу трафіку. 

У стандарті WiMAX використовується вісім модуляційно-кодуючих схем. 

У табл. 3.3 наведені значення швидкостей для смуги 20 МГц і ймовірності ви-

користання модуляційно-кодуючих схем. 

Необхідно дізнатися, скільки біт буде передано в одному DL субкадрі, що 

дозволить розрахувати середню швидкість передачі. 

 Середньостатистичне число біт на символ становить 2,2 біта. Як випливає 

з таблиці 2.5, для передачі трафіку використовується 720 піднесучих і 30 під-

каналів. Простіше кажучи, один OFDM символ складається з 720 символів. 

Далі розрахуємо, скільки в середньому біт приходиться на низсхід-

ний субкадр, :  

IDL = ki ∙ ID                                                     (2.17) 

IDL = ki ∙ ID = 2,2 ∙ 50400 = 110880 біт                          (2.18) 

 

Таблиця 2.6 – Число біт на символ при відповідній модуляції 

Смуга 20 МГц Модуляційно-кодуюча  схема    

Вид Модуляції 4- 4- 16-  16-  64- 64- 64- 64- 

FM, FM, QAM,  QAM,  QAM QAM, QAM QAM, 

1/2 3/4 1/2  3/4  1/2 2/3 3/4 5/6 

Ср.число інф.  біт 1 1,5 2  3   3 4 4,5 5 

на символ, ki            

Ймовірність, % 0,15 0,30 0,26  0,12  0,7 0,5 0,3 0,2 

 

Середня швидкість передачі DL субкадру: 

RDL =
IDL

τ
                                                         (2.19) 

де IDL середня кількість інформації на субкадр (DL); τ мс кадр 

RDL =
110880

5∙10−3
= 22,18 Мбіт/с                                     (2.20) 
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Так, як  10 12% канального ресурсу виділяють для передачі сигналізації, 

загальна швидкість передачі трафіку складе: 

RDL = 22,18 ∙ 0,9 = 19,96 Мбит
с⁄                            (2.20) 

 

При комбінованому плануванні на малюнку 2.8 потрібно розрахувати 

пропускну здатність в центрі і на краю стільника, оскільки пропускна спромо-

жність буде різною в зв'язку з тим, що в центрі стільника використовуються 

всі доступні піднесучі, а на краю тільки 1/3 . Ще один фактор різної пропускної 

здатності в центрі і на краю стільника, це використання модуляційно-кодую-

чих схем. Як видно на малюнку 2.8, темна частина стільника використову-

ються 16-QAM і 64-QAM модуляційно-кодуюча схема, на краю використову-

ється 4ФМ схема. 

 

 

 

 

Рис. 2.8 Стільники при комбінованому плануванні 
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Враховуючи комбіноване планування частоти зробимо розрахунки. 

Середня швидкість передачі в напрямку вниз (DL) в центрі стільника. 

Смуга пропускання так само, становить 20 МГц. Середньостатистична число 

біт на символ в центрі стільника рівна 4 біт. Середнє значення біт на низхідний 

субкадр: 

IDL = ki ∙ ID = 4 ∙ 50400 = 201600 біт                                (2.21) 

Середня швидкість передачі вниз в центрі стільника: 

RDL =
IDL

τ
=

201600

5∙10−3
= 40,3 Мбит

с⁄                                     (2.22) 

Так як на краю стільника використовуються 1/3 з усіх доступних підне-

сучих, то в цьому випадку їхнє число становитиме 240. 

Середнє значення біт на на низхідний субкадр: 

IDL𝑘 = 1,5 ∙ 240 ∙ 70 = 25200 біт                                   (2.23) 

Середня швидкість передачі на краю стільника на низхідний субкадр: 

RDL𝑘 =
25200

5∙10−6
= 5,04 Мбит

с⁄                                             (2.24) 

Середньостатистична число біт на символ в центрі стільники одно 4 біт. 

Середнє значення біт на висхідний субкадр: 

IUL = 4 ∙ 24 ∙ 720 = 69120 біт                                   (2.25) 

Середня швидкість передачі в напрямку верх в центрі стільника: 

R𝑈𝐿 =
69120

5∙10−3
= 13,8 Мбіт

с⁄                                         (2.26) 

Також на краю стільника використовуються 1/3 з усіх доступних піднесу-

чих, і в цьому випадку число піднесучих становитиме 240. 

Середнє значення біт на півкадр в напрямку вниз: 

I𝑈𝐿 = 1,5 ∙ 240 ∙ 24 = 8640 бит                                     (2.27) 

Середня швидкість передачі на краю стільника в напрямку вниз складе: 

R𝑈𝐿 =
8640

5∙10−3
= 1,728 Мбит

с⁄                                           (2.28) 
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2.8 Розрахунок потрібної кількості БС, для повного радіопокритя мі-

ста  Костопіль. 

Як уже з’ясувалось в розділі 2.5, максимальна дальність поширення ра-

діохвиль антени базової станції . R = 2.1 км. 

Площа одного стільника буде рахуватись по формулі: 

𝑆0 = 𝜋 ∙ 𝑟2                                               (2.29) 

𝑆0 = 𝜋 ∙ 𝑟2 = 3.14 ∙ 2.12 = 13.8 кв. км                      (2.30) 

 

 

Площа території де буде здійснюватись проектування мережі WiMAX 

рівна:  S=63,73 кв.км. 

 Тоді кількість базових станцій буде відповідати кількості стільників: 

𝑁 =
𝑆

𝑆0
=

63,7 

13.8
= 4.6 ≈ 5 стільників                               (2.30) 

 

Технічні можливості обладнання VectaStar 3500 дозволяють підключити 

до одного сектора базової станції 212 абонентських станцій. Так як радіомо-

дулі обладнання VectaStar забезпечені антеною з сектором покриття 90˚, то 

візьмемо 4 радіомодуля для повного 360˚ покриття. На одну БС прийдеться 

до 𝑁аб = 848 абонентів.  

Тоді вся мережа становитиме  𝑁з.аб = 848 ∙ 5 = 4240 потенційних абоне-

нтів. Це дає змогу забезпечити доступ до мережі всім, потенційним абонен-

там. Тепер зробимо розрахунок навантаження на проектовану мережу. Сере-

дню плановану пропускну здатність 𝑅𝑁проектованої мережі визначимо шля-

хом множення кількості БС на середню пропускну здатність БС. Формула на-

буде вигляду: 

𝑅𝑁 = 𝑅БС ∙ 𝑁                                               (2.31) 

𝑅𝑁 = 5 ∙ 216.4 = 1082 Мбіт/с                                 (2.31) 

Далі дамо перевірочну оцінку ємності проектованої мережі і 
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 порівняємо з розрахованої. Визначимо усереднений трафік одного абонента 

в ЧНН(час найбільшого навантаження): 

 

𝑅Т.ЧНН =
Тт∙𝑞

𝑁ЧНН∙𝑁Д
                                           (2.32) 

 

Тт − середній трафік одного абонента в місяць, Тт − 20
Гбайт

місяць
; 

𝑞 − коефіцієнт для міської місцевості, 𝑞 = 3; 

𝑁ЧНН∙ − число ЧНН в день, 𝑁ЧНН∙ = 7; 

𝑁Д − кількість днів в місяці, 𝑁Д = 30; 

𝑅Т.ЧНН =
20∙3

7∙30
= 0.28 Мбіт/с                                 (2.33) 

Визначимо загальний трафік проектованої мережі в ЧНН 𝑅заг.ЧНН по    

формулі: 

𝑅заг.ЧНН = 𝑅Т.ЧНН ∙ 𝑁ак.аб = 0.28 Мбіт/с                                 (2.34) 

𝑁ак.аб − число потенційних абонентів в мережі. 

Визначимо число активних абонентів у мережі як 80% від загального чи-

сла потенційних абонентів: 

𝑁ак.аб = 4080 ∙ 0.8 = 3264 абонентів                                 (2.34) 

𝑅заг.ЧНН = 0.28 ∙ 3264 = 913.9 Мбіт/с                                 (2.35) 

Таким чином 𝑅𝑁 > 𝑅заг.ЧНН. Ця умова показує, що мережа яка проекту-

ється не буде піддаватися навантаженням в ЧНН. 
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3 СИМУЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ ПЕРЕДАВАЧА ТА ПРИЙМАЧА WIMAX: 

MAC ТА PHY РІВНЯ. 

 

Для детального дослідження стандарту Wimax 802.16e було  створено си-

муляційну модель. Будова моделі, якої представлена нижче заснована на спе-

цифікації фізичного рівня IEEE 802.16e та ETSI HiperMAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.3.1 Архітектура моделі 

 

Мета симуляційної моделі передавача та приймача WiMAX MAC та 

PHY рівня була розроблена, використовуючи Simulink в MATLAB. Модель, 

представлена в цьому документі, побудована з загальним блоком MAC PDU, 

обробленим фізичним шаром за допомогою Convolutional Encoder з швидкістю 

1/2 з модуляцією QPSK і передачею 256 символів OFDM . MAC Layer, який 

отримує вхідні дані з вищого шару, фрагментується і пакетизується перед пе-

редачею по фізичному шару. У цій роботі аналіз продуктивності здійснюється 

шляхом вивчення втрат бітів та втрат пакетів при передачі по каналу. Продук-

тивність переданих даних залежить від таких параметрів, як сигнал-шум 

(SNR). 
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3.1 Опис моделі 

         

Використовуваний заголовок MAC - це 48-бітовий загальний MAC-заго-

ловок. Блок передавача рівня PHY складається з кодувача каналів та модуля-

тора. 

 

  

 

 

 

 

Рис. 3.1 Опис блоку рандомізації 

            

Дані, які надходять з MAC-рівня потрапляють в скремблер де відбува-

ється рандомізація (Рис.3.1). Тобто Sequence Generatоr генерує алгоритм реа-

лізації  випадкових чисел. Логічна операція XOR перемножує вхідний сигнал 

з PN послідовністю. . Потім ми  додаємо нулі чи відкидаємо  у векторах, поки 

довжина вектору не досягне 288 біт.  

 

Рис. 3.2 Архітектура блокового коду 

Блоковий код (Рис.3.2) інвертує біти в натуральні числа. Сигнал  отри-

маний на виході представлений у десяткових числах: 288 біт інформаційного 

сигналу будуть представлені вектором, кількість якого складає 36 елементів. 

Далі відбувається додавання нулів до розміру 239 біт. З використанням коду-

вання полів Галуа та Ріда-Соломона на виході буде отримано сигнал з 255 біт, 

так як додаються перевірочні біти. 
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Рис.3.3 Приклад обробки сигналу за допомогою кодера Ріда-Соломона 

 

 

 

 

                            Рис. 3.4 Схема згорткового коду 

 

     Згортковий кодер збільшує інформаційний потік майже в два рази 

 Puncture або виколювач видаляє біти нулів, які були додані раніше і не-

пошкоджує при цьому інформаційні біти.  

 

 

 

 

 

Рис.3.5 Перемішувач 

Interleaver (Рис.3.5)  перерозподіляє порядок елементів вхідного вектора. 

 

 

          Рис.3.6  
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 IQ mapper(Рис.3.6)  виконує перетворення бітів у десяткові числа. На ви-

ході отримає послідовність 192 біт цілих чисел із 384 біт. 

QAM Modulator за допомогою QAM  модуляції розкладає вхідну бітову 

послідовность   на квадратурну складову(Q) і реальну(I).  Розкладаємо наш 

сигнал на реальну та комплексну частину. 

 

 

 

 

 

 

                                  

Рис.3.7 Векторна діаграма Грея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Рис. 2.9 OFDM модулятор 
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           Реалізація OFDM модуляції відбувається  в рамках одного частот-

ного діапазона. Вхідний сигнал, який складається з  192 несучих, групується 

по 12 та передається 16 (груп) на вихід. На границі частотного каналу ство-

рюють захисний сигнал 2 групи: 27 і 28 несучих. В результаті чого над вихід-

ним сигналом виконується  швидке перетворення Фур’є з додаванням преам-

були циклічного(коефіцієнти 193-256 та 1-256). Передача сигналу проходить 

через гаусівський канал зв’язку на приймач де відбувається демодуляція.

 

                          Рис.2.10 OFDM демодулятор 

 

Demodulator OFDM  (Рис.2.10)  виконує зворотні функції, тобто спочатку 

відкидає  преамбулу, здійснює перетворення Фур’є, інформація об’єднується 

в кадри з довжиною 256 біт, видаляються непотрібні символи (29 - 128 та 130-

229. В результаті на виході послідовність з 192 біт. 

 

 

 

 

 

                                   Рис.2.11 IQ Demapper 

В IQ Demapper сигнал розкладається на комплексну і реальну частину де 

в General QAM  відбувається QPSK демодуляція і перетворення десяткових 

чисел на біти у відношенні 2-х біт на 1 число. Вихідний сигнал містититиме 

384 бітів. 
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                                     Рис.2.12 Перемішувач 

Блок ( Рис.2.12),який  відновлює початковий порядок біт 

 

 

                                   Рис.2.13 

Наступний блок здійснює перетворення однополярного сигналу до двохполя-

рного і таким чином, вхідний сигнал сладається з 1 та 0,а вихідний:  1 та -1. 

Розширюєм вхідну послідовність до 640 бітів з 384 за допомогою додавання 

нулів, алгоритм виконання reshape. Декодування відбувається Viterbi Decoder. 

 

 

 

                                      Рис. 2.14 Блочний декодер 

Блочний декодер (Рис.2.14) перетворює вхідний потік бітів в цілі числа, 

селектором реалізується необхідний відбір елементів інформаційного сигналу 

до якого додається визначена кількість нулів  на початку повідомлення та в 

кінці для досягнення розміру 255 біт. Для оптимального декодування деко-

дера, параметри повинні збігатися з блоком кода Ріда-Соломона.  
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Селектором реалізується відбирання бітів по індексам та побудова на ос-

нові них вихідної послідовності, яку конвертують з цілих чисел у біти. 

 

 

 

 

                                Рис.2.15 De-Randomizer 

Виконує логічну операцію  між сигналом після селектора та псевдовипа-

дковою послідовністю, в результаті чого отримується початковий сигнал. 

 

 

3.2 Експериментальні дані 

 

Тест проводився за моделлю WiMAX Simulation. Кожен блок імітаційної 

моделі тестувався тестовим вектором. Ці вектори були створені в MATLAB. 
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Рис. 2.11 Результат втрат пакетних даних при відношенні сигнал/шум: 10 дБ. 
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Рис. 2.12 Результат втрат пакетних даних при відношенні сигнал/шум: 15 дБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13 Результат втрат пакетних даних при відношенні сигнал/шум: 20 дБ. 

 

            З експериментальних даних SNR виявлено, що імітаційна модель 

WiMAX добре працює з SNR вище 20 дБ. Втрата біт і втрата пакетів зменшу-

ється після 20 дБ. Також з розсіюванням сузір’я відбувається розсіювання пе-

реданих та прийнятих сигналів на різних значення SNR. 

 З експериментальних результатів, цифр можна зробити висновок, що 

при постійному значенні SNR, якщо ми зменшуємо потужність сигналу, то це 

означає, що шум також зменшується, а отже зменшуються втрати бітів і втрати 

пакетів. Ці втрати практично дорівнюють нулю при дуже низькому значенні 

потужності сигналу, такому як 0,01 Вт і SNR З експериментальних даних SNR 

виявлено, що імітаційна модель WiMAX добре працює з SNR вище 20 дБ. 

Втрата біт і втрата пакетів зменшується після 20 дБ. Також з розсіюванням 

сузіря відбувається розсіювання переданих та прийнятих сигналів на різних 

значення SNR. 
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 З експериментальних результатів, цифр можна зробити висновок, що 

при постійному значенні SNR, якщо ми зменшуємо потужність сигналу, то це 

означає, що шум також зменшується, а отже зменшуються втрати бітів і втрати 

пакетів. Ці втрати практично дорівнюють нулю при дуже низькому значенні 

потужності сигналу, такому як 0,01 Вт і SNR. 

 

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 В даному дипломному проекті під будівництвом мережі зв'язку розумі-

ється: розробка симуляційної моделі мережі WiMAX в середовищі MATHLAB 

та монтаж базових станцій WiMax. В першу чергу, при розробці її антено-фі-

дерного тракту  вже були враховані усі вимоги  ГОСТ 12.1.006-84, ДСНіП 

№476 та ДСНіП №239  щодо захисту обслуговуючого персоналу базової стан-

ції та населення від впливу електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону. Таким чином, в цьому розділі необхідно розробити заходи щодо 

електробезпеки, блискавкозахисту та пожежної безпеки при експлуатації ба-

зової станції мобільного зв’язку. Також варто розглянути питання електробез-

пеки в робочому приміщені, де відбувалась робота,   виконати аналіз та оцінку 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які можуть мати місце на 

етапі проектування даної базової станції мобільного зв’язку з урахуванням ви-

мог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та «Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я праці-

вників під час роботи з екранними пристроями» використання обчислювальної 

техніки, та розробити заходи щодо покращення умов праці при використанні 

ПЕОМ. 

 

4.1 Заходи щодо електробезпеки, блискавкозахисту та пожежної без-

пеки при експлуатації базової станції (БС) . 

Апаратну  БС можна віднести у відповідності згідно до ПУЕ необслуго-

вуваних приміщень підвищеної небезпеки. По вибухопожежній небезпечності 

приміщення БС згідно ДСТУ Б В.1.1-36 2016відповідає  категорїї „В”. 

Експлуатацію обладнання  БС, яке монтується  у стійках та у відповід-

ності до вимог  ГОСТ 12.2.007.0-75  має 0I та I класи щодо електрозахисту,  

необхідно здійснювати у відповідності з наступними  документами: НПАОП 

40.1-1.21-98 , НПАОП 40.1-1.32-01, «Межотраслевые правила по охране труда 
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(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», 2003г, «Ком-

плексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования», 

20001г, и «Инструкция  по охране труда. 

 Монтаж, технологическое обслуживание  и ремонт  антенно-фидерных 

устройств и радиоаппаратуры станций сотовой связи» ИОТР 01 редакция 2-

02.11.04.2002г. 

У відповідності до нормативних актів та діючих державних стандартів 

на БС необхідно виконувати умови надійної та безпечної експлуатації елект-

роустановок: 

- обслуговуючий персонал повинен мати відповідний рівень кваліфіка-

ції; 

- необхідно розробити інструкції по експлуатації та відповідну технічну 

документацію; 

- провести підготовку та  випробування захисних заходів; 

- вести в дію системи зв’язку, сигналізації та пожежегасіння, аварійного 

освітлення та вентиляції. 

Експлуатація  БС повинна здійснюватися виїзною бригадою у складі  

двух чоловік з групою електриків – один повинен мати 4 кв.гр., другий 3 кв.гр. 

Пожежонебезпечних  та вибухонебезпечних  зон у робочому приміщені 

БС нема. 

У робочому приміщені БС забезпечуються наступні протипожежні за-

ходи: 

- установка в приміщені вогнегасників; 

- використання в електромережі автоматів струмового захисту та при-

строїв захисного відключення; 

- вибір  відповідних марок кабелів та проводів; 

-  використання заземлення та занулення. 
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Електроживлення  базової станції (БС) передбачається від трифазної 

електромережі змінного струму частотою 50 Гц при напрузі живлення 220/380 

В. 

Якість електричної енергії в електромережі повинно відповідати вимо-

гам ГОСТ 13109-97. 

Підключення до електромережі здійснюється по п’ятипровідній схемі з 

заземленням по системі  TN-S. 

З метою підвищення надійності роботи джерел електроживлення, у 

складі БС передбачається  установка та використання джерел безперебійного 

живлення. 

Електроживлення обладнання буде здійснюватися від електрощита ЩП 

типа ЩУР-40А. 

Електрощит забезпечує  прийом, розподіл та захист кабелів електрожи-

влення від перевантажень та к.з. з урахуванням пускових струмів в мережі еле-

ктроживлення, технологічного та інженерного обладнання. 

Для захисту обслуговуючого персоналу від поразки електричним стру-

мом в проекті БС передбачається захист як від прямого так і від побічного до-

тику. 

У відповідності до вимог  , НПАОП 40.1-1.21-98 та НПАОП 40.1-1.32-

01 проектом БС передбачене захисне та робоче заземлення електротехнічної 

установки БС. 

Опір заземляючого  пристрою повинен відповідати вимогам ГОСТ 

12.1.030-81 и ПУЕ і не перевищує 4 Ом. 

Перелічені вище заходи щодо електрозахисту забезпечують зниження 

рівней напруг дотику на струмопровідних частинах електрообладнання  при 

аварійному режимі його роботи до безпечних значень у відповідності до вимог 

ГОСТ 12.1-038-88.  

 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА42.46041.001 ПЗ  

 

         

Заземлення обладнання щодо блискавкозахисту необхідно виконати у 

відповідності до вимог  ПУЕ, ГОСТ 12.1.030-81, ДСТУ Б В 2.5-38:2008 та 

СНиП 3.05.06-85. 

Заземляючий пристрій необхідно з’єднати стрічками 40х4 з блискавко-

приймачем антенних стійок за допомогою зварювання. З’єднання стрічок з за-

земляючим пристроєм необхідно виконати на глибині 0,5 м від уровня землі. 

Усі зварні з’єднання повинні виконуватися у відповідності до вимог 

ГОСТ5264-80. 

Кількість, розташування та наповнення вогнегасників в робочому при-

міщені БС повинно відповідати вимогам ISO3941-77  ( клас пожежі «Е» - ная-

вність електроустаткування). 

У приміщенні  БС необхідно встановити систему автоматичної пожеж-

ної сигналізації СА-6. Слід використовувати димові сповіщувачі СПД-3-2. 

Монтаж пожежної сигналізації необхідно виконувати у відповідності до вимог  

ДБН В 2.5-56:2014. 

Монтаж автоматичної системи пожежегасіння необхідно виконувати з 

урахуванням вимог ДБН В.2.556:2014. 

При проектуванні  БС виконані усі вимоги НАПБ А.01-001-14 «Правил 

пожарной безопасности в Украине» і НАПБ В.01.053-2000/520 «Правил поже-

жної безпеки в галузі зв’язку». 

 

4.2 Електробезпека в робочому приміщені 

 

Всі наявні в лабораторії електроприлади можна віднести до I (системні 

блоки) та II (ВДТ) класів щодо електрозахисту (ГОСТ12.2.007.0-75).  

Приміщення лабораторії за рівнем безпеки ураження людини елек-

тричним струмом та НПАОП 40.1-1.21-98 можна віднести, до приміщень 

без підвищеної небезпеки, так як: 
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• температура повітря не перевищує значень 35 °С; 

• відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

• відсутня можливість одночасного дотику людини до з'єднаних з землею 

металоконструкцій будинку, технологічних апаратів, механізмів і т.п., з од-

ного боку, і до струмопровідних елементів електроустаткування - з іншого 

боку;  

• відсутні хімічно небезпечні середовища. 

• матеріал підлоги є діелектриком; 

 

Електромережа трьохфазна з заземленою нейтраллю, із зануленням і 

повторним заземленням нульового проводу відповідно до вимог НПАОП 40.1-

1.21-98. Мережа обладнана автоматом струмового захисту, розрахованого на 

струм 10А. Час спрацювання автомату 0,1с. 

Обладнання на якому виконується робота працює від мережі 220В, 

50Гц тому потрібно захистити робітників від ураження електричним струмом. 

Один з методів захисту в випадку виникнення аварійних ситуацій є за-

землення всього обладнання. Таким чином при замиканні опір нульового про-

воду або нульовий провід створював  струм короткого замикання, сила якого 

повинна перевищувати в 1,4 рази номінальний струм спрацювання автомата 

(для автоматів з номінальною силою струму до 100А). 

Потрібно провести розрахунок  струму короткого замикання при аварій-

ному режимі роботи електрообладнання, без врахування еквівалентного опору 

трансформатора. 

ф
RR

ф
U

кз
I

+
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, 

де Uф – напруга мережі, 

R0 – опір нульового дроту на ділянці від фазного трансформатора до 

розетки “Вхід мережі” (~3 Ом), 
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Rф – опір фазного дроту на тій же ділянці (~3 Ом). 
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У разі  виникнення аварійної ситуації струм короткого замикання в 3,67 

рази перевищує номінальний струм спрацювання автомата, що задовольняє 

встановленим нормам. 

При  аварійному режимі роботи електрообладнання максимальне зна-

чення напруг на корпусах  не перевищують допустимі значення у відповідності 

до вимог ГОСТ 12.1.038-88. 

Опір заземлюючих пристроїв не перевищує значень встановлених  

ГОСТ12.1.030-81. 

Щодо електробезпеки виконано всі необхідні заходи відповідно до 

ГОСТ12.3.019-80. Додаткових заходів щодо підвищення рівня  електробезпеки 

впроваджувати не потрібно. 

 

4.3 Аналіз та оцінка небезпечних та шкідливих виробничих фак-

торів при проектуванні базової станції. 

            Відповідно   до   ДСанПіН   3.3.2.007 - 98   основними   шкідливими та 

небезпечними виробничими факторами,  які зв’язаними з роботою на ПЕОМ 

є: 

-  механічні шуми, які пов’язані з роботою вентиляції системного 

блоку комп’ютера та шуми від роботи принтера, 

- Значне навантаження   зорових  аналізаторів    і    відповідно їхнє    

перевтомлення;   

- можливість ураження електричним струмом.  
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- значне  навантаження  на  пальці  і  кисті  рук, що при відсутності 

профілактики     і    медичного     контролю,    може      викликати 

професійні    захворювання, 

- тривале  перебування  в  одному й тому ж  самому  положенні            

сидячи ,  що  викликає застійні   явища   в   організмі людини. 

            

  Професійна діяльність  користувача за  даними  всесвітньої   організації   

охорони  здоров’я    ПК   маже   в   окремих   випадках   приводити   до пору-

шення   функцій   зору,   кістково - м’язової  системи (статична  поза)   і   по-

рушень,   пов’язаних   із  стресовими   ситуаціями   і нервово - емоційною 

напругою при роботі. 

В приміщені встановлена сучасна комп’ютерна   техніка, яка виконана  з  

урахуванням  усіх  вимог щодо охорони праці. Для прикладу,  відеомонітори  

мають  тип LR/NI.  Тип (Low Radiation) випромінювання екрана монітора від-

бувається на дуже низькому рівні.  Тип NI (Non - Interlaced) здійснюється  по-

рядкове  розгортання,  що  сприяє  меншому  стомленню  очей  при роботі з 

відео монітором. 

              ВДТ є пристроєм для візуального зображення інформації, збере-

женої електронним засобом.  В нього входять такі складові: дисплейний екран, 

системний блок обробки виведеної інформації і клавіатура.  

Класифікація ВДТ відносно проблеми ї впливу на здоров'я базується 

головним чином на конструктивних особливостях і визначених параметрах са-

мого. 

Працівники в яких основна робота виконується з використанням пер-

сональних  комп'ютерів вимагає від них активне зосередження уваги та засто-

совування і інших стресостійких функцій. В результаті можливе порушення 

режиму праці і відпочинку, тому потрібно особливу увагу звернути на освіт-

леність робочого місця і зробити комфортні умови для роботи. 
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5 ВИСНОВКИ 

 

У даній дипломній роботі виконано проектування бездротової мережі до-

ступу малого населеного пункту на основі стандарту WiMAX. Для оптималь-

ного рішення організації подібної мережі, обрана технологія на базі стандарту 

WiMAX. Дана технологія дуже перспективна на сьогоднішній день. 

В процесі проектування мережі WiMAX в м. Костопіль були вирішені на-

ступні завдання: 

- виконано огляд технології WiMAX, ознак, що відрізняють дану техно-

логію від інших технологій широкосмугового доступу; 

- розглянуті основні принципи, що використовуються при побудові ме-

реж на основі WiMAX; 

- описано обладнання, застосоване при побудові мереж WiMAX в м.Кос-

топіль; 

- виконано симуляційну модель мережі  Wimax в середовищі MATHLAB 

для дослідження швидкості бітової помилки та пропускної здатності. 

 При аналізі підходу до оцінки поширення радіосигналу в мережі 

WiMAX були враховані фактори поширення радіосигналу в умовах сильно пе-

ресіченій місцевості (рельєфу) і різної щільності міської забудови. Був прове-

дений розрахунок максимального радіуса дії приймально-передавальних ан-

тен БС. 

При оцінці ємності мережі зв'язку було визначено, скільки потенційно не-

обхідно мати базових станцій для того, щоб задовольнити потреби абонентів 

у таких послугах, як мультимедіа та передача даних з високою швидкістю, а 

так само покрити всю площу території міста.  

 У літературних джерелах наводяться приклади розрахунків ємності ме-

режі (в тому числі і для WiMAX). 
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Також проведено розрахунок максимальної пропускної здатності кана-

лів. При цьому розрахунку показника швидкості перевищують значення 

50Мбіт / сек. Це говорить про певну ефективность від впровадження мереж 

WiMAX, а також показує, що для більш повного задоволення потреб абонентів 

розвиток мереж необхідно продовжити. 

 

 

 

 

 


