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Для вирішення проблеми планування нових та оптимізації існуючих безпро-

водових стільникових мереж було створено програмні засоби, які значно спрощують 
виконання вищезазначених дій. До таких рішень належить програмне забезпечення 
Atoll від компанії Forsk та CellPlanner від компанії Mentum. 

Обидва програмних продукти містять інструменти автоматичного частотного 
планування та автоматичного планування стільників, які можуть значно пришвидши-
ти і полегшити завдання планування безпроводових мереж. 

На прикладі мережі LTE дослідимо процес моделювання основних парамет-
рів безпроводової мережі в програмі CellPlanner. 

Для роботи з CellPlanner перш за все необхідно завантажити карту місцевос-
ті. Для цього карти необхідно відконвертувати у формат, зрозумілий CellPlanner. 

Наступним кроком є завдання частотних груп. Для цього відкривають вікно з 
налаштуваннями та обирають необхідну кількість унікальних радіоканалів доступу 
EARFCN (EUTRA Absolute Radio Frequency Channel Number). 

Додаткові параметри знаходяться на вкладці «Advanced». За необхідності 
можна редагувати розширені параметри,наприклад, задати ширину смуги пропускан-
ня, яка видана оператору зв’язку. 

Для моделювання радіопокриття мережі потрібно створити як мінімум один 
термінал користувача. Для цього створюють профіль фіксованого користувача у ме-
ню «Systemexplorer». 

Наступний етап – створення моделі поширення радіохвиль. CellPlanner має 
налаштовані моделі, але за необхідності їх параметри можна змінювати. Після цього 
ннобхідно налаштувати трафік у мережі навіть, якщо карти трафіку відсутні. В такому 
випадку параметри трафіку задають вручну. 



 
 

Наступним кроком є створення таблиці втрат на поширення радіохвиль 
(PathLossMatrix). Можна залишити всі параметри у початковому стані, але для вико-
нання деталізованого моделювання потрібно задавати параметри вручну. 

Наступний етап – завантаження шаблону антени. CellPlanner дозволяє само-
стійно створювати антени і антенні системи. Оскільки процес створення антени є до-
статньо складним, іноді доцільно скористатись вбудованими шаблонами. Шаблони 
антен для LTE знаходяться у директорії програми. Зокрема, доступні такі вбудовані 
шаблони: 

– шаблон 80010442 – 2600МГц, 8.9 дБі, тип – неспрямована; 
– шаблон 80010471 – 2600 МГц, 15,4 дБі, діаграма спрямованості 64º; 
– шаблон KRE_101_1908_2 – 2110 МГц, 18 дБі, діаграма спрямованості 63º. 
Для виконання моделювання радіопокриття за рівнем сигналу та за пропуск-

ною здатністю вбудованих шаблонів достатньо. 
Крім вибору шаблону антени, необхідно налаштувати фідерний тракт базової 

станції та TMA (Tower Mounted Amplifier, антенний підсилювач). 
Після цього можна відкоригувати шаблон антени. Можна задати параметри 

положення антени у спеціальній графі, а також параметр висоти підвісу антени (у 
метрах).Далі задають довжину фідеру. Її слід брати як висота підвісу антени БС плюс 
5 метрів запасу на монтаж. 

Після цього створюють стільник LTE, який вже можна буде розміщувати на 
карті та здійснювати моделювання радіопокриття. Виконують налаштування «LTE 
RBS template». Для цього додають три сектори, присвоюючи їм певні позначення, 
щоб  запобігти плутанині. В кожен сектор потрібно додати антену та шаблон з нала-
штуваннями. Всі параметри необхідно застосувати для кожного сектору окремо. У 
графі «Hexagonradius» задають радіус стільника. 

У вікні «Analyzis» необхідно задати параметри МІМО та потужність випромі-
нювання (якщо використовується значення, відмінне від типового). Інші параметри 
можна залишити незмінними. 

Після створення шаблону базової станції створюють шаблон стільника у ме-
жах проекту. Відмінність цього шаблону полягає в тому, що можна додати декілька 
шаблонів різних стандартів, тим самим створивши мультитехнологічну мережу.Після 
цього БС розміщують на карті та виконують обчислення втрат на поширення радіох-
виль. Після успішного завершення цієї процедури можна переходити до аналізу пок-
риття мережі LTE. 

Таким чином, проаналізувавши всі необхідні кроки під час  створення проекту 
безпроводової мережі LTE, можна зробити висновок, що в порівнянні з програмою 
Atollпрограмне забезпечення CellPlanner дає можливість здійснювати розширене на-
лаштування основних параметрів обладнання мережі (антени, фідери, стільники, ба-
зові станції). Тому застосування цієї програми є доцільним фахівцями, які працюють 
у галузі планування безпроводових телекомунікаційних мереж. 
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