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Wykaz oznaczeń 

 

Podb  moc sygnału odbieranego na wyjściu anteny odbiorczej 

Pnad  moc sygnału nadawanego na wejściu anteny nadawczej 

Gnad  zysk energetyczny anteny nadawczej 

Godb  zysk energetyczny anteny odbiorczej 

Lprop  tłumienie fali radiowej w środowisku propagacyjnym 

PBS  moc nadajnika stacji bazowej 

PMS  moc nadajnika terminala ruchomego 

BBS  tłumienie przewodów w nadajniku stacji bazowej 

BMS  tłumienie przewodów w nadajniku terminala ruchomego 

CBS  zysk energetyczny anteny stacji bazowej 

CMS  zysk energetyczny anteny terminala ruchomego 

GMS  zysk energetyczny anteny terminala ruchomego 

GBS  zysk energetyczny anteny stacji bazowej 

HMS  tłumienie przewodów w odbiorniku stacji ruchomej 

HBS  tłumienie przewodów w odbiorniku stacji bazowej 

RMS  moc sygnału w odbiorniku stacji ruchomej 

RBS  moc sygnału w odbiorniku stacji bazowej 

Lnad  tłumienie przewodów w nadajniku 

Lodb  tłumienie przewodów w odbiorniku 

PEIRP  ekwiwalentna moc promieniowania anteny względem anteny izotropowej 

Lm  mediana strat propagacyjnych 

Ls  straty wynikające z powolnego zaniku sygnału 

Hb  wysokość zawieszenia anteny stacji bazowej 

Hm  wysokość na jakiej znajduje się antena terminala ruchomego 

f  częstotliwość pracy systemu 

λ  długość fali 

Rwe  rezystancja wejściowa anteny Marconiego 

r  odległość od anteny stacji bazowej, dla której S mniejsze od 0,1 W/m
2
 

S  widmowa gęstość mocy 

rd  odległość od anteny stacji bazowej wyznaczająca strefę daleką 
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D  największy wymiar anteny 

PERP  ekwiwalentna moc promieniowania anteny względem 1 W 

c  prędkość rozchodzenia się światła 

SM90%  margines zanikania (90% pokrycia na granicy komórki) 

Pomin  czułość mocowa odbiornika 

FBSF  tłumienie fidera antenowego stacji bazowej 

FBSJ  tłumienie jumpera w stacji bazowej 

FBSD  tłumienie dupleksera w stacji bazowej 

Ds  zasięg systemu 

DF  długość fidera antenowego 

r0  promień wyznaczający strefę ochronną wokół anteny stacji bazowej 

dmax  zasięg użyteczny systemu  
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Wykaz skrótów 

 

BS Base Station 

BTS Base Transceiver Station 

CMD  Circuit mode data 

CONP Connection-Oriented Data Sevice 

dB decybel 

dBd decybel względem dipola półfalowego 

dBi decybel względem anteny izotropowej 

dBm decybel w odniesieniu do jednego mW 

dBW decybel w odniesieniu do jednego W 

DMO Direct Mode Operation 

DQPSK Differential Quadrature Phase Shift Keying 

EIRP  Equivalent Isotropic Radated Power 

EQ200 EQualizer Test with an MS speed of 200 km/h 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

GSM  Global System for Mobile communications 

HH HandHeld Terminal 

HT200 Hilly Terrain scenario in conjunction with and MS speed of 200 km/h 

ISDN Integrated Services Digital Network 

kg kilogram 

km kilometr 

LMN  Land Mobile Network 

LMS  Least Mean Square 

LR  Location Register 

LS  Line Station 

LSC  Local Switching Centers 

m metr 

MHz MegaHertz 

mm milimetr 

MS Mobile Station 

MSC  Main Switching Center 
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MT  Mobile Termination 

mW miliWat 

n.p.m. nad poziomem morza 

n.p.t nad poziomem terenu 

NATO The North Atlantic Treaty Organisation 

NT Network Termination 

OMC  Operations and Maintenance Center 

OSI  Open Systems Interconnection 

PDN Packet Data Network 

PDO  Packet Data Optimized 

PMD  Packet Mode Data 

PSTN Public Switched Telephone Network 

PTN Private Telephonic Network 

SAP  Service Access Points 

S-CNLS Specific-Connectionless Data Service 

SDS  Short Data Service 

SNIR  Signal to Noise Interference Ratio 

SwMI TETRA Switching and Management Infrastructure 

ŚM Środowisko miejskie 

ŚP Środowisko podmiejskie 

TDMA Time Division Multiple Access 

TE  Terminal Equipment 

TETRA TErrestrial Trunked RAdio 

TN Transit Network 

TU50 Typical Urban scenario in conjunction with an MS speed of 50 km/h 

V+D  Voice plus Data 

VSWR Voltage Standing Wave Ratio 

W Wat 

WETI Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
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Wstęp 

Systemy trankingowe można uznać za szczególny przypadek sieci dyspozytorskich, 

w których zmieniony został sposób dostępu do kanałów częstotliwościowych. 

Spowodowało to możliwość obsługi usług specjalnych znanych wcześniej z systemów 

komórkowych. Tak obudowane systemy trankingowe stały się optymalnym rozwiązaniem 

dla użytkowników korzystających z prywatnych systemów łączności takich jak służby 

publiczne czy duże przedsiębiorstwa typu transportowego. Kolejnym bodźcem 

umożliwiającym rozwinięcie się tej technologii było pojawienie się systemu telefonii 

komórkowej GSM. Doprowadziło to w konsekwencji do opracowania przez ETSI 

propozycji nowego cyfrowego systemu trankingowego TETRA. 

Niniejsza praca poświęcona jest opracowaniu projektu instalacji antenowej stacji 

bazowej TETRA. W tym celu przybliżone zostały właściwości i architektura systemu. 

W pracy zawarto przegląd wraz z charakterystyką urządzeń antenowych na potrzeby 

systemów trankingowych, spośród których dokonany został ostatecznie wybór 

niezbędnych do opracowania projektu instalacji antenowej na dachu budynku WETI. 

W pierwszym rozdziale przybliżona została teoria dotycząca systemu TETRA oraz 

wykonany został przegląd teoretyczny anten stacji bazowych. W rozdziale tym 

przedstawiono sposób wyznaczania zasięgu systemu na podstawie modelu propagacyjnego 

i bilansu energetycznego. Jednocześnie pokazano sposób wyznaczania strefy ochronnej 

wokół anteny stacji bazowej. 

W kolejnym rozdziale skupiono się, na przedstawieniu sprzętu niezbędnego przy 

projektowaniu instalacji antenowej oraz przedstawiono przykładowy sprzęt oferowany 

przez producentów. 

W trzecim rozdziale zwrócono uwagę na miejsce zainstalowania anten oraz 

określono zasięg działania systemu. W tym miejscu przedstawiono również przykładowe 

projekty instalacji antenowej w zależności od wybranego rozwiązania. 

Ostatni rozdział projektu zawiera szczegółowe informacje dotyczące założeń 

projektowych. Na podstawie zestawionych wytycznych wyliczono parametry dla anten 

przedstawionych w rozdziale 2, ze względu na postawione kryterium zasięgowe. W tym 

miejscu podjęto decyzję o wyborze sprzętu a rozważania zakończono przedstawieniem 

specyfikacji końcowej projektu. 
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1 Przegląd stanu wiedzy w obszarze rozwiązywanego 

problemu 

1.1 Systemy trankingowe 

1.1.1 Idea systemów trankingowych 

Firmy transportowe, służby publiczne takie jak policja, pogotowie, straż pożarna, 

służby energetyczne itp. posiadają systemy radiokomunikacji ruchomej na własny użytek. 

Umożliwiają one komunikację z poruszającymi się pojazdami i będącymi w terenie 

jednostkami. W typowych prywatnych systemach łączności ruchomej kanały radiowe na 

stałe przyporządkowane są określonym zadaniom. Taka gospodarka kanałowa wraz ze 

wzrostem użytkowników systemu prowadzi do sytuacji, w której część kanałów radiowych 

jest zablokowana przez co grupa przypisanych do nich abonentów ma uniemożliwione 

komunikowanie się, podczas gdy kanały radiowe przyporządkowane innej grupie 

użytkowników mogą być w tym czasie niewykorzystywane [18]. 

W celu rozwiązania powyższego problemu opracowano standard radiokomunikacji 

ruchomej, w którym dostępne kanały radiowe udostępnione są wszystkim abonentom 

systemu w sposób dynamiczny na czas trwania połączenia. Tak zaprojektowany system 

pracuje wydajniej dzięki ekonomicznemu wykorzystaniu dostępnych częstotliwości. 

Maksymalna liczba obsługiwanych abonentów równa jest liczbie dostępnych kanałów. 

Powoduje to, że liczba oczekujących na realizację połączenia jest mniejsza niż 

w przypadku konwencjonalnych sieci dyspozytorskich [18]. 

Systemy trankingowe w porównaniu z typowymi systemami dyspozytorskimi 

wykazują większą niezawodność. Awaria pojedynczego kanału spowoduje spadek 

pojemności systemu, nie wpłynie jednak na poprawność jego działania. W sytuacji gdy 

wszystkie kanały radiowe są w danej chwili zajęte przychodzące zgłoszenia zostają 

umieszczone w kolejce. Dodatkowym aspektem przemawiającym za systemami 

trankingowymi jest fakt, że kanał radiowy przydzielany jest abonentom w sposób 

dynamiczny na czas trwania połączenia uniemożliwiając tym samym korzystanie w danej 

chwili z tego kanału pozostałym użytkownikom. Ogranicza to w pewnym stopniu 

możliwość podsłuchiwania [8, 18]. 
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Typowi użytkownicy sieci trankingowych odróżniają ten system od systemów 

komórkowych. Ruch generowany przez nich w sieci polega na częstych połączeniach 

centrali z abonentami ruchomymi. Proces ten ułatwia zastosowanie trybu duosimpleks 

w stacjach ruchomych, który pozwala na realizowanie połączeń grupowych bez 

konieczności wybierania numerów członków grupy.  Ze względu na charakterystykę 

generowanego ruchu w  systemach trankingowych zdefiniowano specjalne rodzaje 

połączeń takie jak połączenia: 

 indywidualne, 

 grupowe ze wszystkimi członkami grupy, 

 z siecią PSTN, 

 alarmowe i awaryjne, 

 bezpośrednio ze służbami publicznymi, 

 w postaci krótkich informacji cyfrowych, 

 realizujące transmisję danych. 

Systemy trankingowe w postaci analogowej wykazują szereg wad. 

Do najważniejszych z nich należą: 

 słabe wykorzystanie pasma, 

 niski stopień wielokrotnego wykorzystania częstotliwości kanałowych, 

 niskie bezpieczeństwo sygnału mowy, 

 wysoki koszt urządzeń zabezpieczających prywatność sygnału mowy, 

 duży koszt sieci z powodu stosowania pojedynczego kanału rozmownego na nośną, 

 niska szybkość transmisji danych. 

Powyższe cechy analogowych systemów trankingowych w połączeniu 

z pojawieniem się paneuropejskiego systemu telefonii komórkowej GSM spowodowały 

rozpatrzenie przez ETSI propozycji nowego, cyfrowego systemu trankingowego [18].  

1.1.2 System TETRA 

1.1.2.1 Charakterystyka systemu TETRA 

W systemie TETRA wyróżniamy dwie rodziny standardów: standard transmisji 

głosu i danych (V+D – Voice plus Data), który definiuje właściwy system trankingowy 



14 

 

 

drugiej generacji oraz standard optymalizowany ze względu na pakietową transmisję 

danych (PDO – Packet Data Optimized) [18]. 

W standardzie V+D usunięto wady jakie posiadały analogowe systemy 

trankingowe. W porównaniu do systemów analogowych poprawiono wykorzystanie pasma 

(dwu- do czterokrotne). Możliwe stało się wielokrotne wykorzystywanie częstotliwości 

kanałowych. Poprawiono bezpieczeństwo sygnałów po przez zastosowanie szyfrowania, 

na co pozwoliło zastosowanie kodowania cyfrowego sygnałów. Jakość sygnału mowy stała 

się w dużym stopniu niezależna od mocy sygnału mowy. Wprowadzono szybką transmisję 

danych. Pojawiła się możliwość eliminacji szumu i interferencji pochodzących od innych 

użytkowników, oraz możliwość podziału obszarów  pracy stacji bazowej na sektory [8]. 

Jak wspomniano na początku rozdziału w standardzie TETRA możliwe jest 

efektywne przesyłanie w kanale radiowym sygnałów mowy i danych w dwóch trybach: 

połączeniowym i pakietowym. Ponadto system TETRA umożliwia współpracę 

z systemami eksploatowanymi przez różnych operatorów. W celu zapewnienia ostatniej 

właściwości projekt systemu został oparty na warstwowym modelu OSI.  

Model OSI (Open Systems Interconnection) został zaprojektowany w celu 

ułatwienia komunikacji pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w sieciach 

o odmiennych charakterystykach. Postanowiono zestandaryzować sposób w jaki 

urządzenia komunikują się między sobą. Ustalenie sposobu ich działania natomiast 

pozostawiono producentom. Oznacza to, że różne systemy opierające się na warstwowym 

modelu OSI pomimo wykorzystywania produktów wielu producentów, mogą ze sobą 

współpracować. Ma to istotne znaczenie dla systemu TETRA, którego definicja zasadniczo 

ogranicza się do warstw od 1 do 3 przytoczonego 7-warstwowego modelu [2]. 

Sieciowa architektura systemu TETRA wraz ze stykami pomiędzy blokami 

systemu przedstawiona została na Rys. 1.1. Wyróżnić w niej można typy używanych stacji, 

bloki sterujące i możliwe połączenia z sieciami zewnętrznymi. 

W infrastrukturze komutacyjnej i zarządzania (Switching and Management 

Infrastructure - SwMI) znajdują się centrala główna (Main Switching Center – MSC) 

systemu i dołączone do niej centrale lokalne (Local Switching Centers – LSC) systemu, do 

których przyłączone są stacje bazowe. W SwMI znajduje się moduł rejestracji 

użytkowników (Location Register – LR) oraz centrum zarządzania i utrzymania 

(Operations and Maintenance Center – OMC). W tej części systemu znajduje się również 
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zespół modułów pośredniczących, umożliwiających współpracę systemu z sieciami 

zewnętrznymi. 

W systemie TETRA zdefiniowano dwa typy terminali: stacje ruchome i stacje 

liniowe. Stacja ruchoma składa się z dwóch bloków: urządzenia końcowego łącza 

radiowego (Mobile Termination – MT) oraz wyposażenia terminala (Terminal Equipment 

– TE). Stacja liniowa (Line Station – LS) działa tak jak stacja ruchoma. Oba typy stacji 

rozróżnia sposób połączenia z SwMI. W przypadku LS połączenie to odbywa się przez 

linię ISDN [6, 18]. 

  

Rys. 1.1 Schemat standardu odniesienia systemu TETRA wraz ze stykami [18]  

  

Na Rys. 1.1 przedstawiono również możliwość ustanowienia połączeń 

bezpośrednio pomiędzy stacjami ruchomymi z wyłączeniem infrastruktury sieciowej. 

Istnieje również możliwość połączenia sieci TETRA poprzez sieci pośredniczące 

z sieciami TETRA innych operatorów. Umożliwiają to zdefiniowane w standardzie 

interfejsy, które zestawiono w Tab. 1.1 Jest ich sześć i wymagane są do zapewnienia 

współdziałania z innymi systemami i zarządzaniem siecią. 
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Tab. 1.1 Styki zdefiniowane w systemie TETRA 

Oznaczenie styku Funkcja styku 

I1 Styk radiowy 

I2 Styk stacji liniowej 

I3 Styk międzysystemowy 

I4 Styk wyposażenia terminala 

I5 Styk zarządzania siecią 

I6 Styk radiowy trybu bezpośredniego 

 

Szerokość kanału częstotliwościowego w systemie TETRA wynosi 25 kHz. Każda 

nośna transmituje cztery kanały mowy lub danych w trybie TDMA z przeplatanym 

kanałem sterującym. Wynika z tego, że efektywna szerokość pasma zajmowanego przez 

pojedynczy kanał rozmówny wynosi 6,25 kHz. Do transmisji w kanale radiowym 

wykorzystywana jest modulacja Π/4 DQPSK (różnicowa kwadraturowa modulacja fazy 

z przesunięciem o Π/4).  Kodowanie sygnału mowy odbywa się z przepływnością 

4,8 kbit/s. Oznacza to, że sumaryczna przepływność danych w kanale częstotliwościowym 

wynosi 19,2 kbit/s, a po zastosowaniu kodowania protekcyjnego wzrasta do 36 kbit/s. 

Dostęp do kanału transmisyjnego został zrealizowany z wykorzystaniem algorytmu 

ALOHA [2, 6, 18]. Podstawowe parametry techniczne opisujące interfejs radiowy 

standardu TETRA zestawiono w Tab. 1.2.  

Twórcom standardu TETRA zależało na zdefiniowaniu systemu, który używany 

byłby przynajmniej w całej Europie. W tym celu niezbędne było znalezienie dogodnego 

pasma częstotliwości o szerokości 220 MHz, które byłoby powszechnie dostępne. 

Ostatecznie uzyskano zgodę NATO na pracę systemu TETRA w części pasma będącego 

dotąd w dyspozycji systemów łączności wojskowej. NATO zrezygnowało 

z przysługujących jej częstotliwości pod warunkiem, że przekazane pasmo będzie 

przeznaczone wyłączenia dla systemów będących w dyspozycji służb publicznych [6]. 

Ostatecznie w Europie dla potrzeb systemu TETRA wykorzystywane są następujące 

zakresy częstotliwości: 

 380 - 390 MHz „w górę”  i 390 - 400 MHz „w dół”  - zakres częstotliwości 

używany przez służby bezpieczeństwa takie jak policja, pogotowie ratunkowe, 

straż pożarna itp., 
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 410 - 420 MHz „w górę” i  420 - 430 MHz „w dół” - zakres częstotliwości 

powszechnie stosowany przez systemy niepubliczne, 

 450 - 460 MHz „w górę” i  460 - 470 MHz „w dół”,  

 870 - 888 MHz „w górę”  i 915 – 933 MHz „w dół”. 

Tab. 1.2 Parametry techniczne opisujące interfejs radiowy standardu TETRA 

  

1.1.2.2 Usługi oferowane w systemie TETRA 

LMN (Land Mobile Network) TETRA wspiera wiele różnorodnych usług 

telekomunikacyjnych w różnych punktach dostępu do usług (Service Access Points – 

SAP), które podzielić można na dwie grupy: teleusługi i usługi przenoszenia. Usługi 

przenoszenia definiuje się jako usługi, które zapewniają przepływ informacji pomiędzy 

sieciowymi interfejsami SwMI użytkowników. Wykorzystują do tego wyłącznie trzy 

Parametr Wartość 

Modulacja Π/4 DQPSK 

Szerokość kanału częstotliwościowego 25 kHz 

Liczba kanałów na jednej nośnej 4 

Zwielokrotnienie dostępu TDMA, FDMA 

Przepływność danych na jednej nośnej 19,2 kbit/s 

Przepływność danych po kodowaniu 

protekcyjnym  

36 kbit/s 

Szybkość modulacji 18 kbodów 

Algorytm dostępu do kanału transmisyjnego ALOHA 

Czas zestawienia połączenia < 1 s, przeważnie < 300 ms 

Czas przejścia terminala z obszaru działania 

jednej stacji bazowej w zasięg drugiej 

< 1 s 

Kodowanie mowy ACELP z przepływnością 4,6 kbit/s 

Klasy mocy terminali ruchomych 0,32, 1, 3, 10 oraz 30 W 

Klasy mocy stacji bazowych W przedziale od 0,6 W do 40 W 

zdefiniowano 10 klas  

Zasięg komórki  Do 60 km 

Maksymalna prędkość poruszania się terminala Do 200 km/h 
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pierwsze warstwy modelu OSI wyłączając funkcje terminala. W przeciwieństwie do nich 

teleusługi zapewniają pełną zdolność do komunikacji pomiędzy użytkownikami, 

z wykorzystaniem funkcji terminala. Możliwość  ich realizacja zapewnia wykorzystywanie 

również wyższych warstw modelu OSI. Przedstawiona koncepcja przedstawiająca punkty 

dostępu do teleusług i usług przenoszenia została zilustrowana na Rys. 1.2 [2, 3]. 

  

Rys. 1.2 Teleusługi i usługi przenoszenia w systemie TETRA [3] 

W przypadku usług przenoszenia zwrócono uwagę na to w jaki sposób 

transmitowane są dane z punktu do punktu. Niezależnie od rodzaju aplikacji lub treści 

danych jakie są transportowane. Stanowią one podstawowe elementy, które 

wykorzystywane są jako bloki składowe bardziej skomplikowanych aplikacji sieciowych. 

TETRA wspiera trzy usługi przenoszenia: 

 CMD (circuit mode data), 

 PMD (packet mode data), 

 SDS (short data service). 

Trzy typy systemów TETRA mogą być identyfikowane na podstawie usług jakie 

wspierają. Systemy te to V + D, PDO i DMO. W Tab.1.3 zestawiono usługi przenoszenia 

oferowane w TETRZE rozdzielone na poszczególne systemy.  
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Tab. 1.3 Przegląd usług przenoszenia oferowanych w systemie TETRA. S1,...,S4 -  szczelina 1,...,4 [2] 

 CMD (kbit/s) PMD SDS 

Ochrona 

przed 

błędami: 

duża  

mała  

brak  

S1  S2 S3 S4 

C
O

N
P

 

S
-C

N
L

S
 

Status 

(bity) 

Typ 1 

16 

bitowy 

Typ 2 

32 

bitowy 

Typ 3 

64  

bitowy 

Typ 

4 

≤ 

2047 

bitów 

 

 

2,4 

4,8 

7,2 

 

 

4,8 

9,6 

14,4 

 

 

7,2 

14,4 

21,6 

 

 

9,6 

19,2 

28,8 

V + D • • • • • • 32,767 • • • • 

PDO     • •      

DMO •      16 • • • • 
 

Teleusługi, jest to rodzaj usług widzianych przez użytkownika po przez interfejs 

terminala osobistego. Oferowanych jest kilka rodzajów teleusług [2, 8, 18]. 

 połączenie indywidualne. Jest to połączenie typu punkt – punkt między dowolną 

parą użytkowników systemu, 

 połączenie grupowe. Jest to połączenie typu punkt-wiele punktów realizowane 

w trybie półdupleksowym pomiędzy jednym użytkownikiem (abonentem 

wywołującym), a grupą użytkowników systemu określoną przez przypisany im 

numer grupowy. Spośród połączeń grupowych wyróżniamy połączenia grupowe 

z potwierdzeniem, w których dodatkowo wymagane jest potwierdzenie przez 

abonenta obecności w połączeniu, 

 połączenie bezpośrednie. Jest to połączenie typu punkt-punkt między dowolną parą 

użytkowników systemu z pominięciem pośrednictwa stacji bazowej. Z punktu 

widzenia tego typu połączenia istotne jest aby jedna ze stacji ruchomych 

pozostawała w stałej łączności ze stacją bazową na kanale różnym od tego, na 

którym realizowane jest połączenie bezpośrednie, 

 połączenie rozsiewcze. Jest to połączenie typu punkt – wiele punktów. 

W porównaniu do połączeń grupowych wyróżnia je transmisja jednostronna. 

Oznacza to, że wywołana grupa użytkowników może wyłącznie słuchać abonenta 

wywołującego. 

Standard TETRA definiuje również wiele usług dodatkowych, które modyfikują 

lub uzupełniają usługi podstawowe. W sumie jest 30 dodatkowych usług [2]. Poniżej 

przedstawiono niektóre usługi dodatkowe istotne dla zastosowań w dziedzinie 

bezpieczeństwa publicznego. Są to na przykład [18]: 
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 uzyskanie potwierdzenia autentyczności abonenta realizowane przez dyspozytora, 

 dyskretny podsłuch abonenta przez upoważnionego użytkownika systemu, 

 połączenia priorytetowe z możliwością przerwania aktualnie realizowanych 

połączeń, 

 ustalanie priorytetów połączeń, 

 zawieszenie aktualnych rozmów w celu połączenia z abonentem oczekującym; 

po zakończeniu rozmowy – powrót do rozmowy pierwotnej, 

 identyfikacja wywołującego abonenta, 

 adresowanie za pomocą skróconych numerów abonentów, 

 dynamiczne tworzenie i modyfikacja grup abonentów. 

1.1.2.3 Bilans energetyczny dla systemu TETRA 

W standardzie TETRA zdefiniowano wiele klas mocy dla stacji bazowych 

i terminali ruchomych. Poziomy mocy dla różnych klas przedstawiono w Tab. 1.4. 

W przypadku MS należy zwrócić uwagę na fakt, że 5 klasa mocy występuje tylko w DMO 

natomiast 1 klasa w V+D. Nadajniki MS klas 3 – 5 znajdują się w terminalach doręcznych 

natomiast klas 1-2 w MS znajdujących się w pojazdach [2]. 

Tab. 1.4 Nominalne moce nadajników [5] 

Klasa mocy, MS Nominalna moc, 

MS 

Klasa mocy, BS Nominalna moc, 

BS 

1 (30 W) 45 [dBm] 1 (40 W) 46 [dBm] 

2 (10 W) 40 [dBm] 2 (25 W) 44 [dBm] 

3 (3 W) 35 [dBm] 3 (15 W) 42 [dBm] 

4 (1 W) 30 [dBm] 4 (10 W) 40 [dBm] 

5 (0,32 W) 25 [dBm] 5 (6,3 W) 38 [dBm] 

  6 (4 W) 36 [dBm] 

  7 (2,5 W) 34 [dBm] 

  8 (1,6 W) 32 [dBm] 

  9 (1 W) 30 [dBm] 

  10 (0,6 W) 28 [dBm] 

  

W celu zapewnienia poprawnej pracy odbiornika, odebrany sygnał musi spełniać 

dwa warunki. Po pierwsze musi mieć odpowiedni poziom mocy aby odbiornik był w stanie 

go wyróżnić. Po drugie poziom mocy sygnału musi być wyższy od poziomu mocy 

interferencji o określony margines co pozwoli na zdekodowanie pożądanego sygnału. 
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Określona w ten sposób minimalna moc sygnału z jaką może pracować odbiornik 

nazywana jest czułością odbiornika [16]. W standardzie systemu TETRA zdefiniowano 

minimalne czułości odbiorników, które zależą od stosowanej modulacji.  W Tab. 1.5 

zestawione zostały minimalne wartości czułości odbiornika jakie mogą przyjmować 

odbiorniki. 

Tab. 1.5 Czułości odbiorników [2] 

Czułość 

odbiornika 

Ruchomego Stacji Bazowej Jednostka 

Statyczna: -112 -115 dBm 

Dynamiczna: -103 -106 dBm 

 

Warto zwrócić uwagę, że wyróżniamy różne wartości czułości w przypadku gdy 

odbiornik jest statyczny (nie porusza się) lub dynamiczny (przemieszcza się). Wynika to 

z faktu, że w sytuacji gdy odbiornik przemieszcza się pojawiają się dodatkowe czynniki 

zakłócające wynikające z efektu Dopplera. Z punktu widzenia poprawności działania 

systemu istotne jest aby czułość odbiornika była większa niż poziom sygnału jaki do niego 

dociera. 

W standardzie TETRA zostały zdefiniowane cztery klasy odbiorników 

w zależności od planowanego środowiska pracy [5]: 

 klasa B. Sprzęt jest zoptymalizowany do użytku w środowisku miejskim. Klasa 

gwarantuje dobrą wydajność przy czułości odniesienia i poziomie zakłóceń 

w warunkach statycznych i TU50. Nie zapewnia natomiast w ekstremalnych 

warunkach propagacji (teren górzysty),  

 klasa A. Sprzęt jest zoptymalizowany do użytku w środowisku miejskim, 

pagórkowatym i górzystym. Jest odporny na ekstremalne warunki propagacji 

(górzysty teren) i jest określony dla warunków statycznych, TU50 i HT200, 

 klasa D. Sprzęt ma takie same wymagania eksploatacyjne jak klasa A dla modulacji 

Π/4-DQPSK. Dodatkowo jest optymalizowany w celu zwiększenia wydajność 

modulacji Π/8-DQPSK w terenie pagórkowatym i górskim za pomocą 

wyrównywania lub innych technik. Jest odporny na ekstremalne warunki 

propagacji (górzysty teren) i jest określony dla warunków statycznych, TU50 

i HT200, 
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 klasa E. Sprzęt zawiera korektor. Jest określony dla warunków TU50, HT200 

(PACQ tylko) i EQ200. Nie znajduje się w wyposażeniu BS. Klasa ta dotyczy tylko 

modulacji Π/4-DQPSK. 

Podstawą projektowania łącza radiowego z punktu widzenia spełnienia wymagań 

energetycznych jest bilans energetyczny łącza radiowego. Jeżeli przyjmiemy ścieżkę 

propagacyjną jak na Rys. 1.3 to równanie opisujące bilans tego łącza wyglądać będzie 

w następujący sposób: 

     ,   -      ,   -      ,  -       ,  -      ,  - (1.1) 

gdzie: 

 Podb [dBW] – moc sygnału odbieranego na wyjściu anteny odbiorczej wyrażona  

   względem jednego wata, 

 Pnad [dBW] –  moc sygnału nadawanego na wejściu anteny nadawczej wyrażona  

   względem jednego wata, 

 Gnad [dB]  –  zysk energetyczny anteny nadawczej, 

 Godb [dB]  – zysk energetyczny anteny odbiorczej,  

 Lprop [dB]  – tłumienie fali radiowej w środowisku propagacyjnym, na które składa 

   się tłumienie podstawowe zależne jedynie od elektrycznej długości drogi 

   propagacji oraz tłumienie wynikające z rzeczywistych warunków  

   propagacyjnych, 

 

 

Rys. 1.3 Podstawowy układ blokowy łącza radiokomunikacyjnego [15] 

W opisie energetycznym łącza radiokomunikacyjnego posługujemy się często 

pojęciem zastępczej mocy promieniowania izotropowego PEIRP (EIRP – Equivalent 
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Isotropic Radated Power). Moc ta określa wartość mocy jaką należałoby dostarczyć do 

izotropowej anteny nadawczej aby uzyskać efekt energetyczny równoważny temu jaki 

występuje w przypadku głównego kierunku promieniowania rzeczywistej anteny 

kierunkowej [15]. Przy wyznaczaniu bilansu energetycznego  rzeczywistego systemu 

niezbędne jest uwzględnienie strat w przewodach łączących poszczególne bloki. 

Dodatkowo znając czułość odbiornika możemy wyznaczyć maksymalne tłumienie sygnału 

pozwalające na poprawną pracę systemu. Istotnym elementem zapewniającym poprawność 

działania systemu jest dobór marginesu, którego zadaniem jest zapewnienie elastyczności 

projektowanemu systemowi. Odpowiednio dobrany margines zabezpiecza system przed 

pojawieniem się zaników sygnału związanych z czynnikami nie uwzględnionymi podczas 

wyznaczania tłumienia w kanale transmisyjnym. 

Wybór większego marginesu owocuje zwiększeniem jakości i niezawodności 

systemu. Jednocześnie jednak negatywnie wpływa na zasięg projektowanego systemu. 

W celu zilustrowania powyższych rozważań w Tab. 1.6 przedstawiony został teoretyczny 

sposób wyznaczania tłumienia propagacyjnego na podstawie budżetu łącza oraz w Tab. 1.7 

przykładowy bilans łącza dla scenariuszy komunikacji  zachodzących w systemie TETRA. 

Tab. 1.6 Przykładowy sposób wyznaczania bilansu łącza radiokomunikacyjnego [4] 

  Łącze  

„w dół” 

Łącze  

„w górę” 

Formuła 

Moc nadajnika PBS PMS A 

Tłumienie przewodów 

w nadajniku BBS BMS B 

Zysk energetyczny anteny 

nadajnika CBS CMS C 

EIRP 
PBS - BBS + CBS PMS - BMS + CMS 

D = A-

B+C 

Tłumienie propagacyjne Lprop Lprop E 

Poziom sygnału w odbiornika PBS - BBS + CBS – 

Lprop 

PMS - BMS + CMS – 

Lprop 
F=D-E 

Zysk energetyczny anteny 

odbiornika GMS GBS G 

Tłumienie przewodów w 

odbiorniku HMS HBS H 

Moc sygnału w odbiorniku RMS=PBS - BBS + CBS 

- Lprop + GMS - HMS 

RBS=PMS - BMS +CMS 

- Lprop + GBS - HBS 
F+G-H 
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gdzie: 

 PBS [dBm] - moc nadajnika stacji bazowej, 

 PMS [dBm] - moc nadajnika terminala ruchomego, 

 BBS [dB]  - tłumienie przewodów w stacji bazowej, 

 BMS [dB]  - tłumienie przewodów w terminalu ruchomym, 

 CBS [dBi] - zysk energetyczny anteny stacji bazowej, 

 CMS [dBi] - zysk energetyczny anteny terminala ruchomego, 

 EIRP [dBi] - ekwiwalentna moc promieniowania anteny izotropowej, 

 Lprop [dB] - tłumienie propagacyjne, 

 GMS [dBi] - zysk energetyczny anteny stacji ruchomej, 

 GBS [dBi] - zysk energetyczny anteny stacji bazowej, 

 HMS [dB] - tłumienie przewodów w terminalu ruchomym, 

 HBS [dB] - tłumienie przewodów w stacji bazowej, 

 RMS [dBm] - moc sygnału w odbiorniku terminala ruchomego, 

 RBS [dBm] - moc sygnału w odbiorniku stacji bazowej. 

Na podstawie Tab. 1.6 można napisać równania opisujące bilans łącza radiowego 

przy transmisji „w górę” i „w dół”. Omawiane równania przyjmują następującą postać. 

Transmisja „w dół”: 

   ,  -                          (1.2) 

Transmisja „w górę”: 

   ,  -                          (1.3) 

W celu zilustrowania dotychczasowych rozważań w Tab. 1.7 przedstawiono kilka 

przykładowych bilansów łącza w zależności od realizowanego scenariusza połączenia. 

Zdecydowano się przedstawić pięć potencjalnych sytuacji: 

 połączenie stacji bazowej z terminalem ruchomym, 

 połączenie terminala ruchomego z stacją bazową, 

 połączenie stacji bazowej z terminalem podręcznym, 

 połączenie terminala doręcznego z stacją bazową, 

 oraz połączenie realizowane między dwoma terminalami ruchomymi doręcznymi. 
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Pierwszy i drugi przypadek przedstawiają bilans łącza „w dół” i „w górę” przy 

komunikacji stacji ruchomej i stacji bazowej gdy obie są 2 klasy mocy. Trzecia i czwarta 

sytuacja przedstawia bilans łącza „w dół” i „w górę”, gdy komunikacja odbywa się między 

stacją bazową 2 klasy mocy i terminalem ruchomym podręcznym 4 klasy mocy. Ostatni 

przykładowy bilans ilustruje połączenie, w które odbywa się z pominięciem stacji bazowej 

(transmisja bezpośrednia), z wykorzystaniem terminali ruchomych podręcznych 4 klasy 

mocy. 

Tab. 1.7 Przykładowe bilans łącza radiokomunikacyjnego w zależności od rodzaju połączenia [2, 4] 

Wielkość BS  

MS 

MS  

 BS 

BS  

HH 

HH 

 BS 

HH  

HH 

Jednostka 

Pnad 44 40 44 30 30 dBm 

Lnad 6 2 6 0 0 dB 

Gnad 8 2 8 -4 -4 dBi 

EIRP 46 40 46 26 26 dBm 

Lprop L L L L L dB 

Poziom syg. 

w antenie odbiornika 46 - L 40 - L 46 - L 26 - L 26 - L dBm 

Godb 2 8 -4 8 -4 dB 

Lodb 2 4 0 4 0 dB 

Podb 46-L 44-L 42-L 30-L 26-L dBm 

Czułość odb. 

statycznego -112 -115 -112 -115 -112 dBm 

Czułość odb. 

dynamicznego -103 -106 -103 -106 -103 dBm 

Max. dopuszczalne 

Lprop statyczne 158 159 154 145 138 dB 

Max. dopuszczalne 

Lprop dynamiczne 149 150 145 136 129 dB 

 

1.1.2.4 Zmodyfikowany model Haty 

W podrozdziale 1.1.2.3 przedstawiono metodę rozwiązywania bilansu 

energetycznego łącza radiokomunikacyjnego. W niniejszym rozdziale przedstawiony 
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został sposób, w jaki można go wykorzystać do doboru odpowiednich parametrów 

systemu, w celu spełnienia głównego założenia jakim jest jego zasięg działania. 

Przy wyznaczaniu tłumienia propagacyjnego skorzystać można z jednej z wielu 

metod. W poniższych rozważaniach skupiono się na jednej z nich, a mianowicie na 

zmodyfikowanym modelu Haty. 

W zmodyfikowanym modelu Haty całkowite straty w linii transmisyjnej dzielimy 

na dwa komponenty. Medianę strat propagacyjnych (Lm) i straty ze względu na powolny 

zanik sygnału (Ls) [5]. Wynika z tego, że całkowite straty określić można zależnością: 

          (1.4) 

Wartość Ls wyznaczana jest przy wykorzystaniu modelu cienia radiowego 

(ang. shadowing model). W dalszej części rozważań skupiono się na obliczeniu Lm. 

Zmodyfikowany model Haty dostarcza trzy „pod modele”, za pomocą których 

możliwe jest obliczenie Lm rozróżnianych ze względu na przedziały odległości pomiędzy 

nadajnikiem i odbiornikiem [5]. Poniżej przedstawione zostanie budżet łącza dla 

odległości większych od 0,1 km, czyli sytuacji analogicznej do tej jaka jest przedmiotem 

projektu. 

W zależności od rodzaju środowiska propagacji model do wyznaczenia Lm ulega 

zmianie. Wyróżniamy trzy typy środowiska propagacji. Są to obszary miejskie, 

podmiejskie i otwarte [5]. Dodatkowo definiowane są trzy parametry opisujące ścieżkę 

propagacji dla każdego ze środowisk. Należą do nich a(f, Hm), b(f,Hb) i  Przyjmują one 

następujące wartości: 

  (    )  ,         ( )     -     *     +  (          ( )     )    

       *          .
  

  
/+ (1.5) 

  (    )      *          (
  

  
)+ (1.6) 

                (1.7) 

     ,                          -  0     .
 

  
/1
   

 (1.8)   

 dla 20 km ≤ d ≤ 100 km 

gdzie: 

 Hb - jest to wysokość, na jakiej znajduje się antena nadajnika w metrach, 

 Hm - jest to wysokość, na jakiej znajduje się odbiornik w metrach, 



27 

 

 

 f  - jest to częstotliwość w MHz. 

Mając zdefiniowane powyższe parametry, można przystąpić do zdefiniowania Lm dla 

wymienionych wcześniej środowisk propagacji. Uwzględnić trzeba, że zdefiniowane 

w dalszej części definicje są ważna dla podanych parametrów: 

 150 MHz < f ≤ 1500 MHz, 

 Hb ≤ 200m, 

 Hm ≥ 1m. 

 

W środowisku miejskim tłumienie propagacyjne opisać można za pomocą zależności 1.9. 

  *     +                 ( )              (   *     +)    ,        

             (    *     +)-  (     ( ))
    (    )   (    ) (1.9) 

W przypadku środowiska propagacji o podmiejskim charakterze ukształtowania terenu, 

zależność 1.9 przestaje obowiązywać. W tego typie środowiska tłumienie wyznacza się na 

podstawie zależności 1.10. 

   *        +    *     +    2     0
(   *   *     +     +)

  
13
 

     (1.10) 

Ostatnim omawianym środowiskiem propagacji fali radiowej jest środowisko o otwartym 

charakterze. W tego rodzaju środowiska zmodyfikowany model Haty w celu dokładnego 

opisania tłumienia przyjmuje postać 1.11. 

  *         +    *     +       *     ,   *   *     +     +-+
   

 +            ,   *   *     +     +-        (1.11) 

 

Dotychczasowe rozważania doprowadziły do zdefiniowania zmodyfikowanego 

modelu Haty w trzech środowiskach propagacji. W niniejszej pracy wprowadzenie jego 

definicji było niezbędne, w celu wyznaczenie na jego podstawie, wraz z wykorzystaniem 

bilansu energetycznego łącza radiokomunikacyjnego parametrów systemu, przy których 

spełniony zostanie warunek pokrycia zasięgiem założonego obszaru. W Tab. 1.9 

i Tab. 1.10 pokazany został bilans łącza „w dół” i „w górę”, które uwzględniają 

wprowadzone pojęcia. Wcześniej jednak w Tab. 1.8 wypisane zastały parametry systemu, 

przy których zostały wyznaczone zasięgi. 
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Tab. 1.8 Parametry, przy których wyznaczono zasięg „w dół” ( Tab. 1.9) i „w górę” (Tab. 1.10) [5] 

Parametr systemu Wartość 

Model Propagacyjny Zmodyfikowany Hata 

Środowisko Miejskie 

Częstotliwość pracy systemu 400 MHz 

Odchylenie standardowe dla zaników 

powolnych (rozkład logarytmiczno – 

normalny) 

5,8 dB dla 400 MHz 

Prawdopodobieństwo pokryci 

radiowego na granicy komórki 

90 % 

Prawdopodobieństwo pokrycia 

radiowego na obszarze całej komórki 

99 % 

Margines zaników 7,4 dB dla 400 MHz 

Wysokość zawieszenia anteny 30 m 

Moc nadajnika BS 44 dBm (2 klasa mocy) 

Zysk energetyczny anteny BS 10 dBi 

Straty w fiderze antenowy 4 dB 

Zysk odbioru zbiorczego w BS 3 dB 

Wysokość pracy odbiornika 1,5 m 

Zysk anteny odbiornika stacji ruchomej 2 dB (terminal doręczny) 

Tłumienie ciała ludzkiego 3 dB 
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Tab. 1.9 Wyznaczenie zasięgu systemu przy parametrach z Tab. 1.8 i wykorzystaniu budżetu łącza  

 radiokomunikacyjnego „w dół” [5] 

 Parametr Wartość Jednostka 

A Moc nadajnika 44 dBm 

B Zysk anteny BS 10 dBi 

C Straty w fiderze 4 dB 

D EIRP (A+B-C) 50 dBm 

E Tłumienie propagacyjne 117,2+35,2log(d) dB 

F Margines zaników (90% pokrycia na granicy komórki) 7,4 dB 

G Zysk anteny odbiornika 0 dBi 

H Straty w przewodzie 1 dB 

I Czułość odbiornika -100 dBm 

J D-E-F+G-H-I=J 24,4=35,2log(d) - 

K Zasięg 4,9 km 

 

Tab. 1.10 Wyznaczenie zasięgu systemu przy parametrach z Tab. 1.8 i wykorzystaniu budżetu łącza  

 radiokomunikacyjnego „w górę” [5] 

 Parametr Wartość Jednostka 

A Moc nadajnika HH 30 dBm 

B Zysk anteny HH 0 dBi 

C Straty w fiderze HH 1 dB 

D EIRP (A+B-C) HH 29 dBm 

E Tłumienie propagacyjne 117,2+35,2log(d) dB 

F 
Margines zaników (90% pokrycia na granicy 

komórki) 7,2 dB 

G Zysk anteny odbiornika BS 10 dBi 

H Zysk odbioru zbiorczego w BS 3 dB 

I Straty w przewodzie BS 4 dB 

J Czułość odbiornika dynamiczna BS -102 dBm 

K D-E-F+G-H-I-J=K 15,6=35,2log(d) - 

L Zasięg 2,8 km 
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1.2 Anteny stacji bazowej 

Antena jest niezbędnym urządzeniem w każdym systemie radiokomunikacji 

ruchomej lądowej. Wybór odpowiednich parametrów anteny uzależniony jest od wielu 

czynników, które zestawiono w postaci schematu na Rys. 1.4. Anteny wykorzystywane 

w systemach radiokomunikacji ruchomej lądowej cechują się następującymi cechami: 

 dużą niezawodnością, 

 łatwością obsługi, 

 prostym montażem, 

 odpornością na czynniki atmosferyczne, 

 małym rozmiarem. 

Ponadto powinny charakteryzować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi: 

 zysk energetyczny, 

 charakterystyka promieniowania, 

 sprawność, 

 impedancja wejściowa, 

 szerokie pasmo pracy, 

 zdolność do dyskryminacji sygnałów o polaryzacji ortogonalnej. 

Anteny rzadko projektowane są pod konkretne zastosowanie. Przeważnie korzysta 

się z anten, które dostępne są w katalogach firm wyspecjalizowanych w ich produkcji. 

Anteny takie przeważnie nadają się do wykorzystania w wielu różnorodnych systemach 

radiokomunikacyjnych. 



31 

 

 

  

Rys. 1.4 Antena jako integralna część systemu ruchomej radiokomunikacji lądowej [17] 

W przypadku anten stacji bazowych, które często instalowane są na dużych 

wysokościach, istotna jest łatwość ich umocowania. W przypadku trudnego montażu 

w skrajnych sytuacjach może okazać się, że koszt montażu anteny przewyższy cenę samej 

anteny. Przy wyborze anten należy pamiętać, że często zdarza się, że parametry anteny 

zainstalowanej w otoczeniu innych przedmiotów odbiegają od parametrów danej anteny 

określonych dla wolnej przestrzeni. W systemach radiokomunikacji ruchomej lądowej 

powszechnie występuje propagacja wielodrogowa powodująca powstawanie zaników 

sygnału. W celu ich zniwelowania niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich rozwiązań 

konstrukcyjnych. W systemach radiokomunikacji ruchomej lądowej istotne jest 

zachowanie kompatybilności wewnątrz systemu ze względu na wielokrotne 

wykorzystywanie tych samych częstotliwości w komórkach [17]. W celu obniżenia 

wpływu interferencji  niezbędne jest zaprojektowanie instalacji antenowej w taki sposób, 

aby zapewnić odpowiedni poziom sygnału w obszarze obsługiwanym przez stację bazową, 

przy jednoczesnym niezakłócaniu pracy innych stacji bazowych wspólnokanałowych. 

Wymaganie to zrealizować można na dwa sposoby. W pierwszym przypadku oczekiwany 

efekt uzyskuje się po przez kształtowanie charakterystyki anteny na drodze elektrycznej. 

Innym sposobem, tańszym i bardzo skutecznym, jest mechaniczne pochylenie anteny 

w stosunku do masztu. Pożądaną charakterystyką w płaszczyźnie pionowej jest 
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charakterystyka kosekansowa z listkami bocznymi o jak najniższym poziomie [17]. 

W antenach stacji bazowych wykorzystuje się przestrzenny odbiór zbiorczy, w którym to 

korzysta się z faktu, że zaniki spowodowane propagacją fal radiowych mierzone w 

odpowiednio odległych od siebie punktach nie są skorelowane. Anteny, które zostały źle 

zaprojektowane mogą stać się źródłem biernych zakłóceń intermodulacyjnych, które 

powstają przeważnie na złączach dwóch metali. W ich wyniku powstają interferencje 

powodujące powstawanie w widmie nowych częstotliwości, które antena może 

wypromieniować. Intermodulacje w sytuacji gdy antena stacji bazowej pracuje w trybie 

odbiorczym może spowodować, że powstałe częstotliwości znajdują się w paśmie 

użytecznym, co w konsekwencji doprowadzi do zakłócania odbioru. 

1.2.1 Przegląd anten stacji bazowych 

1.2.1.1 Anteny prętowe 

Anteny o dookólnej charakterystyce promieniowania przeważnie skonstruowane są 

w taki sposób aby wytwarzały  falę o polaryzacji pionowej. Wynika to z faktu, że anteny 

dookólne wytwarzające falę o polaryzacji poziomej mają dużo bardziej złożoną 

konstrukcję i jednocześnie niekorzystną charakterystykę promieniowania. Ich 

charakterystyka promieniowania jest niekorzystna ponieważ wraz ze wzrostem wysokości 

na jakiej umieszczona zostaje antena powstaje wiele listków uniesionych nad horyzontem, 

natomiast listek znajdujący się najbliżej ziemi zostaje silnie stłumiony. Dodatkowym 

czynnikiem przemawiającym za stosowaniem anten o polaryzacji pionowej jest fakt, że 

w terminalach przewoźnych i przenośnych anteny przeważnie mają postać anten 

prętowych, dla których fala o polaryzacji  pionowej jest najlepiej odbieralna [17]. 

Wyróżniamy wiele konstrukcji anten dookólnych. Różnią się one miedzy sobą 

budową i parametrami. Jedną z ich kategorii są anteny prętowe wśród których 

wyróżniamy: 

 dipol półfalowy, 

 antena Marconiego, 

 trójnóg, 

 antena krzyżakowa. 
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Dipol półfalowy jest to najprostszy przykład anteny dookólnej. Impedancja takiej 

anteny podobnie jak częstotliwość rezonansowa zależna jest od smukłości dipola. W celu 

zagwarantowania poprawnej pracy anteny należy ją umieścić nad ziemią na wysokości 

niemniejszej niż czterokrotna długość fali [17]. Przykładowa antena zbudowana na bazie 

dipola półfalowego została przedstawiona na Rys. 1.5 a. Widać na nim, że górna jej część 

została bezpośrednio dołączona do żyły środkowej kabla i zamontowana na izolatorze. 

Dolna część zbudowana w postaci rury połączona jest z ekranem na górnym końcu. 

Długość rękawa w praktyce ustalana jest na podstawie obliczeń, a długość górnego pręta 

ustawiana jest na najmniejszy WFS. 

Antena Marconiego powstaje w wyniku zastąpienia rękawa w dipolu półfalowym 

rurkowym stożkiem o większym kącie rozwarcia [17]. W ten sposób otrzymuje się jako 

przeciwwagę płaszczyznę o promienie λ/4. W tym typie anten impedancja wejściowa 

i charakterystyka promieniowania zależne są od kąta  θ pomiędzy górnym wibratorem 

i przeciwwagą. Wejściową rezystancję takiej anteny obliczyć można na podstawie 

poniższej zależności. 

        ,     (    )-
     (      )  (1.12) 

W praktycznych rozwiązaniach przeciwwaga wykonywana jest z prętów, co 

wpływa na charakterystykę promieniowania. Antenę Marconiego można fizycznie skrócić 

poprzez wtrącenie skupionej indukcyjności [17]. Element ten przeważnie umieszczane są 

u podstawy anteny aby wraz z pojemnością wejściową tworzył układ rezonansowy. 

Powoduje to jednak, że antena promieniuje pod dużym kątem elewacji. W celu uzyskania 

większego natężenia pola w kierunku ziemi dodatkowo dodaje się pojemność 

wierzchołkową. Antena Marconiego przedstawiona została na Rys. 1.5 b. 

Kolejnym przykładem anteny dookólnej jest trójnóg, którego budowa 

przedstawiona została na Rys. 1.5 c. W antenie tej przeciwwaga wykonana jest z trzech 

prętów umieszczonych pod kątem 135°. Zysk energetyczny takiej anteny wynosi ok. 1 dB. 

Ostatnim przykładem jest antena krzyżakowa przedstawiona na Rys. 1.5 d. W antenie takie 

zastosowanie dipola pętlowego powoduje czterokrotne zwiększenie impedancji wejściowej 

i zwiększenie pasma pracy. Żyła środkowa w tej antenie jest połączona z ekranem 

i uziemionym masztem galwanicznie. Umożliwia to odprowadzenie ładunków 

elektrostatycznych bezpośrednio do ziemi [17].  
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Poprawienie parametrów anten prętowych uzyskać można po przez zwiększenie 

długości części pionowej anteny, co korzystnie zmienia na wielkość listka nad 

horyzontem. Najlepszą charakterystykę promieniowania uzyskuje się dla unipola 

o długości 5/8λ z przeciwwagami o długości λ/4. W tak skonstruowanej antenie uzyskuje 

się zysk energetyczny na poziomie ok. 5 dB. Impedancja takiej anteny ma znaczną 

składową pojemnościową. Możliwa jest jednak jej kompensacja poprzez dołączenie cewki 

u podstawy anteny. 

Zasilanie dipola półfalowego realizowane może być w środku lub na końcu. 

W przypadku drugim impedancja wejściowa waha się od ok. 500 do 1000 Ω. W celu 

dopasowania do przewodu, którego impedancja wynosi 50 lub 75 Ω konieczne jest 

zastosowanie transformatora ćwierćfalowego o odpowiedniej impedancji. 

  

Rys. 1.5 Antena prętowa: a. dipol półfalowy, b. antena Marconiego, c. trójnóg, d. antena krzyżowa 

[17] 

1.2.1.2 Anteny wielofalowe 

Anteny wielofalowe są typem anten, których długość znacznie przekracza długość 

fali. W celu ochrony ich przed wyładowaniami atmosferycznymi niezbędne jest 

umieszczenie obok nich dodatkowego odgromnika. Istnieją też konstrukcje z utwardzonym 

końcem, w przypadku których nie ma konieczności stosowania dodatkowych 
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odgromników. Charakterystyka promieniowania anten wielofalowych jest ściśle związana 

z ich położeniem względem masztu oraz jego średnicy. Często spotykanym rozwiązaniem 

konstrukcji anteny wielofalowej jest antena kolinearna, która składa się z kilku 

połączonych ze sobą dipoli półfalowych. W celu uzyskania we wszystkich elementach 

takiego samego kierunku prądu stosuje się zmianę fazy przebiegów zasilających o 180°. 

Efekt ten uzyskuje się po przez stosowanie stroików w postaci zwartych linii 

ćwierćfalowych lub spiralnych linii opóźniających. W sekcji dopasowującej impedancja 

ostatniego odcinka transformowana jest do impedancji równej 50 Ω. Zysk energetyczny 

anteny tego typu wynosi ok. 9 dB. Pasmo pracy anteny kolinearnej jest stosunkowo 

wąskie. Wynika z błędów fazy prądów zasilających  w poszczególnych segmentach, które 

pojawiają się przy zmianach częstotliwości [17]. Na Rys. 1.6 przedstawiono przykładową 

antenę kolinearną. 

 

Rys. 1.6 Antena kolinearna złożona z kilku dipoli [17] 

1.2.1.3 Anteny sektorowe 

W celu poprawy efektywności wykorzystania widma przynależnego danej sieci 

częstym rozwiązaniem stosowanym przez operatorów jest wykorzystywanie anten 

sektorowych, które ograniczają poziom pola zakłócającego. W rozwiązaniu tym obszar 

pracy obsługiwany przez stację bazową dzielony jest na równe podobszary kątowe. 

Prowadzi to do zmniejszenia odległości koordynacyjnej, czyli minimalnej odległości po 

jakiej możliwe jest powtórzenie częstotliwości pracy stacji bazowej. 
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W rozwiązaniu tym każdy sektor obsługiwany jest przez oddzielny układ 

antenowy, którego charakterystyka promieniowania może być jedno- lub wielowiązkowa.  

Pojedynczy sektor ma szerokość kątową rzędu 90° lub 120°. Stosownie do tych wartości 

dopasowywana jest szerokość wiązki układu antenowego obsługującego sektor. 

W przypadku stosowania anten o charakterystyce promieniowania jednowiązkowej 

szerokość wiązki powinna być równa szerokości kątowej sektora. 

Układy antenowe, które wchodzą w skład anteny sektorowej wykonuje się 

w konfiguracji układów prostokątnych. Liczba elementów składających się na taki układ 

zależna jest geometrii jaką uzyskać ma wiązka główna, która określona jest przez jej 

szerokość w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Najbardziej popularnym rozwiązaniem są 

układy antenowe, w których odstęp między sąsiednimi elementami wynosi połowę 

długości fali [17]. Istotnym elementem takiego układu jest reflektor ograniczający 

promieniowanie do półprzestrzeni oraz umożliwiający dobór szerokości wiązki głównej do 

kątowych wymiarów sektora. W celu zmniejszenia zasięgu zakłóceniowego i dopasowania 

charakterystyki promieniowania do rzeźby terenu w obszarach niezabudowanych stosuje 

się mechaniczne pochylenie anteny [17]. Rozwiązanie to nie sprawdza się jednak 

w obszarach zabudowanych ponieważ nie powoduje zmniejszenia poziomu listków 

bocznych. W związku z tym w obszarach miejskich stosuje się pochylenie charakterystyki 

w sposób elektryczny przez zmianę fazy przebiegów zasilających kolejne promienniki 

w antenie. Powoduje to również zmniejszenie poziomu listków bocznych. Przy 

wykorzystaniu anten sektorowych możliwe jest uzyskanie dookólnej charakterystyki 

promieniowania w płaszczyźnie poziomej i zawężenie charakterystyki w płaszczyźnie 

pionowej w porównaniu z antenami liniowymi. 

1.2.1.4 Anteny adaptacyjne 

Czynnikiem ograniczającym pojemność ruchomych systemów komórkowych są 

interferencje pochodzące od komórek wspólnokanałowych. Technologia anten 

adaptacyjnych pozwala na przezwyciężenie tego ograniczenia po przez  inteligentne 

połączenie sygnałów z wielu elementów anteny w stacji bazowej i potencjalnie 

w terminalach ruchomych [17]. W celu wykonanie tego w sposób wydajny i precyzyjny 

niezbędna jest dokładna wiedza na temat ścieżki propagacyjnej pomiędzy każdą parą anten 

w stacji bazowej i terminalu ruchomym. 
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Anteny adaptacyjne są to układy antenowe, które naprowadzają wiązkę główną 

anteny stacji bazowej na kierunek aktualnego położenia stacji ruchomej i następnie 

w czasie rzeczywistym śledzą  trajektorię poruszania się stacji ruchomej [19]. Stosowanie 

tego typu anten powoduje optymalizację warunków pracy sieci komórkowej po przez: 

 ograniczenie zakłóceń interferencyjnych, 

 lepsze zagospodarowanie widma, 

 wzrost efektywności energetycznej systemu. 

Na adaptacyjny układ antenowy składa się wiele odpowiednio rozmieszczonych 

elementów antenowych połączonych z urządzeniem radiowym przy pomocy układu, 

którego zadaniem jest przetwarzanie i sumowanie sygnałów odbieranych przez 

poszczególne elementy antenowe [16]. Proces ten zilustrowano na Rys. 1.7. Głównym 

elementem wspomnianego układu jest procesor adaptacyjny, którego zadaniem jest 

realizacja procesu przetwarzania. Powstały w ten sposób sygnał musi spełniać określone 

kryterium adaptacyjne. Wyróżniamy dwa podstawowe kryteria [17]: 

 SNIR (Signal to Noise Interference Ratio), 

 LMS (Least Mean Square). 

Pierwsze z nich określa maksymalną wartość stosunku mocy sygnału użytecznego 

do mocy sygnałów zakłócających. Drugie natomiast jest to kryterium minimalnej wartości 

błędu średniokwadratowego między sygnałem sumacyjnym a sygnałem odniesienia. 

 

Rys. 1.7 Macierz odbiorcza dla czterech elementów antenowych [16] 



38 

 

 

1.2.2 Obliczenie strefy ochronne wokół anteny stacji bazowej 

W strefie dalekiej fala elektromagnetyczna może być taktowana jako fala kulista, 

dlatego gęstość mocy w odległości r od anteny stacji bazowej możemy obliczyć ze wzoru 

1.13 [1]. Wyliczona w ten sposób wartość powinna być mniejsza od 0,1 W/m
2
. Natomiast 

promień kuli, dla którego zależność ta spada poniżej przytoczonej wartości wyznacza 

strefę ochronną wokół anteny stacji bazowej [1]. 

  0
 

  
1   

     

      
  (1.13) 

      ,   -             ,  -  (1.14) 

Strefa daleka zaczyna się w odległości rd od anteny, przy czym: 

   , -  
    

 
  (1.15) 

  , -  
 

 
   (1.16) 

gdzie: 

 c  – prędkość rozchodzenia się światła równa       0
 

 
1, 

 f  – częstotliwość pracy systemu wyrażona w [Hz], 

 D  – największy wymiar anteny wyrażony w [m], 

 Perp  – ekwiwalentna moc promieniowania anteny wyrażona w [dBW], 

 Peirp – ekwiwalentna moc promieniowania anteny względem anteny    

izotropowej, 

 S  – gęstość mocy w odległości r od anteny. 
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2 Urządzenia składające się na instalację antenową 

2.1 Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania projektu instalacji 

antenowej wraz z jego charakterystyką 

W niniejszym podrozdziale przedstawiony zostanie przykładowy sprzęt jaki może 

zostać wykorzystany w projekcie instalacji antenowej (Rys. 2.1). W poniższych 

rozważaniach zostały uwzględnione wyłącznie urządzenia, które były brane pod uwagę 

przy pracach projektowych. Określenie rodzaju potrzebnego sprzętu wykonano na 

podstawie [12]. 

  

Rys. 2.1 Ilustracja sprzętu składającego się na instalację antenową [12] 

2.1.1 Anteny przeznaczone dla stacji bazowej 

Głównym elementem składowym projektowanej instalacji są anteny. 

W podrozdziale 1.2 zestawiono typy anten jakie mogą zostać wykorzystane w instalacji 

antenowej stacji bazowej. W tej części pracy natomiast skupiono się na konkretnych 

rozwiązaniach proponowanych przez producentów. 

W dalszej części pracy zostały przedstawione parametry techniczne wybranych 

anten wraz z ich charakterystykami promieniowania. 
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Zestawienie anten rozpoczęte zostanie od anten o kierunkowej charakterystyce 

promieniowania. Pierwszą z nich jest antena firmy SIRIO antenne z serii CX 70cm UHF 

Base Station Antennas pracująca z w paśmie 380 - 485 MHz [13]. Pasmo pracy dla 

systemu TETRA najlepiej odzwierciedla model CX 410. Charakterystyka promieniowania 

anteny przedstawiona została na Rys. 2.2. Antena ta charakteryzuje się następującymi 

danymi technicznymi: 

 pasmo pracy: 410 – 425 MHz, 

 zysk energetyczny: 2 dBd (4,15 dBi), 

 impedancja wejściowa: 50 Ω, 

 rodzaj polaryzacji: pionowa, 

 V.S.W.R.: mniejszy od 1,5, 

 szerokość wiązki (-3 dB): 60°, 

 waga anteny: 0,5 kg, 

 wymiary: wysokość od 558 do 665 mm, model CX 410 625 mm. 

  

Rys. 2.2 Charakterystyka pionowa promieniowania anteny [13] 

Kolejną anteną jest antena firmy Kathrein model 737003: VPol Omni 370-430 

360° 2dBi [10]. Jest to również antena o dookólnej charakterystyce promieniowania 

przedstawionej na Rys. 2.3. Jej dane techniczne przedstawiono poniżej: 
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 pasmo pracy: 370 – 430 MHz, 

 zysk energetyczny: 2 dBi, 

 impedancja wejściowa: 50 Ω, 

 rodzaj polaryzacji: pionowa, 

 V.S.W.R.: mniejszy od 1,5, 

 szerokość wiązki (-3 dB): 78°, 

 waga anteny: 1 kg, 

 wymiary: wysokość 552 mm. 

  

Rys. 2.3 Charakterystyka pionowa promieniowania anteny [10] 

Następną prezentowaną anteną jest antena firmy Kathrein model 737546 VPol 

Omni 410 – 430 360° 8 dBi 8.5°T. Jest to podobnie jak dwie poprzednie anteny antena 

o dookólnej charakterystyce promieniowania, która została przedstawiona na Rys. 2.4. 

A jej parametry techniczne przyjmują następujące wartości: 

 pasmo pracy: 410 – 430 MHz, 

 zysk energetyczny: 8 dBi, 

 impedancja wejściowa: 50 Ω, 

 rodzaj polaryzacji: pionowa, 
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 V.S.W.R.: mniejszy od 1,5, 

 szerokość wiązki (-3 dB): 14°, 

 waga anteny: 8 kg, 

 wymiary: wysokość 3114 mm. 

  

Rys. 2.4 Charakterystyka pionowa promieniowania anteny 

Dwie następne prezentowane anteny charakteryzują się sektorową charakterystyką 

promieniowania. W związku z tym zanim zostaną omówione wcześniej porównane zostaną 

dotychczas przedstawione anteny. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem wysokości anteny uzyskujemy 

wyższy zysk energetyczny. Jednocześnie jednak wpływa to na zmniejszenie szerokości 

wiązki (-3 dB). Istotnym parametrem anteny wydaje się jej waga. Ma ona bezpośredni 

wpływ na łatwość zainstalowania urządzenia na maszcie antenowym. Mianowicie przy 

dużej wadze anteny poprawne zainstalowanie jej na wysokim maszcie może okazać się 

niebezpieczne i uciążliwe. W związku z powyższym zestawieniem można stwierdzić, że 

optymalnym rozwiązaniem wydaje się być druga z przedstawionych anten.  

W dalszej części danego podrozdziału zajęto się antenami o sektorowej 

charakterystyce promieniowania. Jako pierwszą z nich przedstawiono antenę firmy 

Kathrein model 800 10252 VPol Panel 380–500 65° 12dBi [10], której charakterystyka 
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promieniowania zilustrowana została na Rys. 2.5, a jej dane techniczne przestawiono 

poniżej: 

 pasmo pracy: 380 – 430 MHz, 

 zysk energetyczny: 11,5 dBi, 

 impedancja wejściowa: 50 Ω, 

 rodzaj polaryzacji: pionowa, 

 V.S.W.R.: mniejszy od 1,5, 

 szerokość wiązki poziomej (-3 dB): 68°, 

 szerokość wiązki pionowej (-3 dB): 37°, 

 waga anteny: 12 kg, 

 wymiary: wysokość 992 mm. 

  

Rys. 2.5 Charakterystyka pozioma i pionowa promieniowania anteny [10] 

Ostatnią prezentowaną anteną jest antena firmy Kathrein model 739 504 VPol 

Panel 380–430 115° 8.5dBi [10]. Jej charakterystykę przedstawia Rys. 2.6 a dane 

techniczne wyglądają następująco: 

 pasmo pracy: 380 – 430 MHz, 

 zysk energetyczny: 8,5 dBi, 

 impedancja wejściowa: 50 Ω, 

 rodzaj polaryzacji: pionowa, 

 V.S.W.R.: mniejszy od 1,5, 

 szerokość wiązki poziomej (-3 dB): 115°, 
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 szerokość wiązki pionowej (-3 dB): 38°, 

 waga anteny: 4,5 kg, 

 wymiary: wysokość 974 mm. 

  

Rys. 2.6 Charakterystyka pozioma i pionowa promieniowania anteny [10] 

Nim zakończony zostanie niniejszy podrozdział zostanie wykonane porównanie 

przedstawionych anten o sektorowej charakterystyce promieniowania. 

Wybrane anteny charakteryzują się przede wszystkim różnymi szerokościami 

wiązki poziomej. W przypadku użycia drugiej z zaproponowanych anten, o sektorowej 

charakterystyce promieniowania, pokrycie obszaru pojedynczej stacji bazowej możliwe 

jest przy zastosowaniu 3 anten. Za pomocą pierwszej  anteny sektorowej pokrycie całego 

obszaru pojedynczej stacji bazowej wymaga użycia większej liczby anten. Przy 

zastosowaniu tej samej liczebności jak w przypadku drugiej anteny trzeba liczyć się 

z pogorszeniem jakości systemu. Widać, że szerokość wiązki pionowej w obu przypadkach 

jest niemal identyczna. Natomiast jednocześnie można zauważyć, że antena o wyższym 

zysku energetycznym ma znacznie węższą szerokość wiązki poziomej. 

Porównując wszystkie przedstawione anteny warto zwrócić uwagę na fakt, że 

anteny sektorowe charakteryzują się większym zyskiem energetycznym niż anteny 

dookólne. 

2.1.2 Przewody 

Oprócz anten niezbędnym elementem instalacji antenowej są przewody. 

Wykorzystywane są one do utworzenia połączeń pomiędzy urządzeniami stacji bazowej. 

Głównym przewodem instalacji antenowej jest fider antenowy, który wykorzystywany jest 
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do połączenia stacji bazowej z antenami. Często wykorzystywanym przewodem jest 

jumper, którego zadaniem jest ułatwienie zestawienia połączenia pomiędzy przeważnie 

sztywnym fiderem antenowy a anteną i stacją bazową. 

W liniach transmisyjnych wykorzystywane są kable koncentryczne. Wyróżnić 

można kilka rodzajów wykorzystywanych przewodów rozróżnianych ze względu na 

budowę [7]: 

 kable koncentryczne piankowe CELLFLEX®, 

 kable koncentryczne piankowe CELLFLEX® LITE, 

 falowody eliptyczne FLEXWELL®, 

 kable koncentryczne powietrzne HELIFLEX®, 

 kable koncentryczne promieniujące RADIAFLEX®. 

Kable koncentryczne piankowe mają szerokie zastosowanie w systemach 

radiokomunikacyjnych jako fidery antenowe w związku z tym w dalszej części skupiono 

się tylko na nich. Kable koncentryczne piankowe występują w średnicach od ¼″ do 2 ¼″. 

Przewody te charakteryzują się następującymi właściwościami [7]: 

 wysoka elastyczność, 

 wysoka odporność na zgniatanie 

 niskie tłumienie, 

 wysoka dopuszczalna moc sygnału, 

 niski współczynnik odbicia, 

 wysoka efektywność ekranowa, 

 wysoka odporność na wpływ agresywnych czynników środowiska. 

Kable koncentryczne piankowe możne dodatkowo podzielić ze względu na ich 

właściwości fizyczne na [7]: 

 kable typu Low Loss zapewniające bardzo małe straty transmisyjne, 

 kable Superflexible zapewniają wysoką giętkość, 

 kable Ultraflexible są to najbardziej giętkie przewody miedziane. 

Rodzaj wykorzystywanego piankowego kabla koncentryczne zależy jego zastosowania. 

Jeżeli odległość między urządzeniami jest niewielka nie ma potrzeby stosowania długich 

przewodów wykorzystuje się wtedy fidery z rodziny Superflexible lub Ultraflexible, które 
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umożliwiają manipulację w ich kształt ponieważ charakteryzują się dużym kątem zgięcia. 

Jednak gdy odległość pomiędzy anteną a stacją bazową jest duża wykorzystujemy fidery 

o dużej średnicy i niskim tłumienia. Są to przewody typu Low Loss. Utrudnione jest 

jednak w przypadku tych fiderów bezpośrednie podłączenie ich z anteną w związku z tym 

w celu ułatwienia tego stosuje się jumpery za pomocą których łączy się anteny z głównym 

fiderem. 

Spośród kabli koncentrycznych wyróżnić można koncentryczne kable 

połączeniowe CELLFLEX® JUMPER. Przewody te charakteryzują się następującymi 

cechami: 

 niskie straty, 

 wysoka wytrzymałość, 

 najwyższa giętkość, 

 optymalne parametry jakościowe. 

Kable te wykorzystywane są przeważnie jako łączniki pomiędzy głównym fiderem 

a anteną oraz głównym fiderem i urządzeniami nadawczymi oraz innymi komponentami 

toru antenowego. 

Rys. 2.7 przedstawia kilka przykładowo wybranych fiderów antenowych, 

a Rys. 2.8 jumper.  

 

Rys. 2.7 Fidery antenowe: a. Low Loss 2 - 1/4″, b. Low Loss 1 – 1/4″, c. Superflexible 1/2″, 

d. Ultraflexible 7/8″ [11] 
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Rys. 2.8  Jumper [11] 

2.1.3 Elementy dodatkowe 

Duplekser jest to urządzenie, za pomocą którego możliwa jest komunikacja 

dwukierunkowa z wykorzystaniem jednego kanału. W systemach radiokomunikacyjnych 

dupleksery wykorzystuje się w celu umożliwienia zastosowania pojedynczej anteny przez 

nadajnik i odbiornik. W dalszej części pracy zostaną przedstawione dupleksery oferowane 

przez firmę Kathrein. 

Firma Kathrein oferuje dla systemu TETRA cztery typy duplekserów. 

Najprostszym sposobem zestawieniem różnic pomiędzy nimi jest tabela. Porównanie to 

zrobiono w Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Dupleksery oferowane przez firmę Kathrein [10] 

Pasmo [MHz] 

Typ złącza 410 - 425 415 – 430 

7 – 16 female 782 10364 782 10365 

N female 782 10374 782 10375 

W przedstawionych duplekserach stosowana jest zasada, że na niższych częstotliwościach 

odbywa się transmisja od anteny a na wyższych do anteny. Warto zauważyć, że obecność 

dupleksera w torze radiokomunikacyjnym wprowadza tłumienie mniejsze od 0,8 dB. 

Natomiast moc doprowadzona do niego nie powinna przekraczać 200 W. 

Istotnym elementem instalacji antenowej jest element, na którym możliwe jest 

umieszczenie anten, przy jednoczesnym zapewnieniu zawieszenia ich na odpowiedniej 

wysokości. Na Rys. 2.9.a przedstawiono maszt typu wieża aluminium o długości 

3300 mm, z możliwością wydłużenia po przez połączenie ze sobą do trzech masztów. 
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Maszt taki umocować na płaszczyźnie można przy pomocy podstawki (Rys. 2.9.b). 

Natomiast do mocowania rurki lub masztu na szczycie wykorzystana może zostać głowica 

przedstawiona na Rys. 2.9.c. W przypadku zastosowania masztu niezbędne jest użycie 

naciągów, które w przypadku przedstawionego masztu dostarczane są w komplecie. 

  

Rys. 2.9 a. Widok masztu, b. widok podstawy masztu, c. widok głowicy masztu [9] 

Innym przykładem masztu jest maszt w postaci rurki stalowej (Rys. 2.10). Możliwe 

jest jego przedłużanie po przez dołączanie kolejnych elementów. 

  

Rys. 2.10 Widok masztu wraz z jego wymiarami [mm] [9] 
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Dodatkowym elementem niezbędnym w przypadku instalacji antenowej są 

uchwyty, za pomocą których antena może zostać umocowana na maszcie. Uchwyty te 

dobierane są na podstawie posiadanej anteny. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiego 

rodzaju połączeń mających na celu możliwość połączenia ze sobą fiderów z jumperami 

i jumperów z antenami lub innymi urządzeniami. Jeszcze jednym aspektem mechanicznym 

instalacji jest montaż prowadnicy dla fiderów antenowych. 

Ostatnim bardzo istotnym elementem jaki należy uwzględnić podczas 

projektowania instalacji antenowej jest zapewnienie odpowiedniego uziemienie elementów 

wchodzących w jej skład. Prostym dość często stosowanym rozwiązaniem w przypadku 

instalacji zamontowanych na budynkach jest podłączenie urządzeń do instalacji 

odgromowej budynku. 
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3 Opis otoczenia projektu 

3.1 Przedstawienie miejsca zainstalowania instalacji antenowej 

Założonym w projekcie miejscem zainstalowania instalacji antenowej jest dach 

wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) znajdującego się na terenie 

Politechniki Gdańskiej. Wspomniany budynek mieści się w Gdańsku przy ulicy Traugutta. 

Położenie to zostało zilustrowane na Rys. 3.1. 

  

Rys. 3.1 Miejsce zainstalowania instalacji antenowej [14] 

Dach budynku WETI znajduje się na poziomie 29,5 m n.p.t., natomiast sam 

budynek usytuowany jest 11 m n.p.m. Oznacza to, że minimalna wysokość na jakiej 

umieszczone zostaną anteny wyniesie 40,5 m n.p.m. Ma to istotne znaczenie ze względu 

na planowany obszar jaki swoim zasięgiem objąć ma projektowany system. Obszar ten 

przedstawiono na Rys. 3.2 za pomocą okręgu o średnicy 20 km. 
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Rys. 3.2 Przewidywany zasięg projektowanego systemu [14] 

3.2 Poglądowy projekt instalacji antenowej 

W poprzednim podrozdziale przedstawiono miejsce zainstalowania instalacji 

antenowej wraz z planowanym zasięgiem systemu. W niniejszym podrozdziale 

przedstawione zostanie planowane rozmieszczenie masztów antenowych w zależności od 

wybranego rozwiązania antenowego oraz proponowane prowadzenie przewodów. 

Pierwszy przypadek przedstawiony na Rys. 3.3 przedstawia rozmieszczenie 

masztów na dachu budynku WETI przy zastosowaniu anten o dookólnej charakterystyce 

promieniowania. W założeniach projektowych przy tym rozwiązaniu dwie anteny 

pracować będą w trybie odbiorczym, a dodatkowo jedna z nich będzie pracować w trybie 

nadawczym. Rozwiązanie to zapewni poprawę warunków w łączu „w górę”. 

W przedstawionej sytuacji niezbędne jest zastosowanie separacji między antenami. W tym 

wypadku zdecydowano się na odseparowanie anten po przez odpowiednie oddalenie ich od 

siebie. Realizacja separacji odbywa się przez zainstalowanie anten na oddzielnych 

masztach oddalonych od siebie o odpowiednią odległość. Innym możliwym rozwiązaniem, 

jest zastosowanie separacji anten w płaszczyźnie pionowej, na pojedynczym maszcie. 
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Rys. 3.3 Poglądowy schemat rozmieszczenia urządzeń przy zastosowaniu anten o dookólnej 

charakterystyce promieniowania. Rysunek a. przedstawia widok od ul. Traugutta, b. widok 

od strony ul. Siedlickiej, c. widok z góry. 

Na Rys.3.4 zilustrowano przykładowe rozmieszczenie urządzeń stacji bazowej 

w przypadku wykorzystania anten o sektorowej charakterystyce promieniowania. W tym 

wypadku każda z anten pracować będzie w trybie nadawczo odbiorczym. W przypadku 

użycia anten o sektorowej charakterystyce promieniowania, anteny umieszczone mogą 

zostać na pojedynczym maszcie. Wynika to z faktu, że w przeciwieństwie do anten 

dookólnych w tym wypadku łatwiej jest zachować separację w celu ograniczenia 

wzajemnego zakłócania się. 

 

  

Rys. 3.4  Poglądowy schemat rozmieszczenia urządzeń przy zastosowaniu anten o sektorowej 

charakterystyce promieniowania. Rysunek a. przedstawia widok od ul. Traugutta, b. widok 

od strony ul. Siedlickiej, c. widok z góry. 

W obu przypadkach na rysunkach poglądowych (Rys. 3.3 i Rys. 3.4) przedstawiono 

proponowany sposób ułożenia fiderów antenowych. Założono, że fider umieszczony 

zostanie w ciągu wentylacyjnym, w celu dołączenia go do stacji bazowej znajdującej się na 

4 piętrze budynku WETI w sali 407. 
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4 Projekt końcowy 

4.1 Założenia projektowe 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną warunki, przy których wykonany 

został projekt instalacji antenowej dla systemu TETRA.  

System pracować będzie na częstotliwościach 410 – 425 MHz. Częstotliwości 

w przedziale 410 – 415 MHz wykorzystywane będą do komunikacji „w górę”, natomiast 

420 – 425 MHz zostanie przeznaczone dla łącza „w dół”. Planowany zasięg systemu 

wyniesie 10 km. Jednocześnie wartość ta będzie wartością odniesienia, na którą zostanie 

zaprojektowany system przy pomocy skryptu napisanego w środowisku MATLAB 

(Dodatek B). W skrypcie dobór odpowiedniej klasy mocy urządzeń nadawczych 

rozpoczyna się od najniższej 10 klasy. Czułość odbiornika dobrana została na podstawie 

Tab. 1.5 i wynosi -103 dBm. Zdecydowano się na wybór odbiornika ruchomego 

dynamicznego. Wynika to z faktu, że system zaprojektowany na ten rodzaj odbiornika 

zapewni również poprawną pracę odbiornika statycznego, którego czułość 

wynosi ˗112 dBm. 

Środowisko propagacji, w którym pracować ma system jest to środowisko miejskie. 

Jednakże ze względu na położenie Gdańska zdecydowano się przyjąć za środowisko 

propagacji środowisko podmiejskie. Wynika to z faktu, że w Gdańsku trudno jest 

wyznaczyć faktyczne centrum, czyli typowy obszar miejski. Najbardziej zurbanizowanym 

obszarem jest część Gdańska znajdująca się na północny – wschód od planowanego 

miejsca zainstalowania urządzeń. W tym kierunku do analizy tłumienia propagacyjnego 

zdecydowano się przyjąć, że jest to obszar miejski.  

Ze względu na założony zasięg systemu podjęto decyzję o zamontowaniu masztu 

składającego się z trzech przęseł. Powoduje to podwyższenie poziomu zawieszenia 

anteny o 9900 mm. Wpływa to bezpośrednio na wydłużenie niezbędnego fidera 

antenowego. Długość fidera potrzebnego do podłączenia anteny ze stacją bazową wyniesie 

w przybliżeniu 50 m. W celu ograniczenia tłumienia wnoszonego przez przewód 

stwierdzono, że optymalne będzie zastosowanie fidera o średnicy 1 – ¼″, którego 

tłumienie wynosi 1,69 dB/100m. Odnośnie jumperów przyjęto, że każdy wprowadza 1 dB 

tłumienia. Tłumienie dupleksera przyjęto 0,8 dB. 
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4.2 Obliczenie parametrów zapewniających osiągnięcie 

przewidzianego zasięgu oraz strefy ochronnej wokół anteny. 

Jak już wcześniej wspomniano do wyliczenia parametrów, przy których pracować 

ma projektowany system wykorzystano napisany w środowisku Matlab skrypt 

(Dodatek B). Wyniki jego pracy przedstawione zostały w Tab. 4.2. Wcześniej jednak 

w Tab. 4.1 zestawiono parametry, dla jakich został uruchomiony. W Tab. 4.2 pojawiają się 

oznaczenia Antena 1, Antena 2... są to anteny w kolejności w jakiej zostały przedstawione 

w rozdziale 2.1.1. 

Tab. 4.1 Parametry przekazane do skryptu 

Nazwa parametru Symbol Jednostka Wartość 

Częstotliwość f MHz 417,5 

Wysokość zawieszenia anteny Hb m 50,5 

Wysokość odbiornika Hm m 1,7 

Zysk energetyczny anteny GBS dBi Anteny z rozdziału 

2.1.1 

Zysk energetyczny odbiornika GMS dBi 2 

Największy wymiar anteny D M Anteny z rozdziału 

2.1.1 

Margines zaników (90 % 

pokrycia na granicy komórki) 

SM90% dB 7,5 

Czułość mocowa odbiornika Pomin dBm -103 

Straty w odbiorniku HMS dB 1 

Straty w fiderze antenowym FBSF dB/100m 1,69 

Straty w jumperach FBSJ dB 2 

Straty w duplekserze FBSD dB 0,8 

Wykorzystany model 

propagacyjny 

- - Zmodyfikowany 

Hata 

Typ środowiska - - Miejskie/Podmiejskie 

Oczekiwany zasięg DS km 5 / 10 
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Tab. 4.2 Wygenerowane przez skrypt wartości. ŚP – dla środowiska podmiejskiego, ŚM – dla 

środowiska miejskiego 

Parametr Antena 

1 

Antena 

2 

Antena 

3 

Antena 

4 

Antena 

5 

Zysk energetyczny anteny [dBi] 4,15 2 8 11,5 8,5 

Największy wymiar anteny [m] 0,625 0,552 3,114 0,992 0,974 

Nominalna moc [dBm] w ŚP 44 46 40 36 40 

Zasięg [km] w ŚP 10,7916 10,6817 10,6817 10,3234 11,0525 

Początek strefy dalekiej [m] w 

ŚP 1,0872 0,8481 26,9900 2,7390 2,6405 

Gęstość mocy [W/m
2
] w ŚP 0,0980 0,0962 0,0030 0,0981 0,0997 

Strefa ochronna [m] w ŚP 4,7872 4,7481 26,9900 4,4390 5,9405 

Nominalna moc [dBm] w ŚM 42 44 38 34 38 

Zasięg [km] w ŚM 5,3971 5,3422 5,3422 5,1630 5,5276 

Początek strefy dalekiej [m] w 

ŚM 1,0872 0,8481 26,9900 2,7390 2,6405 

Gęstość mocy [W/m
2
] w ŚM 0,0988 0,0974 0,0019 0,0974 0,0989 

Strefa ochronna [m] w ŚM 3,7872 3,7481 26,9900 3,5390 3,9405 

 

Z wyników wygenerowanych przez skrypt widać bezpośrednio zależność pomiędzy 

zyskiem energetycznym, a mocą znamionową z jaką powinien pracować nadajnik stacji 

bazowej. Widać jednocześnie, że przy podanych parametrach zasięg systemu wyniesie 

ok. 11 km przy założeniu o propagacji w terenie podmiejskim, oraz ok. 5 km dla terenu 

miejskiego. Widać też, że strefa ochronna wokół anteny wynosi ok. 5 m w pierwszym 

przypadku i ok. 4 m w drugim. Oznacza to, że nie trzeba wyznaczać specjalnej strefy 

ochronnej ponieważ wystarczającą separację zapewnia 10 m maszt. Jedynym wyjątkiem 

jest Antena 3, dla której strefa ochronna wyniosła 27 m. Wynika to jednak z faktu, że 

w odległości tej od anteny zaczyna się dla niej strefa daleka, w której przeprowadzana była 

analiza. 

Najkorzystniejszymi parametrami propagacyjnymi charakteryzuje się antena 4, dla 

której w celu zapewnienia spełnienia kryterium zasięgowego potrzeba stacji bazowej 

o najmniejszej klasie mocy. Dla anteny też, wyznaczona strefa ochronna przyjmuje 

najmniejszą wartość. 
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4.3 Końcowe rozwiązanie  

Wybór końcowego rozwiązania rozpoczęty zostanie od uzasadnienia wyboru 

anteny. Ze względu na fakt, że projektowany system zaliczyć można do systemów 

jednokomórkowych zastosowanie anten o sektorowej charakterystyce promieniowania, 

które pozwalają na zmniejszenie interferencji pomiędzy komórkami wspólnokanałowymi 

wydaje się niepotrzebna i wystarczającym rozwiązaniem byłoby w tym wypadku 

zastosowanie anten o dookólnej charakterystyce promieniowania. Rozwiązanie to 

w większości wypadków wydaje się poprawne. W tym konkretnym jednak, chcąc 

zapewnić pokrycie zasięgiem obszar w odległości 10 km od stacji bazowej należało 

zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu. Zastosowanie anten o sektorowej charakterystyce 

promieniowania pozwala na nierównomierne pokrycie zasięgiem okręgu o promieniu 

10 km. Istotne jest to zwłaszcza w kierunku północno - wschodnim od miejsca położenia 

anteny gdzie w odległości ok. 5 km zaczyna się granica Zatoki Gdańskiej. Ustawienie 

w tym kierunku anteny sektorowej obejmującej obszar o mniejszym zasięgu pozwoli na 

zmniejszenie mocy jaką należy dostarczyć antenie. Obszar ten jednocześnie jest 

najbardziej zurbanizowanym terenem znajdującym się w zasięgu projektowanego systemu. 

Słusznym założeniem jest więc zastosowanie w tym kierunku zmodyfikowanego modelu 

Haty dla obszarów miejskich w celu wyznaczenia faktycznego zasięgu. Analiza taka 

wskazuje, że zasięg systemu w tym obszarze zostanie skrócony prawie o połowę. 

Zestawiając to jednak z wcześniejszym stwierdzeniem o bliskości zatoki gdańskiej 

prowadzi to do wniosku, że obszar w kierunku północno – wschodnim zostanie pokryty 

w pełni, przy założeniu o propagacji fali radiokomunikacyjnej w obszarze miejskim dla 

analizowanego terenu. Zastosowanie stacji bazowej tej samej klasy mocy dla każdej 

z anten spowoduje, że sektor północno - wschodni wydłuży się przy jednoczesnej 

poprawie jakości transmisji. W celu doboru odpowiedniej anteny sektorowej kierowano się 

klasą mocy stacji bazowej. Najmniejszą wartość zapewniającą oczekiwany zasięg spełniła 

Antena 4. W związku z tym promień strefy ochronnej wynosi 4,5 m. 

Odnośnie fiderów antenowych, jak już wcześniej wspomniano (rozdział 4.1) 

najbardziej optymalny wydaje się fider oferowany przez firmę RFS o numerze 

katalogowym LCFS114-50JA-A0. Średnica jego wynosi 1-1/4″  i zapewnia on tłumienie 

1,69 dB/100m przy częstotliwości pracy wynoszącej 400 MHz. 
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Ostatecznie zdecydowano się na duplekser firmy Kathrein o numerze katalogowym 

782 10374. Wynika to z przedziału jego pracy, który odpowiada przedziałowi 

częstotliwości na jakich pracować będzie system. 

Dobór jumperów uzależniony został od rodzaju podłączenia urządzeń. 

Zdecydowano jednocześnie, że długość jego wynosić będzie 2 m. 

4.4 Specyfikacja końcowa 

4.4.1 Schemat rozwiązania końcowego 

Projekt instalacji antenowej zrealizowany został przy wykorzystaniu anteny 

o sektorowej charakterystyce promieniowania. Rozmieszczenie urządzeń zilustrowane 

zostało w rozdziale 3.2 na Rys. 3.4. 

Rys. 4.1 przedstawia proponowany rozkład anten na maszcie antenowym. Jest to 

wyłącznie rysunek poglądowy. Dokładne parametry dotyczące masztu i poprawnego jego 

zainstalowania zawarte są w Dodatku C. 

 

Rys. 4.1 Proponowane rozmieszczenie anten na maszcie. a. widok z boku masztu, b. widok z góry  

 

Sposób zainstalowania wybranej anteny na uchwycie masztu przedstawia Rys. 4.2. 
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Rys. 4.2 Ilustracja przedstawiająca sposób mocowania anteny do uchwytu antenowego [10] 

Każdej z anten przydzielone zostało pasmo szerokości 2 razy po 1,5 MHz. 

Poszczególne anteny pracować będą na podanych częstotliwościach: 

 antena 1: „w górę” 410 – 411,5 MHz, „w dół” 420 – 421,5 MHz, 

 antena 2: „w górę” 411,5 – 413 MHz, „w dół” 421,5 – 423 MHz, 

 antena 3: „w górę” 413 – 414,5 MHz, „w dół” 423 – 424,5 MHz. 

Pasmo prac poszczególnych anten zostało tak dobrane, aby zapewnić separację 

10 MHz przy transmisji dupleksowej [5]. 

4.4.2 Urządzenia uwzględnione w rozwiązaniu końcowym 

Na końcowe rozwiązanie zilustrowane na Rys. 3.4 składa się wiele elementów, 

które przedstawione zostały na Rys. 2.1. W skład projektowanej instalacji antenowej 

wchodzą następujące elementy: 
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 3 anteny o sektorowej charakterystyce promieniowania, 

 3 fidery antenowe, 

 3 dupleksery, 

 6 jumperów, 

 maszt antenowy, 

 drabinka do prowadzenia fiderów, 

 złącza pomiędzy fiderami a jumperami, 

 odgromniki. 

 W Tab. 4.3 zestawiono parametry urządzeń wchodzących w skład zaprojektowanej 

instalacji.  

Tab. 4.3 Specyfikacja urządzeń wchodzących w skład zaprojektowanej instalacji antenowej 

Urządzenie Parametr Wartość 

Antena 

Producent Kathrein 

Nr katalogowy 800 10252 

Pasmo pracy 380 – 430 [MHz] 

Zysk energetyczny 11,5 [dBi] 

Impedancja wejściowa 50 [Ω] 

Rodzaj polaryzacji polaryzacja pionowa 

V.S.W.R < 1,5 

Szerokość wiązki poziomej (-3 dB) 68° 

Szerokość wiązki pionowej (-3 dB) 37° 

Waga 12 [kg] 

Największy wymiar anteny 992 [mm] 

Fider antenowy 

Producent RFS 

Nr katalogowy  LCFS114-50JA-A0 

Średnica 1-1/4″ 

Tłumienie przy 400 [MHz] 1,69 [dB/100m] 

Długość 65 [m] 

Impedancja 50 [Ω] 

Moc 6,5 [kW] 

Jumper 

Producent RFS 

Nr katalogowy 7FNMS38-0200FFP 

Tłumienie 1 [dB] 

Długość 2 [m] 

Duplekser 

Producent Kathrein 

Nr katalogowy 782 10374 

Pasmo pracy 410 – 425 [MHz] 

Tłumienie < 0,8 [dB] 

Impedancja 50 [Ω] 
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W tabeli nie wypisano parametrów masztu antenowego, którego schemat znajduje 

się w Dodatku C. Nie uwzględniono również drabinki przeznaczonej do prowadzenia 

fiderów antenowych. Realizacja sieci odgromowej zrealizowana jest, po przez podłączenie 

urządzeń do istniejącej instalacji odgromowej miejsca zainstalowania instalacji antenowej. 

Złącze A wybranego jumpera (7 – 16 DIN Female) pasuje do złączy w duplekserze 

i antenie. Drugie złącze jumpera jest typu N Male. Fider antenowy należy wyposażyć 

w złącze odpowiadające złączu B jumpera.  

Noty katalogowe urządzeń składających się na rozwiązanie końcowe projektowanej 

instalacji zawarte zostały w dodatku A.  

4.4.3 Zestawienie parametrów rozwiązania końcowego 

Tab. 4.4 Specyfikacja końcowa 

Nazwa parametru Symbol Jednostka Wartość 

Częstotliwość pracy systemu f MHz 410 – 430 

Nominalna moc stacji bazowej PBS dBm (W) 36 (4) 

Czułość mocowa terminala 

użytkownika Pomin dBm -103 

Wysokość zawieszenia anteny 

stacji bazowej Hb m 50,5 

Wysokość anteny terminala 

użytkownika Hm m 1,7 

Długość fidera antenowego DF m 50 

Tłumienie jednostkowe fidera 

antenowego Α dB/100m 1,69 

Straty w duplekserze FBSD dB 0,8 

Straty jumpera FBSJ dB 1 

Zysk energetyczny anteny stacji 

bazowej GBS dBi 11,5 

Promień strefy ochronnej r0 m 4,5 

Zasięg użyteczny 

(Podmiejski/Miejski) dmax km 10,3234 / 5,1630 
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Podsumowanie 

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie instalacji antenowej na dachu 

budynku WETI na potrzeby cyfrowego systemu trankingowego TETRA. 

W pracy skupiono się głównie na wyborze odpowiednich anten stacji bazowej. 

Problem doboru pozostałych elementów instalacji został ograniczony do przedstawienia 

sprzętu oraz jego wyboru do końcowej specyfikacji. 

Jak już wspomniano głównym elementem rozważań były anteny. Dla wybranych 

anten obliczono przy pomocy bilansu łącza radiokomunikacyjnego oraz zmodyfikowanego 

modelu propagacyjnego Haty dla terenów miejskich i podmiejskich parametry systemu, 

dla których możliwe jest uzyskanie założonego zasięgu. Kolejnym etapem było 

wyznaczenie strefy ochronnej wokół urządzeń antenowych. 

Na podstawie przybliżonej powyżej analizy podjęto decyzję o doborze anteny do 

wcześniej wybranych elementów, w celu zestawienia kompletnej instalacji antenowej. 

W celu zrealizowania projektu stworzony został skrypt w środowisku MATLAB 

(Dodatek B), za pomocą którego wyznaczono parametry pracy systemu dla wybranych 

anten oraz założonych zasięgów. Wykonany został przegląd dostępnego na rynku sprzętu 

oraz przykładowy projekt sposobu realizacji instalacji antenowej na dachu budynku WETI. 

Zaproponowano również sposób rozmieszczenia anten na wcześniej wybranym maszcie. 

W trakcie realizacji niniejszego tematu zwrócono uwagę na możliwości 

rozszerzenia tematu  pracy. Opracowany projekt można by było wzbogacić o bardziej 

szczegółową analizę propagacyjną systemu przy wykorzystaniu kilku modeli 

propagacyjnych oraz przebadać wpływ zmiany parametrów systemu na osiągany zasięg. 

Możliwe by było również zestawienie instalacji antenowej z wykorzystaniem anten 

adaptacyjnych i przebadanie ich wpływu na zasięg i ewentualną poprawę jakości 

transmisji. Jednakże głównym kierunkiem kontynuacji pracy byłaby realizacja 

zaproponowanego rozwiązania.  
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Zawartość CD 

 praca dyplomowa w postaci źródłowej (docx), 

 praca dyplomowa w postaci pliku pdf, 

 kod źródłowy skryptu w środowisku MATLAB.   
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Dodatek A – Noty Katalogowe 
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Dodatek B – Kod źródłowy 

clear; clc; 

% Dane 

Hb = 50.5;                          % Wysokość zawieszenia anteny 

                                    % wyrażona w [m] 

                                    % Wysokość budynku WETI i maszt 

Hm = 1.7;                           % Wysokość odbiornika w [m] 

GBS = [4.15 2 8 11.5 8.5];          % Zysk energetyczny badanych 

                                    % anten w [dBi] 

GMS = 2;                            % Zysk energetyczny 

                                    % odbiornika w [dBi] 

f = 417.5;                          % Środkowa częstotliwość pracy 

                                    % systemu w [MHz] 

fo = 417.5*10^6;                    % Środkowa częstotliwość pracy 

                                    % systemu w [Hz] 

D = [.625 .552  3.114 .992  .974];  % Największy wymiar anteny w [m] 

c = 3*10^8;                         % Prędkość rozchodzenia się 

                                    % światła w [m/s] 

d1 = 5;                             % zasięg systemu 

d2 = 10; 

% Zmienne 

Sg_1 = [];                          % Przechowuje wartość natężenia pola 

                                    % w strefie dalekiej w [W/m^2] 

Sg_2 = []; 

rd =[];                             % Wyliczona strefa daleka w [m] 

ro_1 = [];                          % Odległość, przy której 

                                    % Sg < 0,1 W/m^2 w [m] 

ro_2 = []; 

Pnad_1 = [];                        % Moc nadajnika, przy której 

                                    % spełnione są warunki 

                                    % zasięgowe w [dBm] 

Pnad_2 = []; 

zasieg_1 = [];                      % Uzyskany zasięg systemu 

zasieg_2 = []; 

 

 

for i=1:length(D) 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%                           Bilans mocy                               % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    A_1 = 28;                       % Moc nadajnika w [dBm] 

    A_2 = A_1; 

    B = GBS(i);                     % Zysk energetyczny anteny BS w [dBi] 

    C = 1.69*0.01*50+2+0.8;         % Straty w fiderze antenowym + 

                                    % 2*jumper + duplekser w [dB] 

    F = 7.5;                        % Shadowing margin (90% edge) w [dB] 

    G = GMS;                        % Zysk energetyczny anteny 

                                    % odbiornika w [dBi] 

    H = 1;                          % Straty w odbiorniku w [dB] 

    I = -103;                       % Czuśość odbiornika w [dBm] 

    E = A_1+B-C-F+G-H-I;            % Wyliczona dopuszczalna wartość 

                                    % tłumienia na podstawie bilansu 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%                  Zmodyfikowany Model Haty                           %    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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    a = (1.1 * log10(f) - 0.7) * min(10,Hm) - (1.56 * log10(f) - ... 

        + 0.8) +max(0,20*log10(Hm/10)); 

    b = min(0,20*log10(Hb/30)); 

    alfa = 1; 

    % Środowisko miejskie 

    % LmU = 69.6 + 26.2 * log10(f) - 13.82 * log10(max(30,Hb)) + 

    % +(44.9 -6.55 * log10(max(30,Hb))) * (log10(d))^alfa - a - b; 

    LmU = E; 

    d_1 = 10^(((LmU - 69.6 - 26.2 * log10(f) +  ... 

          + 13.82 * log10(max(30,Hb)) + a + b) / (44.9 - ... 

          + 6.55 * log10(max(30,Hb))))^(1/alfa)); 

    % Środowisko podmiejskie 

    % LmS = LmU - 2 * (log10(min(max(150,f),2000)/28))^2 - 5.4; 

    LmS = E; 

    d_2 = 10^(((LmS - 69.6 - 26.2 * log10(f) + ... 

          + 13.82 * log10(max(30,Hb))+ a + b + ... 

          + 2 * (log10(min(max(150,f),2000)/28))^2 + ... 

          + 5.4)/(44.9 - 6.55 * log10(max(30,Hb))))^(1/alfa)); 

    while d_1 < d1 

        if A_1 < 46 

            A_1 = A_1 + 2; 

        end 

        E = A_1 + B - C - F + G - H - I; 

        LmU = E; 

        d_1 = 10^(((LmU - 69.6 - 26.2 * log10(f) + 13.82 * ... 

              log10(max(30,Hb)) + a + b)/(44.9 - 6.55 * ... 

              log10(max(30,Hb))))^(1/alfa)); 

    end 

    Pnad_1 = [Pnad_1 A_1]; 

    zasieg_1 = [zasieg_1 d_1]; 

    while d_2 < d2 

       if A_2 < 46 

           A_2 = A_2 + 2; 

       end 

       E = A_2 + B - C - F + G - H - I; 

       LmS = E; 

       d_2 = 10^(((LmS - 69.6 - 26.2 * log10(f) + 13.82 *... 

             log10(max(30,Hb)) + a + b + 2 * ... 

             (log10(min(max(150,f),2000)/28))^2 + ... 

             + 5.4)/(44.9 - 6.55 * ... 

             log10(max(30,Hb))))^(1/alfa)); 

    end 

    Pnad_2 = [Pnad_2 A_2]; 

    zasieg_2 = [zasieg_2 d_2]; 

    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%           Strefa ochronna wokół anteny stacji bazowej               %    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    lambda = c/fo; 

    rd = [rd ( 2 * D(i)^2)/lambda]; 

    r_1 = rd(i); 

    r_2 = r_1; 

    PEIRP_1 = 10^((A_1 + B - C)/10)/1000; 

    PEIRP_2 = 10^((A_2 + B - C)/10)/1000; 

    S_1 = PEIRP_1/(4 * pi * r_1^2); 

    S_2 = PEIRP_2/(4 * pi * r_2^2); 

    while S_1 > .1 

        r_1 = r_1 + .1; 

        S_1 = PEIRP_1/(4 * pi * r_1^2); 

    end 
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    while S_2 > .1 

        r_2 = r_2 + .1; 

        S_2 = PEIRP_2/(4 * pi * r_2^2); 

    end 

    Sg_1 = [Sg_1 S_1]; 

    ro_1 = [ro_1 r_1]; 

    Sg_2 = [Sg_2 S_2]; 

    ro_2 = [ro_2 r_2]; 

end 

 

Parametry = [GBS; D; Pnad_2; zasieg_2; rd; Sg_2; ro_2;... 

             Pnad_1; zasieg_1; rd; Sg_1; ro_1] 

Parametry = 

 

    4.1500    2.0000    8.0000   11.5000    8.5000 

    0.6250    0.5520    3.1140    0.9920    0.9740 

   44.0000   46.0000   40.0000   36.0000   40.0000 

   10.7916   10.6817   10.6817   10.3234   11.0525 

    1.0872    0.8481   26.9900    2.7390    2.6405 

    0.0980    0.0962    0.0030    0.0981    0.0997 

    4.7872    4.7481   26.9900    4.4390    4.9405 

   42.0000   44.0000   38.0000   34.0000   38.0000 

    5.3971    5.3422    5.3422    5.1630    5.5276 

    1.0872    0.8481   26.9900    2.7390    2.6405 

    0.0988    0.0974    0.0019    0.0974    0.0989 

    3.7872    3.7481   26.9900    3.5390    3.9405 
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Dodatek C – Wymiary masztu antenowego 
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