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Съдържание:

1. Модели на разпространение на ЕМ вълни при 

мобилните комуникации

2. Ефекти при многолъчево разпространение на сигнала

3. Фадинг (пропадане) на сигнала при мобилните 

радиоканали
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Радиоканалът е средата, през която се предава модулирания инфор-

мационен сигнал (Pass-Band Signal) чрез ЕМ вълни - земната атмосфера, 

космическото пространство, градска, извънградска, офис среда.

Радиоканал → Мобилен радиоканал (приемникът и/или предавателят са 

подвижни).

Изпратен

цифров модулиран

сигнал

Приет 

цифров 

сигнал
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4G LTE мрежа

Разпространение на сигнала в пространството
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Определение: Промяна на един от параметрите на 
периодичен сигнал, като функция на амплитудата на 
друг сигнал.

Модулация на сигналите

)tsin(S  s(t) 0   m
 0i t)sin(S  (t)s mi

Носещ сигнал Модулиращ (информационен) сигнал с ниска честота

• Aмплитудна (AM) модулация

• Честотна (FM) модулация
• Фазова модулация

модулатор
носещ 
сигнал

модулиращ сигнал
(информационен)

модулиран 

сигнал
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ASK (Amplitude Shift Keying)

Амплитудната-Shift Keying (ASK) е форма на модулация, която 
представя цифровите данни, като промяна на амплитудата на 
носещата вълна.

- най-слабо защитена от шум; 

- проблем при предаване на дълги реди-

ци от битове “0”(при силно затихване 

на сигнала не може да се направи 

разлика м/у 0 и 1);

-почти не се използва 
самостоятелно,
освен в оптичните комуникации.
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- FSK (Frequency-Shift Keying)

Frequency-Shift Keying (FSK) е форма на модулация, която 
представя цифровите данни, като промени в честотата на 
носещата вълна.

- Битовете “0” и “1” се предават с две 
честотни състояния на сигнала.

- Широко прилагана модулация

21 ff 
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- Проблем е бързото превключване 
между двете 

честотни състояния..

Носещ сигнал с постоянна

амплитуда



- PSK (Phase-Shift Keying)

Phase-Shift Keying (PSK) е форма на модулация, която представя 
цифровите данни, като промени във фазата на носещата вълна.

- Амплитудата и честотата остават постоянни а фазата се променя 

-Промяната на фазовото състояние е лесно за регистриране - най - често 

приемания сигнал се сравнява с референтен сигнал.
-PSK и нейните модификации  (BPSK, QPSK, OQPSK, GMSK) са най-широко прилагани в 

съвремените комуникации.

• BPSK (Binary Phase-Shift Keying)
BPSK

битовете “0” и “1” се 
предават с две
фазови състояния на 
носещия сигнал
(отместени на        )

0180

QPSK

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/QPSK_Gray_Coded.svg
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Максималната пропусквателна спо-

собност на канала C (bit/s) за цифров

сигнал зависи от отношението сигнал-шум

(S/N) и честотната лента на канала (W).

Намаляване на амплитудата на сигнала

-затихване с разстоянието;

-засенчване от прегради;

-фадинг от многолъчево разпространение

наличие на шум

- от устройствата на системата

- от други източници от околната

среда;

- от други потребители;

многолъчево разпространениезасенчване от прегради
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Увод

Кое налага изучаването на мобилните радиоканали:

- системите за достъп до канала- ефективно използване на спектъра за 

комуникационни цели – FDMA, TDMA, CDMA; теснолентов, широколентов?

- предвиждане на нивото и качеството на сигнала в MS;

- определяне на покритието на базовите станции в разнообразна среда;

- определяне на разстоянието м/у клетките и съклетките – намалява 

интерференцията, която е основен ограничаващ фактор за капацитета на 

клетката;

- определяне на енергитичния бюджет на BS;

- многолъчевото разпространение води до силно изкривяване на сигнала;

- бърз и бавен фадинг на сигнала, поляризация на ЕМ антени на BS и MS;

- методи за неутрализация на фадинга.

Цел: Да се осъществи високоскоростна връзка без блокиране на 

канала.



 HELLO HELLO+hello+hello

 Transmitter                 Receiver
 ЦЕЛ: Предвиждане на средната мощност на сигнала в 

точката на приемане.

 Влияние на околната среда на разпространението на ЕМ 
вълни:

 - разстояние между предавателя и приемника
 - препятствия на пътя на сигнала (сгради, хълмове, 

дървета)
 - отражение на сигнала от земната повърхност
 (Large-scale propagation models: L>>λ ,
Голямомащабни модели)
 - заглъхване (фадинг) на сигнала от многолъчево 

отражение
 - смущения на сигнала от близки канали (interference)
 - случайни смущения, дължащи се на движение на   

комуникационното средство и др.
(Small-scale  propagation models: L~λ, малкомащабни 

модели)
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Затихване на сигнала м/у BS и MS (propagation path loss)
- Теоретични модели с детерминистичен подход 

- Емпирични модели

- Статистически подход за описание на явленията



Формула на Friis за излъчване в свободното пространство
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 Затихване на сигнала – отношението на приетата 
(Pr)/излъчената мощност (Pt); d-, ht,hr

 Физични механизми определящи затихването в реална среда:
 - разстоянието
 - отражение – L>>λ –хълмове, сгради, стени 
 - дифракция – част от радио-лъча е закрит от клиновидни препятствия
 - разсейване и поглъщане – множество обекти с L< λ – листа, дървета, 

пътни знаци, улично осветление 

Затихване на сигнала при отражение от земната повърхност



 Препятствия: хълмове, сгради, дървета и др. закриващи радио трасето и

 лъча на пряка видимост (LoS). Появява се ефект на “засенчване” на приемника.
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1. Модел на Булингтон – затихване от 2 препятствия. N препятствия 
се заменят с едно с еквивалентна височина h, отразяваща ефекта 
на всички клиновидни препятствия (някои препятствия се 
игнорират)
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2. Модел на Епщайн-Петерсон – разглежда последователно затихването от 

всяко препятствие, като тоталното затихване е сума от индивидуалните 

затихвания. 



 3. Модел на Дейгоут – модела първоначално разглежда ефекта на 
затихване от основното препятствие а ефекта от останалите 
препятствия спрямо него.
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Изследва се пътя “излъчвател-първо препятствие-второ препятствие”.



 1. Базират се на разгледаните 
модели на затихване

 2. използват параметри, 
получени от измерване на полето 
в дадена среда

 3. топографията  на терена

 4. вида на терена (гора, езеро, 
застроена площ, отворено п-во)
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Δh – средна височина на препят-

ствията, която определя областта

от параметри и константи в моде-

лите.
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5Формула на Okumura-Hata – аналитична формула за 

стеснен обхват от параметри в градска среда

d = 1-20 км, f = 150 MHz – 1 GHz, ht =30-300 m.
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За малък и средно голям град

За голям град 

Cm = 0 dB за гъсто застроен град

Cm = 5.4 + 2 [log(f/28)]2 за предградията с по-ниски сгради

Cm = 40.94 + 4.78 [log(f/28)]2 − 18.33 log (f) за отворено п-во



Други ефекти влияещи на амплитудата на Е полето:
- Атмосферните условия – въздух, дъжд, мъгла

При 10 GHz и дъжд с интензитет 1, 10, 100 mm/h затихването е 
съответно: 0.001, 0.1 и 10 dB/km

При 40 GHz и дъжд с интензитет 1, 10, 100 mm/h затихването е 
съответно: 0.5, 5 и 50 dB/km

- Влияние на растителността (листа на дърветата) - те водят 
до дифракция, отражение и поглъщане!

- За ниски честоти (КВ) – загубите са пренебрежими

- Измерените загуби при 900 MHz от високи единични дървета 
достигат 10 dB. Разпространението през гора е свързано със 
силна дифракция на сигнала и затихване. Оценката на 
затихването е трудна поради многото параметри:

височина, профил, гъстота на дърветата, сезон на годината, 
влажност
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Затихване на ЕМ поле в атмосферата при морско равнище и на 4000 м



- Влияние на дифракцията от 
покривите върху мобилните 
връзки
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R=1-20 km, hBS ~ 30 – 200 m



 2.9 Модели на лъчево трасиране - софтуерни пакети:

 1- λ < L –размерите на сградите за да се прилага геометр. оптика

 2- - размерите на сградите по-големи от 1 Френелова зона

-използват се за определяне на затихването в силно застроена градска среда с 
високи сгради за площ не по-голяма от 1 км2 (900 МHz L~1.2 km).

-моделира се разпространението на ЕМ вълни с ефекти от геометричната 
оптика – отражение от близки обекти и стени на сгради, дифракция от 
остъри ръбове и клиновидни препятствия, дифракция от растителност и 
затихване в тези обекти. 

-нерегулярностите на фасадите (прозорци, балкони, арки) водят до 
дифузионно разсейване и се отчитат само в някои от програмите.

WL 
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 3D- метод на вертикалните 
стени (VPL)

 ΔL< 10 dB отклонение от 
предвиждането

 Проблеми:
 - отчитат дифракция само 

от
 ръбове на върха на сградата 

и на улично ниво.
 - само вертикални стени
 - пестят компютърно време
 -определят средно време 

на закъснение и среден 
ъгъл на

 пристигащите сигнали. 
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фадингова граница



2. Разпределение на Релей

До мобилната станция не винаги достига директен лъч (LoS) и сигналът

се явява сума от сигнали формирани при отразявания на излъчения сигнал 
от 

произволно разположени прегради водещи до различно затихване и 
различни фази на сигналите – МНОГОЛЪЧЕВО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.
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Може да считаме, фазите на

отразените сигнали са 

равномерно разпределени 

от 0 до 2π а амплитудите и

фазите им са статистически 

независими!
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Wave 2
small-scale fading

на сигнала при

движение на MS
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Тези модели дават възможност за 

определяне на радиуса на клетките и

минималния брой необходим за покритие

на даден район. Резултати за клетка на 

4G LTE  на 1800 MHz при зададена мощност и

вид на антените в района на Лозенец, София.



 1. Движение през големи области (large scale) – затихване 
дължащо се на хълмове, сгради, горист терен и др.- бавен 
фадинг

 2. Малки изменения на позицията (small scale) – затихването се 
дължи на обекти с размери сравними с λ-дължината на вълната;  
многократни отражения и дифракции - бърз фадинг.

),()()( 0 rdXdLdL 
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Рязко изменение на сигнала (стръмни флуктоации) във времето и от разстоянието;

разстояние

Н
и

в
о
, 
d
B

m

Бърз фадинг

Бавен фадинг

време

Н
и

в
о
, 
d
B

m



 При предаване на комуника-
ционен сигнал през вариращ 
във времето многолъчев 
канал се наблюдват следните 
ефекти:

 - времево разширение на 
сигнала

 - промяна на вида на сигнала  
в следствие движението на 
излъчвателя или приемника
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 Микроскопично разнасяне – името идва от дистанциите 
използвани за да се получат независими радиолъчи. 

 Основна идея - да се повтори информацията през 
независими радио пътища и след това да се съединят 
сигналите по подходящ начин, така че да се възстанови 
информацията, като ефекта на фадинга е силно подтиснат

 Схеми на разнасяне:

 пространствено;

 поляризационно;

 ъглово;

 честотно;

 времево;

 прескачащо разнасяне;
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Благодаря за вниманието!


