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Podsumowanie

Cel prowadzenia analiz przestrzennego rozkładu natężenia pola
elektrycznego
1. Oszacowanie pokrycia gruntów leśnych użytecznym sygnałem radiowym o
częstotliwościach z podzakresu 160-170 MHz przy wykorzystaniu różnych zbiorów
dostępnych obiektów do lokalizacji stacji bazowych DMR

2. Oszacowanie pokrycia gruntów leśnych sygnałem radiowym (tj. symulacje rozkładu
natężenia pola elektrycznego) dla określonego zbioru lokalizacji stacji radiowych i
założonych parametrów urządzeń radiowych
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Fale radiowe – podstawowe pojęcia
Fala elektromagnetyczna to rodzaj fal, które są propagowane poprzez jednoczesne okresowe zmiany natężenia pola elektrycznego i
magnetycznego; składowa elektryczna i magnetyczna
Modulacja – celowe zmiany parametrów (częstotliwość, faza, amplituda) sygnału elektrycznego w nadajniku, które reprezentują
przenoszoną informację użyteczną
Antena - urządzenie elektryczne, które przetwarza prądy elektryczne w fale elektromagnetyczne i odwrotnie
Propagacja fali radiowej – rozchodzenie się fali radiowej w środowisku otaczającym antenę
Tłumienie toru transmisyjnego - zmniejszenie mocy sygnału, które pojawia się podczas transmisji z jednego punktu do drugiego
Składowa elektryczna, a zwłaszcza jej wartość tj. natężenie pola elektrycznego mierzone w [dBμV/m] w miejscu umieszczenia anteny
odbiornika jest bardzo istotna dla oceny możliwości odbioru informacji użytecznej

Antena nadajnika

Antena odbiornika
Tor transmisyjny
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Rozchodzenie się fali radiowej w środowisku leśnym
Model trasy radiowej

Do odbiornika dociera fala radiowa z wielu kierunków:
• bezpośrednio od nadajnika ale tylko w stosunkowo niewielkiej odległości
• w wyniku ugięcia na górnej powierzchni lasu fali powierzchniowej
• w wyniku rozpraszania fal które wniknęły do lasu w pobliżu odbiornika
Problem: jak wyznaczyć odległości odbiornika od nadajnika na obszarze, przy których możliwa
będzie skuteczna łączność radiowa? (pokrycie obszaru sygnałem radiowym użytecznym)
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Model ITU-R P.1546-5 (2013)
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•

Dla potrzeb prowadzenia analiz propagacyjnych typu punkt – obszar i punkt – punkt opracowano wiele metod, w tym
znormalizowanych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) w zaleceniach oraz rozwiązań komercyjnych.

•

Metoda propagacyjna będąca rekomendacją serii P Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej pt. Method for point-to-area
predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3 000 MHz. Przeznaczona do szczegółowych analiz
systemów łączności naziemnej. Wykorzystuje zbiór empirycznych krzywych propagacyjnych oraz zbiór poprawek,
pozwalających na uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników analiz. Uwzględnia wysokość i morfologie terenu oraz różne
klasyfikacje pokrycia terenu

•

W zależności od metody, wyznaczana jest wartość natężenia pola elektrycznego w miejscu odbioru lub wartość tłumienia
trasy pomiędzy stacją nadawczą a odbiorczą

•

Model propagacyjny punkt – obszar to model propagacji, w którym źródło sygnału znajduje się w stałym miejscu natomiast
hipotetyczny odbiornik sygnału przemieszcza się na wybranym obszarze i w określonych punktach kontrolnych dokonywane
są obliczenia poziomu natężenia pola elektrycznego

•

Parametry wejściowe modelu propagacyjnego ITU-R P.1546-5

•

Wartości reprezentujące wynik uzyskanego natężenia pola elektrycznego musi być wyrażona w 𝑑𝐵(𝜇𝑉/𝑚)

•

Docelowo wyniki tak uzyskane są przeliczane do konkretnych realizacji emisji biorąc pod uwagę:
• moc promieniowaną,
• charakterystykę anteny.

Metody wyznaczania przestrzennych rozkładów natężenia pola elektrycznego
(1)
Siatka biegunowa jednorodna
Zastosowana w wykonanych obliczeniach
pokrycia sygnałem radiowym w projekcie SRR
LP bez uwzględnienia wpływu innych stacji
radiowych. Użytkownik ustala parametry
analizy.

Graficzna reprezentacja rozkładu na jednorodnej siatce biegunowej
•

Rozkład składa się ze zbioru M profili i N punktów kontrolnych na każdym z nich

•

Każdy z profili oddalony jest od siebie o pewną odległość kątową ∆α, a każdy z punktów kontrolnych o odległość ∆s

•

Punkty rozłożone są nierównomiernie względem punktów sąsiednich. Ich zagęszczenie maleje wraz z odległością od anteny
nadawczej, będącej zawsze w środku analizowanego obszaru.

Uproszczony schemat analiz rozkładów na jednorodnej siatce biegunowej
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Metody wyznaczania przestrzennych rozkładów natężenia pola elektrycznego
(2)
Profile
Siatka biegunowa niejednorodna
• Została opracowana w celu minimalizacji
liczby punktów kontrolnych
• Użytkownik nie ustala obszaru analizy
• Będzie stosowana do analiz na potrzeby
dokonaniu rozdziału częstotliwości dla
stacji radiowych

Punkty kontrolne

Graficzna reprezentacja rozkładu na niejednorodnej siatce biegunowej
•

Rozkład składa się ze zbioru M profili i N punktów kontrolnych na każdym z nich

•

W odróżnieniu od siatki jednorodnej punkty kontrolne na każdym z profili mogą znajdować się w różnej odległości w zależności
od długości profilu

•

Profile oddalone są od siebie o pewną odległość kątową ∆α. Punkty kontrolne nie pokrywają się z punktami odczytu mapy

Uproszczony schemat analiz rozkładów na niejednorodnej siatce biegunowej
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Dane mapowe i warstwy danych
W systemie informatycznym wprowadzono obsługę zasobów mapowych, koniecznych
do prawidłowego przeprowadzenia obliczeń. Zasoby mapowe i warstwy danych podzielono na 6
kategorii:
 Numeryczne modele terenu (NMT/DTM) – reprezentujące wysokości samego terenu [m
n.p.m.] bez danych wysokościowych dotyczących pokrycia terenu (np. lasy, budynki)
 Numeryczne modele pokrycia terenu (NMPT/DEM) – reprezentujące łączną wysokość terenu
wraz z wysokością pokrycia
 Dane morfologiczne (DM) – reprezentuje rodzaj terenu np. morze, ląd
 Wysokościowe warstwy danych (WWD) – reprezentujące wysokość przeszkód ponad terenem
[m n.p.t.] (np. lasy)
 Dane wektorowe (DW) – stanowiące kontury obszarów lub linie
 Clutter – obszary opisane atrybutami (np. typ zabudowy) i wykorzystywane w analizach
systemów radiokomunikacyjnych i propagacji fal radiowych

9

Wyniki symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego
•
•
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Wyniki obliczeń przetworzone w oprogramowaniu ARCGis mogą być prezentowane
kolorami gradientowo
Dla potrzeb prezentacji przyjęto przedziały poziomów natężenia pola elektrycznego
odpowiadające obszarom pokrycia sygnałem dla różnych odbiorników prezentowane
różnymi kolorami:
• poniżej 17 dB(µV/m) – brak zasięgu do radiotelefonów przewoźnych
• 17-23 dB(µV/m) – zasięg dla radiotelefonów przewoźnych, czułość dynamiczna min.
- 103 dBm
• 23-29 dB(µV/m) – zasięg dla radiotelefonów noszonych, czułość dynamiczna min.
- 96 dBm
• powyżej 29 dB(µV/m) – przedział pomocniczy

Przykładowe wyniki analiz rozkładu natężenia pola elektrycznego (1)

818 stacji bazowych DMR
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Przykładowe wyniki analiz rozkładu natężenia pola elektrycznego (2)

Nadleśnictwo Wyszków
Dostrzegalnia
Porządzie:
52.696149° N
21.439160° E
Hant. nadajnika
= 40 m n.p.t.
Moc sygnału E.I.R.P
= 12 W
Polaryzacja fali:
pionowa
DMR: 1 szczelina TDMA
06.12.2016 r.

Mapa pokrycia sygnałem radiowym stacji radiowej Porządzie z anteną na wysokości 40 m n.p.t.
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Przykładowe wyniki analiz rozkładu natężenia pola elektrycznego (3)

Nadleśnictwo Wyszków
Dostrzegalnia
Porządzie:
52.696149° N
21.439160° E
Hant. nadajnika
= 20 m n.p.t.
Moc sygnału E.I.R.P
= 12 W
Polaryzacja fali:
pionowa
DMR: 1 szczelina TDMA

Mapa pokrycia sygnałem radiowym stacji radiowej Porządzie z anteną na wysokości 20 m n.p.t.
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Wyniki pomiarów propagacji fal radiowych DMR (1)
Nadleśnictwo Wyszków
Dostrzegalnia Porządzie:
52.696149° N
21.439160° E
Hant. nadajnika = 40 m n.p.t.
Moc sygnału E.I.R.P = 12 W
Polaryzacja fali: pionowa
DMR: 1 szczelina TDMA
Hant. odbiornika = 2,2 m
Liczba próbek: 5262
1 próbka = wartość uśredniona z
50 przebiegów RMS analizatora
widma
Data: 06.12.2016 r.

Ok. 9,3 km; 35÷37 dBV/m

Teren równinny
Ok. 4,8 km

Ok. 1,9 km
10 km

5 km

Porządzie

Ok. 5,4 km

15 km

Ok. 7,7 km

Ok. 9,4 km
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Wyniki pomiarów propagacji fal radiowych (2)
Nadleśnictwo Zielona Góra
Dostrzegalnia Buchałów:
51.905580535977° N
15.354202699233° E
Hant. nadajnika =
34 m n.p.t.
Moc sygnału E.I.R.P =
13,95 W
Polaryzacja fali: pionowa
DMR: 1 szczelina TDMA
Hant. odbiornika = 2,2 m
Liczba próbek: 3301
1 próbka = wartość uśredniona z 50
przebiegów RMS analizatora widma
Data: 26.06.2018 r.

Ok. 13 km
20 km

Teren o malejącej rzędnej

Ok. 6,7 km
15 km
Ok. 4,7 km
Ok. 5,4 km

10 km

Ok. 8,3 km

5 km

Ok. 7,4 km

Buchałów
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Teren pagórkowaty

Wnioski z pomiarów rozkładu natężenia pola elektrycznego
1.
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W celu weryfikacji poprawności wyników analiz rozkładu natężenia pola elektrycznego w środowisku leśnym
dokonano pomiarów w trzech lokalizacjach o zróżnicowanym składzie drzewostanu:
a)

na terenie Nadleśnictwa Wyszków, dostrzegalnia Porządzie, wysokość zawieszenia anteny 40 m i 20 m
n.p.t.

b)

na terenie nadleśnictwa Nurzec, dostrzegalnia Nurzec, wysokość zawieszenia anteny 40 m i 20 m n.p.t.

c)

na terenie Nadleśnictwa w Zielonej Górze, dostrzegalnia Buchałów, wysokość zawieszenia anteny 34 m i
20 m n.p.t.

2.

Na obszarach zwartych kompleksów leśnych promień obszaru pokrycia sygnałem radiowym jest ok. 2,5÷3
krotnie mniejszy niż na terenach otwartych wiejskich

3.

Na pokrycie sygnałem radiowym w środowisku leśnym bardzo duży wpływ ma także ukształtowanie terenu.
Widać to na przykładzie lokalizacji Buchałów, we wschodnim obszarze prowadzonych pomiarów - rejon
pagórkowaty, gdzie minimalny poziom sygnału użytecznego przy antenie nadawczej na wysokości 20 m
wynosił ok. 5 km a przy wysokości 34 m ok. 7-8 km. Natomiast na północ od wieży z anteną nadawczą obszar
obniżał się i tam zasięg sygnału o użytecznym poziomie był znacznie większy osiągając odpowiednio odległość
ok. 12 km i 13 km.

4.

Znaczący spadek pokrycia sygnałem radiowym nastąpił po obniżeniu wysokości zawieszenia anteny z 34 m na
20 m. Wykonane statystyczne analizy porównawcze wyników pomiarów wykazały obniżenie poziomu
natężenia pola elektrycznego w 95 % punktów. Średnio poziomy natężenia pola elektrycznego były niższe o ok.
6,2 dB.

5.

Wyniki pomiarów rozkładu natężenia pola elektrycznego w kompleksach leśnych mogą być wykorzystane do
wprowadzenia poprawek do algorytmów obliczeniowych w narzędziach informatycznych do planowania sieci
łączności radiowej.

Podsumowanie
1. Przeprowadzone analizy rozkładów natężenia pola elektrycznego, pomiary terenowe
wykonane Mobilnym Laboratorium Badawczym oraz testy łączności radiowej DMR mogą
stanowić podstawę do oceny możliwego pokrycia sygnałem radiowym zwłaszcza w obszarach
leśnych w poszczególnych dyrekcjach regionalnych Lasów Państwowych, przy wykorzystaniu
dostępnych zasobów obiektowych do instalacji stacji radiowych.
2. Analizy i pomiary potwierdzają występowanie tłumienia sygnału radiowego
o częstotliwościach z pasma VHF w ciągłych kompleksach leśnych ok. 2,5÷3 razy większego
względem tłumienia w terenie otwartym, tzn. typowego dla obszarów wiejskich i bez lasu.
3. Przeprowadzone symulacje pokrycia sygnałem radiowym o wartościach użytecznych dla stacji
przewoźnych na co najmniej 94 % powierzchni obszarów leśnych, wykazały potrzebę
zastosowania 818 stacji bazowych DMR w lokalizacjach istniejących oraz potencjalnie
planowanych wież i masztów.

4. Planowane jest uzupełnienie pomiarów rozkładu natężenia pola elektrycznego i
przeprowadzenie testów połączeniowych na obszarze o znaczącym zróżnicowaniu elewacji
terenu na terenie RDLP w Katowicach.
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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