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Резюме. Радиовълните затихват при разпространението си през пространството в
зависимост от разстоянието. Теренът, сградите, растенията и другите неравномерности
ограничават нивото на радиовълните, като внасят допълнително затихване. Ние разполагаме
с данни за терена с различни формати и радиосигналите се показват на картата с различни
цветове през 5 dB след изчисления според избрания модел. Начертаването на терена заедно с
радиосигналите като 3D изображения, чрез използване на възможностите на системата
OPEN-GL-4, позволява да се наблюдават нивата на радиосигналите във всички направления.
Като виртуални изображения, те могат да се преместват и въртят във всички направления и
радиосигналите да се наблюдават пред и зад закритията. В настоящия доклад са дадени
подходящи примери и се показват комплексни 3D изображения на терена и на
електромагнитната обстановка с избрани радиомрежи.
Virtual 3D models of radio signals in real conditions (Tsoni Tsonev, Anushka Stancheva,
Boncho Balabanov). The radio waves fade away as they propagate through the space, depending on
the distance. Terrain, buildings, plants and other irregularities limit the radio waves level by adding
further attenuation. We have terrain data with different formats, and the radio signals are displayed
on the map with different colors at 5 dB after calculations according to the selected model. Drawing
terrain along with radio signals such as 3D images, using the capabilities of the OPEN-GL-4 system,
allows to monitor the levels of radio signals in all directions. As virtual images, they can move and
rotate in all directions and the radio signals are monitored in front of and behind the closures. This
report provides appropriate examples and shows complex 3D images of the terrain and the
electromagnetic environment with selected radio networks.

те могат да се преместват и въртят и
радиосигналите да се наблюдават пред и зад
закритията. Това е по-нагледно от изследване само
с двумерни изображения и таблици с резултати.
В настоящия доклад ще се разработят
подходящи примери и ще се покажат комплексни
3D изображения на терена и на електромагнитната
обстановка на избрани радиомрежи.

1. Увод
Радиовълните затихват при разпространението
си през пространството в зависимост от
разстоянието. Теренът, сградите, растенията и
другите неравномерности ограничават нивото на
радиовълните, като допринасят за допълнително
затихване. Нивата на радиосигналите могат да се
покажат на картата с различни цветове след
изчисления или измерване. Специалистите
разполагат с голям брой данни за терена на всички
страни с различен формат.
Начертаването
на
терена
заедно
с
радиосигналите като 3D изображения позволява да
се наблюдават нивата на радиосигналите във
всички направления. Като виртуални изображения

2. Модели на затихването на радиовълните
Различни физични процеси оказват влияние
върху сигнала при разпространението му в
конкретна среда, като основните са поглъщане,
отражение, дифракция, интерференция, разсейване
и Доплеров ефект.
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По важните модели за анализ на затихването на
радиосигналите са дадени в [1] - [6]:
2.1. Модел на Лонгли-Райс
(Longley-Rice
Model)
Този модел разглежда линии точка до точка от
40 MHz до 100 GHz при неравен терен (ITS).
2.2. Модел на Даркин (Durkin’s Model)
Този модел е компютърен симулатор за
предсказване на контурите на стойностите на
полето над неравен терен.
2.3. Модел на Окумура (Okumura Model)
Този модел е създаден от проф. Окумура за
разпространение на ЕМВ в населени места.

Distance coverage model;
Albany model;
Near-field (Fresnel zone) model;
Site Specific Models;
Large scale models;
Small scale (fading) models;
Longley-Rice Model;
Durkin’s Model;
Okumura Model;
Hata Model;
Walfisch and Bertoni Model;
ITM model;

След анализа зависимостите и параметрите на
моделите са обединени и са разработени
софтуерни модули върху две платформи –
директно в базата данни и като самостоятелна
програма на С++.
Чрез софтуерните модули се извършват
изчисления и се провежда анализ.

2.4. Модел на Хата (Hata Model) [1]
Този модел използва емпирични формули,
които представят графичните данни от модела на
Окумура.

3. Ниво на сигнала
Важни фактори при определяне на затихването
на сигнала са честотата, която се използва и
разстоянието от предавателната антена до
контролната точка. Нивото на сигнала (PFD) в
контролната точка се изчислява така [7]:
- Задават се определени разстояния от
предавателя (от антената), за които се изчислява
затихването на трасето, като се използват данните
за радиовидимостта и се изчислява плътността на
потока на мощността (PFD);
- Или се задават географските координати на
отделни контролни точки, за които се изчисляват
разстоянията от предавателя, затихването на
трасето като се използват
данните за
радиовидимостта и се изчислява плътността на
потока на мощността (PFD).
PFD на сигнала в контролната точка, дължаща
се на директният лъч се изчислява от:

2.5. Модел на Волфиш и Бертони (Walfisch
and Bertoni Model)
Този модел отчита затихването при различни
трасета.
2.6. Модел на Ериксон с много точки на
прекъсване (Ericsson Multiple Breakpoint Model)
Всеки модел се основава на изследване на
измерени радиосигнали
и предлагане на
математически модели за теоретичен анализ, като
се търсят точките на съвпадение.
При
изследването
на
моделите
на
електромагнитните обстановки са използвани
данни от:
• Параметри на предавателите
• Местоположение на предавателите
• Цифрови карти на терена
Разгледани са и са анализирани някои известни
модели на електромагнитни обстановки, като се
анализират обобщените данни от следните типове
модели:
• Site Common Models;
• Free space propagation model;
• Outdoor propagation models;
• Path loss models;
• Area Model;
• Area coverage model;
• Shadowing model;

(1)

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 ∗ 𝐺𝑡 ∗ 𝐺𝑟 ∗ (𝜆∗ 4𝜋 ∗ 𝐷)2

Където 𝑃𝑡 - мощност на предавателя, 𝐺𝑡усилване на предавателната антена, 𝐺𝑟 - усилване
на приемната антена, 𝜆 - дължина на вълната,
D - разстояние от предавателната антена до
контролната точка.
3.1. Зони на покритие с радиосигнал
В предлагания доклад за изчисленията се
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използват различни формули в зависимост от
разстоянието до предавателя и закритието на
трасето. Зоните на покритие с радиосигнал се
определят като области с различно ниво на
сигнала. Те се ограничават от линии с координати
на ограничен брой точки. Зоните на покритие с
радиосигнал се представят в графичен вид върху
карти на терена с различен цвят за различните
стойности на сигнала.
Радиационни
зони
на
антената:
пространството около антената се разделя на три
зони в зависимост от преобладаващото поведение
на сигнала:
• Близка реактивна зона - радиусът на тази
зона е:

if (eg >= 0 && eg<=1.58) dg = - 12*eg*eg;
if (eg > 1.58 && eg<= 3.16) dg = - 30;
if ( eg > 3.16 ) dg = 17.5- 25*log10(eg);
return dg;“
където 'eg‘ е отношението на ъгъла от лъча на
антена по посока на текущата точка (AB) към
широчината на лъча на антената (Fi):
Eg = AB/Fi ;
dg[dB]е усилването на антената по посока
текущата точка (AB).
Ако не е дадена широчината на лъча
антената, тогава този параметър може да
изчисли с помощта на максималното усилване
антената (приблизително):

•

(3 )

•

Близка (Френелова) зона - радиусът на тази
зона е в границите:
0.62√

𝐷3
2𝐷2
≤𝑟≤
𝜆
𝜆

GazD= Gaz(10,Gmax,AZmAx,Az,'2');
където AzmAx е азимутът на посоката на
максимално усилване на антената.
Тези параметри се внасят и променят от
диалозите на програмата. При изчисленията се
използват следните зависимости:

Далечна зона:

2𝐷 2
𝜆
Зависимостите между широчината на антенната
диаграма 0 и диаметъра й D или между
максималното й усилване Gmax и D са:
(4)

𝑟≥

Aten = (4*PI*D / wlen)2;
PFD = (EIRP/(4 * PI * D / wlen)2*((4 * PI) / wlen2);
PFD = EarthEIRP + 10 * log10(((4 * (PI)) / (wlen)) /
(wlen));
EarthEIRP [dB] = EIRP [dB] – Aten [dB];
където: PFD е плътност на потока на мощността в
контролната
точка
[dBW/m2],
EIRP
–
еквивалентата излъчена мощност на предавателя,
[dBW], EarthEIRP - стойност на еквивалентата
излъчена мощност в контролната точка, [dBW], D
– разстояние до предавателя [m], Aten – затихване
на радиовълните на разстояние D [dB], wlen –
дължина на вълната [m].
Основните параметри на средата при
определяне нивото на сигналите са:
• типът на антената,
• височината на антената,
• максималното усилване на антената,
• посоката на излъчване на антената,
• координатите на антената,
• координатите на контролните точки,
• мощността на предавателя,
• вида и формата на трасето.

0 = (73*)/ D

(5)

Или от:
Gmax = (*2* D2)/2

(6)
(7)

на
се
на

double АнтFi(double Gmax) //dB
{double Fi=1, Ga=1;
Ga = exp10(Gmax/10);
Fi=360/Ga;
return Fi;
Усилването в посока на определен азимут (Az)
се определя чрез функцията:

𝐷3
𝑟 ≈ 0.62√
𝜆

(2)

на

D= (Gmax1/2*)//1/2

където  е коефициентът на използване на
повърхноста на антената.
3.2. Определяне на усилването на антената в
различни направления [7].
Ако не се разполага с таблица с усилването на
антената в различни направления, диаграмата й
може да се изчисли от зависимостите за
стандартни антени. Например, усилването на
антената dg в определено направление се определя
чрез разработения софтуер на C++:
„ double DgFiGSM(double eg)
double dg = K1g*log10(eg);
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Докато параметрите на предавателя и на
антената му в повечето случаи са еднозначно
определени, данните за трасето и на съответния
терен трябва да се определят за всеки конкретен
случай и за всяка точка от трасето. Напрегнатостта
на полето се променя с разстоянието D.
Мощността се променя като 1/ D2.

- Реални числа (float);
- Текст (char).
Използва се световната цифрова карта на
терена GTOPO30 с размер на клетката 30'' (1km),
предоставяна безплатно от САЩ. Картата е
съставена от отделни файлове за картните листове.
Един файл е с големина 56,270 Mbyts. Структурата
е с хоризонтални редове с определен брой клетки
(Format_DTM - WGS84) - Фиг.3.
Началото на картния лист е в горния ляв ъгъл.
Географската широчина се намалява отгоре
надолу (при увеличаване номера на редовете).
Географската дължина се увеличава отляво на
дясно (при увеличаване номера на клетките). Във
всяка клетка на паметта се съхранява надморската
височина на съответната точка в метри.

3.3. Влияние на терена [8].
Теренът се изследва чрез подходяща цифрова
карта:
- Определят се координатите и надморската
височина на предавателната антена.
- Определя се лъчът на антената (трасето на
сигнала) спрямо земната повърхност.
- Определя се надморската височина на всяка
контролна точка, която се изследва.
- Спускат се теоретични прави линии от
антената до контролната точка.
- Изчислява се ъгълът между трасето на сигнала
и посоката към контролната точка.
Ако този ъгъл е <0, трасето е закрито
(следващата контролна точка).
4. Данни за терена [9].
Данните за терена се извличат от цифрови
карти на терена (Digital Elevation Models - DEM).
Данните (височините на отделните точки) се
съхраняват в клетките на паметта (на файла)
подредени по редове и по колони ( Фиг.1, Фиг.2).
a е размерът на клетката (разрешението на
картата).

Фиг. 3.

Използват се и други DTM формати:
• ACE2 -3" DEM - 100 m;
• HGT -1" – 30 m.
Показани са примери на начертани карти на
Фиг.4 до Фиг.8. Фиг.5 е 3D изображение, което
трябва да се наблюдава със специални очила.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Цифровите карти на терена са с
данните:
- Цели числа (integer);

Фиг. 4.

формат на

Фиг. 5. (3D anaglyph effect)

Зони на видимост (ограничени от терена) от
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ХХVI conference Telecom 2018

25-26 October, NSTC, Sofia, Bulgaria

фиксирани точки (отбелязани с червен кръст) са
дадени на фиг.6. Данните са от файл
E020N40.DEM.

5.1. Изобразяване на терена с методите на
OPEN-GL-4 [10]
OPEN-GL използва реални данни от -1 до +1.
Двете страни на куб се чертаят така:
glColor3f(1,1,1);
glVertex3f(1,1,1);
glColor3f(1,1,0);
glVertex3f(-1,1,1);
glColor3f(1,0,0);
glVertex3f(-1,-1,1);
// face v2-v3-v0
glColor3f(1,0,0);
glVertex3f(-1,-1,1);
glColor3f(1,0,1);
glVertex3f(1,-1,1);
glColor3f(1,1,1);
glVertex3f(1,1,1);

Фиг. 6.

Зоните на покритие със сигнал се чертаят в
различен цвят с граници през 5 dB (Фиг.7 - Фиг.9).

Това са границите на фигура Фиг.10:

Фиг. 10.

Фиг. 7.

На Фиг.11 са начертани зоните на покритие със
сигнал на ТВ предавател от Копитото (EIRP 27
dBW) с част от софийското поле с координати
22.80 и.д - 23.80 и.д.; 420 з.ш.-430 з.ш., като
височините на терена и нивата на сигнала се
отбелязват с различен цвят.

Фиг. 8.

Фиг. 11.

5.2. Фиг.11 се обработва чрез OPEN-GL-4 по
следния начин:
1. Координатите на точките, височините и
цветовете им (включително терена и зоните на
сигнала) от Фиг.11 се внасят в таблици.
Данни за височините на терена за отделните
точки са в масива:

Фиг. 9.

5. Виртуален цифров модел на затихването
на радиовълните
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short ImageData_I3[14400] = {
448,447,454,489,622,634,663,600,485,504,621,644,
626,555,585,604, 592,620, 622,643,
640,618,610,619,627,636,
643,655,669,723,812,805,791,785,775,794,834,839,
851,926,902,856, 851,926,902,856, 879,945,803,913,
925,1026,984,679,657, 790,869,
967,917,850,868,895. . . };
Данни за цветовете на отделните точки
(пиксели) във формат COLORREF (по абсолютна
стойност) са в масива:
COLORREF
сolPFD3[]={4377087,5627903,9974015,1454784,575
9743,5693951,6286335, 8449279, 8449023,
8451583,8449791,8447999,8449791,8448511,845158
3, 48255,9052159,7406079,5693951,
5759743, 5693951,
5759743,5825535,4574463,3191807,2994175,
8279190,689663,5693951. . . };
2. Нормализиране на данните
Хоризонталните размери на Фиг.11 са:
BmpX=148; BmpY=75.
Минималнатa височина на терена е Hmin=294,
а максималната височина е Hmax=2224.
Тези стойности ще се използват за
нормализиране на данните, за да се чертае картата
в рамките на дисплея.
Цветовете трябва да са във формат RGB със
стойности от 0 до 1. Следователно данните на
картата трябва да се превърнат в този мащаб, като
стойностите на височините се разделят на Hmax.
Цветовете се преобразуват в RGB и всяка
стойност се разделя на 255.
3. Графиката се чертае чрез следните
процедури (в С++):
short* pImageDataT - указател към масива с данни;
pImageDataT = ImageData_I3;
float terrain[MAP_X][MAP_Z][3] - работен масив с
данни;
glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP); - типът на
графиката.
for (z = 0; z < Zz; z++) {
for (x = 0; x < Xx; x++) {
terrain[x][z][0] = ((((float)x)*Xset)/XxXset/2)*SCALE_x2t;
terrain[x][z][1] = ((float)(*(pImageDataT +
(TerLt1)))/dHmax);
terrain[x][z][2] =((((float)z)*Zset)/ZzZset/2)*SCALE_z2t;
Colr2 (ColPFD3[TerL],Crgb); - преобразуване на
цветовете;
glColor3f(Crgb[0], Crgb[1], Crgb[2]);

Ht = (float) (*(pImageDataT+TerL))/(HmaxC/256 );нормализиране на данните.
Ht = Ht*dHmaxF;
glVertex3f( (Xf)/aSizeTF, Ht, (Zf)/aSizeTF);
Начините на изобразяване и цветовете се
избират чрез клавиатурата с комбинации на 'R'
(Фиг.12):

Фиг. 12.

4. Изображението в OPEN-GL е показано на
Фиг.13.
Чрез завъртване със стрелките от клавиатурата
се получават картините от Фиг.13 до Фиг.20.

Фиг. 13.

Фиг. 14.
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От Фиг.20
се вижда, че
OPEN-GL
изображенията може да се направят прозрачни.
5. Вариантите на графиките се избират с
комбинации на 'G' (Фиг.21).

Фиг. 15.

Фиг. 21.

6. Елементите, с които се чертаят графиките
(точки, линии,триъгълници и др.), се избират с
комбинации на 'В' (Фиг.22).

Фиг. 16.

. Фиг. 17.
Фиг. 22.

Примерите на Фиг.13 до Фиг.20 са начертани
със затворени триъгълници. На Фиг.23 е показан
пример, начертан с линии.

Фиг. 18

Фиг. 23.

6. Заключение
Целта на този доклад е да се покажат графиките
на терена и на сигнала в 3D, за да се получи добра
прегледност в учебния процес. Ако е необходима
по-голяма точност (при проектирането на радио
мрежи), изчисленията за радио сигнала за всяка
точка и за всяко направление ще се извършват със
зависимостите за най-подходящия модел, като се
определят и съответните френелови зони.
Цветовете на терена и на зоните на сигнала се
избират от диалози в програмата за постигане на

Фиг. 19.

Фиг. 20.
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по-реален ефект. OPEN-GL изображенията може
да се чертаят с точки, с линии или като отделни
триъгълници. Цветовете на терена може да се
вземат с реални стойности от масива в базата
данни или да се изчислят директно в OPEN-GL от
стойностите на височините на терена. Графиките
може да се чертаят директно с данни от масива (с
функциите
glDrawArrays(...)
или
glDrawElements(....)),
след
предварителна
обработка на данните. При това ще се постигне
по-голяма скорост на чертане, на движение и при
възстановяване на фигурите.
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