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Для вирішення проблеми планування нових, оптимізації існуючих мереж та 

виконання вимірювань і прогнозів використання безпроводових мереж були створені 
програмні засоби, які значно спрощують виконання вищезазначених дій. Саме до та-
ких рішень належить програмний комплекс Atoll від компанії Forsk. 

Метою роботи є дослідження і аналіз функціональних можливостей програми 
Atoll під час роботи з картами розподілу щільності населення та трафіку. 

Atoll – відкрита, масштабована, гнучка мультитехнологічна платформа проек-
тування мережі та її оптимізації, яка підтримує технології безпроводових операторів 
від початкового проекту мережі до її ущільнення і оптимізації. Atoll містить інструмен-
ти розробки, які дозволяють операторам або розробникам налаштовувати їх робочий 
простір і легко інтегрувати Atoll з іншими застосуваннями. Ця ключова особливість 
забезпечує гнучкість і можливість швидкого додавання налагоджених модулів, які 
поставляються іншим програмним забезпеченням для планування і оптимізації[1]. 

Застосування даного програмного засобу є досить перспективним, оскільки, з 
одного боку, вирішується головна проблема операторів мобільних мереж – модифі-
кація вже існуючих мереж зв’язку, а, з іншого боку – вони зможуть на достатньому 
рівні задовольнити потреби розрахунку покриття для мереж нових стандартів. 

Карти розподілу щільностінаселення та трафіку (рис. 1) є важливим додатко-
вим елементом відображення даних для планування і оптимізації безпроводових ме-
реж. 

 



 
 

 
 

Рисунок 1 − Приклад картирозподілу щільності населеннята трафіку 
 

Дані карти забезпечують оброблення значень розподілу населення на зада-
ній території з рівнем деталізації від континенту або країни до окремих районів міста 
та будівель Це дозволяє спрогнозувати та оцінити приблизну кількість можливих ко-
ристувачів та завантаженість трафіку в певному районі або місті, атакож зменшити 
витрати на обладнання мережі, яка тільки планується або оптимізувати вже існуючу в 
залежності від кількості населення та завантаженості трафіку в певних регіонах. Крім 
того,застосування цих карт дозволяє визначити доцільність побудови мережі, напри-
клад, в сільській місцевості (наприклад, чи зможуть окупитися витрати на побудову 
мережі)[2]. 

Початкові дані,необхідні для відображення картрозподілу щільності населен-
ня [3], такі: 

1) модель землекористування (заселеність міста та районів); 
2) адміністративні кордони міст та районів; 
3) дані перепису населення. 
Карта розподілу щільності населення містить інформацію про [4] :кількість на-

селення для кожної адміністративної одиниці (векторна модель); щільність населен-
ня на одиницю площі міста або району (растрова модель). 

Для повноцінного проектування безпроводової мережі карт розподілу щільно-
сті населення та трафіку не достатньо, так як вони не дають цілісної картини майбут-
ньої мережі (також потрібні карти висот рельєфу, завад та шумів, забудови, геопрос-
торових даних та інші). 

Таким чином, досліджено фунціонал і можливості застосування карт розподі-
лу щільності населення та трафіку для програмного засобу Atoll. Можна зробити ви-
сновок, що застосування таких карт є одними з суттєвих розширень, які є важливими 
для проектування безпроводової мережі разом з картами висот рельєфу, будівель, 
завад тощо. Їх можливості та дані, які вони надають,є необхідними, але недостатніми 
для виконання оптимізаціїі снуючих або проектування нових безпроводових мереж 
зв’язку. 
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