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В роботі проведено розрахунки необхідного частотно-територіального рознесення станцій WiMAX, що 

розташовуються на пункті управління, або в безпосередній близькості при розгортанні польової тактичної 

мережі зв’язку. 
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станций WiMAX. В работе проведены расчеты необходимого частотно-территориального разнесения 

станций WiMAX, размещенных на пункте управления, или в непосредственной близости при развертывании 

полевой тактической сети связи. 
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Постановка завдання. Радіоелектронні засоби (РЕЗ), які працюють в одній смузі 

частот і розташовані на обмеженій площі, наприклад, в межах вузла зв’язку (інформаційно-

телекомунікаційного вузла) пункту управління (ПУ), або при розгортанні польових 

телекомунікаційних мереж, створюють взаємні завади та заважають роботі один одного. 

Найбільш дієвий спосіб боротьби з такими завадами – рознесення по частоті, що знижує 

рівень взаємних завад на робочих частотах. Інший спосіб зниження взаємних завад – 

територіальне рознесення РЕЗ, що знижує рівень інтерференції внаслідок втрат потужності 

радіосигналу при його розповсюдженні. Спосіб зниження взаємної інтерференції, який 

враховує особливості обох попередніх способів, називається частотно-територіальним 

рознесенням РЕЗ [1]. В Збройних силах України все більшого поширення набувають 

широкосмугові радіо засоби. В роботі [2] запропоновано варіант організації зв’язку в 

тактичній ланці управління з широким застосуванням засобів широкосмугового 

безпроводового доступу (ШБД), зокрема, WiMAX, Wi-Fi, LTE та ін. При взаємному 

розташуванні засобів ШБД, інших телекомунікаційних систем, наприклад, в межах пункту 

управління, можуть виникати значні взаємні завади, тому для забезпечення електромагнітної 

сумісності (ЕМС) необхідно проводити розрахунки рівнів взаємних завад. 

Якщо пункт управління знаходиться в межах населеного пункту, де, крім власних РЕЗ в 

заданій смузі частот працюють РЕЗ цивільного призначення, а також засоби противника, 

виникає задача розрахунку  електромагнітної сумісності з урахуванням всіх факторів [3]. 

Аналіз останніх публікацій. Задачам обчислення електромагнітної сумісності 

радіоелектронних засобів військового призначення присвячена значна кількість робіт, в тому 

числі і вітчизняних науковців. Зокрема, у роботах [3, 4] розроблені імітаційні моделі роботи 

каналу радіозв’язку (КРЗ) між підрозділами силових структур, які дозволяють оцінити 

параметри його завадозахищеності відносно стаціонарних наземних засобів радіоелектронної 

боротьби противника. У роботі [1] запропоновані методики аналізу ЕМС, що призначені для 

визначення можливого взаємного впливу групи РЕЗ зв’язку. При оцінці завадозахищеності 

радіоканалів [3, 4] і при визначенні можливого взаємного впливу групи РЕЗ [1] та в інших 

публікаціях, як правило, основним параметром є сумарне відношення сигнал/шум на вході 

приймача. 

Тому метою статті є розрахунок ЕМС базових станцій WiMAX при розгортанні на 

пункті управління, або при розгортанні польової тактичної мережі зв’язку для визначення 

мінімально допустимої відстані та частотного рознесення між ними. 

Виклад основного матеріалу. Загальні підходи та окремі методики викладені в 

рекомендаціях Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ). Запропоновані рекомендації не 
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дають комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної сумісності засобів зв’язку, 

дозволяють проводити окремі  розрахунки для часткових задач аналізу ЕМС та вимагають 

наявності надлишкових вихідних даних щодо тактико-технічних характеристик обладнання, 

рельєфу, тощо. При відсутності частини цих вихідних даних (або зниженні їх точності) 

складні розрахунки за запропонованими МСЕ методиками можуть призвести до неточних 

результатів. Крім того розроблені методики не враховують особливості функціонування 

засобів зв’язку спеціального призначення. 

В запропонованих у літературі методиках по розрахунку ЕМС, зазвичай 

використовуються наступні вихідні дані [1, 5].  

1. Множина з РЕЗ з відповідними технічними характеристиками:  

тип РЕЗ (аналоговий, цифровий сигнал);  

потужність пристрою, що передає, P, дБВт;  

спектральні характеристики сигналу, що випромінюється S(f); 

коефіцієнт підсилення антени G, її тип, поляризація випромінювання і втрати в 

антенно-фідерному тракті η;  

характеристика спрямованості антени g(α);  

клас випромінювання;  

ширина смуги пропускання приймача по проміжній частоті на рівні – 30 дБ, МГц і 

форма амплітудно-частотної характеристики;  

чутливість приймача, дБВт, мВ/м; 

швидкість цифрового потоку, біт/с; 

припустимий рівень помилок і величина захисного відношення для заданого  

відсотку часу.  

2. Смуги частот, які використовуються.  

3. Характеристики місць розташування об’єктів РЕЗ:  

географічні координати місця розташування РЕЗ, градуси, хвилини, секунди північної 

широти, східної довготи;  

висота основи РЕЗ над рівнем моря, м;  

висота підвісу антени над рівнем Землі, м.  

4. Характеристики місцевості: висота над рівнем моря та покриття (вода, рослинність 

тощо). 

Основним для визначення електромагнітної сумісності РЕЗ в розроблених методиках є 

енергетичний критерій, який виражається відношенням сигнал/(шум+завада) при заданих 

показниках якості, що представляється у вигляді коефіцієнта ослаблення завад (коефіцієнта 

втрат) [1]: 

   с
0

з

P
Af ANf

Р
 , 

де A(Δf) – захисне відношення при заданій частотній розлад Δf між корисним сигналом і 

завадою для визначеного відсотку часу; A0 – захисне відношення по суміщеному каналу для 

визначеного відсотку часу; N(Δf) – коефіцієнт, який характеризує ослаблення завади в 

залежності від частотного рознесення між корисним сигналом і завадою; Pc – потужність 

корисного сигналу на вході приймача. 

Необхідні захисні відношення A(Δf), A0 в (1) залежать від флуктуації рівнів сигналів на 

вході приймача, які є випадковими величинами, їх закон розподілення для різних відсотків 

часу точно невідомий. В Рекомендаціях ITU-R приведені наближені залежності відсотку часу 

перевищення глибини завмирань для найгіршого місяця року. 

При аналізі електромагнітної сумісності РЕЗ фіксованої радіослужби зазвичай 

використовується алгоритм, наведений на рисунку 1 [1]. 

Як видно з наведеного алгоритму, визначення взаємного впливу РЕЗ зводиться до 

розгляду окремих пар „передавач-приймачˮ(передавач одного РЕЗ, який потенційно може 

створювати заважаючий сигнал приймачу іншого РЕЗ). 
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Рис. 1. Загальний алгоритм аналізу ЕМС РЕЗ фіксованої радіослужби 

Таку ситуацію в літературі називають дуельною [6]. Для забезпечення електромагнітної 

сумісності радіоелектронних засобів необхідно здійснити їх рознесення по частоті чи 

території або застосувати частотно-територіальне рознесення.  

Для цього необхідно визначити мінімально допустиму відстань між працюючими 

станціями в умовах відомого максимально можливого частотного рознесення.  

В роботі [1] запропоновано зменшувати взаємний вплив між різними РЕЗ за рахунок 

забезпечення необхідного захисного відношення по частоті. 

Проте, в умовах обмеженого частотного ресурсу, для забезпечення необхідного рівня 

ЕМС, на етапі, що передує розгортанню засобів зв’язку, наприклад, на ПУ, або при 

розгортанні польової тактичної мережі зв’язку, доцільно провести необхідні розрахунки 

мінімально необхідного територіального рознесення РЕЗ. 

Розглянемо дуельну ситуацію двох WiMAX станцій і знайдемо, на якій відстані одна 

від одної вони повинні розміщуватись при роботі на сусідніх каналах так, щоб взаємні завади 

не заважали їх нормальній роботі.  

Розрахунок ЕМС полягає у визначенні допустимого рівня завад, виходячи з оцінки 

спектральної щільності потужності теплового шуму приймача WiMAX та рівня спектральної 

щільності потужності завади, що потрапляє на вхід приймача в робочому частотному  

каналі [6, 7]. Розглянемо випадок роботи двох WiMAX станцій з модуляцією 64QAM та 

схемою завадостійкого кодування зі швидкістю 3/4.  

Чутливість приймача в каналі шириною 10 МГц складає – 74 дБм [8]. 
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Потужність завади Pз, створюваної станцією з антеною S1, яка працює в частотному 

каналі f1, що потрапляє через антену S0 в перший сусідній частотний канал f0, розраховується 

з використанням наступного виразу: 
 

Pз = P1 + G1 + G0 – NFD – LD,                                                   (1) 
 

де NFD – Net Filter Discrimination, коефіцієнт подавлення завади на сусідніх каналах на рівні 

1 дБ, що для базових станцій WiMAX для сигналу 64QAM3/4 дорівнює 27 дБ на першому і 

42 дБ на другому сусідньому каналі [7]; LD – втрати потужності сигналу на частоті f при 

розповсюдженні на відстань D. 

Для розрахунку LD можуть використовуватися різні методики. В найпростішому 

випадку в умовах відкритої місцевості, застосовується вираз [1]:  
 

LD = 32,5+20lg(f)+20lg(D)                                                     (2) 
 

Рівень допустимої завади Pзпор у смузі пропускання приймача розраховується 

наступним чином: 
 

Pзпор = N +10 log(ΔfСП )+IL,                                                     (3) 
 

де IL – втрати реалізації, дБ, що враховують неідеальність приймача, ΔfСП – ширина каналу 

(смуги пропускання приймача), N – спектральна щільність потужності теплового шуму 

приймача. 

Спектральна щільність потужності теплового шуму приймача WiMAX розраховується 

наступним чином: 
 

N = 10log(kT0)+Nf,                                                             (4) 
 

де Nf – рівень шуму приймача; T0 – температура приймача, k – стала Больцмана.  

Для забезпечення ЕМС двох систем рівень взаємних завад Pз не повинен перевищувати 

величину допустимого рівня, тому згідно (1) запишемо: 
 

P1 + G1 + G0 – NFD – LD ≤ Pзпор,                                                                        (5) 
 

де P1 – потужність сигналу в частотному каналі f1; G1 – коефіцієнт підсилення антени S1; 

G0 – коефіцієнт підсилення антени S0. 

З урахуванням виразу (2) отримаємо 
 

P1 + G1 + G0 – NFD – 32,5 – 20lg(f) – 20lg(D) ≤ Pзпор.                           (6) 
 

В таблиці 1 наведені дані розрахунків норм ЧТР для двох базових станцій WiMAX. 
Основні параметри станцій: вихідна потужність передавача 24 або 22 дБм, ширина 

каналу – 10 МГц, частота – 5,6 ГГц, вид модуляції – 64QAM, швидкість кодування – 3/4. 

Розглядалась ситуація, коли станції працюють в умовах прямої видимості на сусідніх 

частотних каналах, і обладнані всенаправленими або секторними антенами (із захисним 

відношенням рівня випромінювання по головному пелюстку до випромінювання по 

задньому, що складає –30 дБ) з підсиленням 15 дБi при умові, що головний пелюсток однієї 

секторної антени направлений в задній пелюсток іншої. 

Очевидно, що в умовах не відкритої місцевості значення мінімально необхідної 

дальності між станціями будуть меншими.  

Наведений приклад розрахунку дозволяє врахувати вплив тільки однієї сусідньої 

станції. В реальних умовах необхідно оцінювати ЕМС не тільки для ідеалізованої дуельної 

ситуації, а з урахуванням інших РЕЗ, що потенційно можуть створювати завади для 

досліджуваної станції. 
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Таблиця 1 

Норми частотно-територіального рознесення базових станцій WiMAX 5 ГГц 

Рпрд, 

дБм 

Антена (G, дБі) Nf, 

дБ 

IL, 

дБ 

NFD, 

дБ 

Сусідній 

канал 

Рпор, 

дБм 

Дальність, м 

Всенаправлена Секторна 

22 12  -8 0 27 1 -102 5000 
22 12  -8 0 46 2 -102 550 
24 12  -6 4 27 1 -95 2700 
24 12  -6 4 42 2 -95 500 
22 12  -6 4 27 1 -95 2200 
22 12  -6 4 42 2 -95 400 
24  15 -6 4 27 1 -95 170 
24  15 -6 4 42 2 -95 30 
22  15 -6 4 27 1 -95 140 
22  15 -6 4 42 2 -95 25 

Висновки. Таким чином, використання попарного розрахунку відстані між РЕЗ на ПУ 

дозволяє на етапі планування розгортання засобів зв’язку на пункті управління забезпечити 

необхідний рівень електромагнітної сумісності та обрати раціональний варіант розташування 

станцій з урахуванням наявного частотно-територіального ресурсу. Такі розрахунки 

доцільно застосовувати на етапі детального аналізу ЕМС з урахуванням можливого впливу 

побічних та інтермодуляційних випромінювань, а також можливості блокування приймачів 

при розташуванні групи РЕЗ на обмеженій території. Крім цього, необхідно враховувати 

рівень завад, що створюються іншими РЕЗ. 

Напрямком подальших досліджень є розробка універсальної методики розрахунку 

електромагнітної сумісності засобів зв’язку, що розгортаються на пункті управління, або у 

складі польових тактичних мереж зв’язку, з урахуванням впливу сторонніх РЕЗ та для різних 

моделей розповсюдження радіохвиль. В подальшому, на основі такої методики доцільно 

розробити програмне забезпечення для частотно-територіального планування при 

розгортанні військових телекомунікаційних мереж. 
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