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1. Wstęp: zagadnienie wyznaczania optymalnego układu stacji 
bazowych systemu LMDS 

1.1. System LMDS – opis i zastosowania  

Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat rozwój zastosowań systemów 

informatycznych spowodował istotny wzrost znaczenia roli, jaką telekomunikacja 

odgrywa w działalności przedsiębiorstw i funkcjonowaniu gospodarstw domowych. W 

efekcie tego trendu następuje gwałtowne zwiększanie się liczby nowych klientów, co 

wymusza na operatorach telekomunikacyjnych konieczność szybkiej rozbudowy sieci 

operatorskiej. Dynamikę jej rozwoju ogranicza jednak wymagana znaczna wielkość 

nakładów, w połączeniu z niewystarczającą ilością środków inwestycyjnych jakimi 

dostawcy usług w dysponują praktyce. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszą się 

technologie, które mogą okazać się tańsze i szybsze w realizacji od stosowanych 

dotychczas. Za taką właśnie uważa się bezprzewodowy system transmisji danych LMDS 

(Local Multipoint Distribution System).  

System ten umożliwia przesyłanie danych pomiędzy budynkami, w których 

zlokalizowani są odbiorcy usług, a węzłem sieci operatorskiej, z wykorzystaniem 

transmisji radiowej. Rozbudowa sieci operatorskiej odbywa się zatem bez konieczności 

budowy kosztownej infrastruktury kablowej. Centralny element systemu stanowi stacja 

bazowa, do której łączonych jest wiele stacji abonenckich. Cechą odróżniającą LMDS od 

działających na zbliżonej zasadzie systemów telefonii komórkowej jest duża 

przepustowość (szerokopasmowość) takich połączeń. Stacje abonenckie, instalowane na 

dachach lub fasadach budynków, transmitują dane dostarczane za pomocą lokalnych sieci 

komputerowych, zebrane od użytkowników w obrębie danej lokalizacji. Poglądowy 

schemat takiego systemu przedstawiony został na rysunku 1.1.  

Istotnym czynnikiem, często decydującym o ekonomicznej zasadności stosowania 

systemu LMDS, jest wyznaczenie miejsc zainstalowania stacji bazowych, tworzących na 

terenie aglomeracji miejskiej układ takich stacji, który ostatecznie składa się na sieć 

szerokopasmowej transmisji danych. Zadanie to ma charakter wysoce złożony z uwagi na 

konieczność uwzględnienia w procesie planowania szeregu uwarunkowań natury 

technicznej, a także ekonomicznej. 

Do podstawowych ograniczeń technicznych [7] omawianej technologii zaliczyć 

można teoretyczny, maksymalny promień zasięgu stacji bazowej, a także jej maksymalną 

przepustowość, czyli największą ilość danych, jaka może przez nią przepłynąć w 

jednostce czasu. Wartości tych parametrów uzależnione są od częstotliwości pracy 
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urządzeń nadawczych systemu, zawartej pomiędzy 3,5 a 40 GHz. Wraz z jej wzrostem 

następuje zwiększanie się przepustowości stacji bazowej, czemu odpowiada jednak 

zmniejszenie promienia zasięgu oraz wzrost kosztu takich urządzeń. Oprócz tego, dla 

zapewnienia transmisji wymagana jest linia widoku pomiędzy anteną stacji bazowej oraz 

anteną stacji abonenckiej. Stąd – ze względu na nierównomierne ukształtowanie terenu, a 

także występowanie przeszkód takich jak drzewa, wały ziemne lub wysokie budynki – w 

obrębie pola określonego zasięgiem sygnału radiowego stacji bazowej mogą zaistnieć 

obszary „zacienione”, dla których realizacja połączeń pomiędzy znajdującymi się tam 

budynkami i daną stacją bazową nie jest możliwa. Z tego też powodu w praktyce istnieje 

ograniczona liczba miejsc, które ze względu na swoją wysokość są dobrze widoczne, i 

przy dodatkowym spełnieniu niezbędnych wymagań technicznych, stanowią potencjalne 

lokalizacje stacji bazowych. 

Nie bez znaczenia pozostają również ograniczenia natury ekonomicznej, 

wynikające między innymi ze znacznego kosztu urządzeń stacji bazowych, wszystkich 

niezbędnych opłat związanych z ich funkcjonowaniem, a także kosztu urządzeń i 

okablowania instalowanych po stronie abonenta. Ograniczenia te wymuszają bardzo 

staranne rozważenie doboru klientów tak, aby wielkość przyszłego przychodu 

przekroczyła poniesione nakłady.  

Stacja  
Bazowa 

Budynek  
Abonencki 

Węzeł 
Centralny Sieci 

Internet 

Publiczna sieć 
telefoniczna 

Transfer danych 

Rys. 1.1. Poglądowy schemat systemu LMDS. 
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Ze względu na powyższe czynniki, system LMDS stosuje się głównie w miastach, 

gdzie poprzez dużą gęstość zlokalizowania klientów można zapewnić odpowiednio 

wysoki stopień wykorzystania urządzeń.  

Zgodnie z badaniami firm analitycznych [1], w kolejnych latach spodziewany jest 

gwałtowny wzrost wielkości rynku szerokopasmowej łączności bezprzewodowej. 

Dlatego też umiejętność właściwego rozplanowania lokalizacji układu stacji bazowych, 

będąca sposobem istotnego ograniczenia kosztu stosowania systemu szerokopasmowej 

transmisji danych LMDS, jest bardzo ważnym czynnikiem sukcesu rynkowego. 

Problemy, na jakie napotyka się w związku z tym zagadnieniem, przedstawia podrozdział 

1.2. 

1.2. Problematyka związana z lokalizacją stacji bazowych 

Obecnie usługi telekomunikacyjne dostarczane za pomocą systemów LMDS 

skierowane są zasadniczo do klientów instytucjonalnych, których obsługa – ze względu 

na większą wartość realizowanej sprzedaży – pozwala osiągnąć przychody 

przewyższające koszty urządzeń i ich instalacji. Planowanie układu stacji bazowych, 

stanowiących kluczowe elementy sieci, musi zatem uwzględniać rozmieszczenie tak 

określonych potencjalnych klientów oraz oszacowanie związanego z nimi możliwego 

przychodu.  

Powyższe odbywa się w oparciu o informacje adresowe i gospodarcze dotyczące 

firm na rozważanym terenie. Ich zgromadzenie wymaga jednak przyjęcia pewnego 

kompromisu pomiędzy zadowalającą jakością danych, służących następnie do oceny 

atrakcyjności poszczególnych klientów, i związanego z ich pozyskaniem kosztu. Wzrasta 

on bowiem wraz z ilością pozycji w tworzonej bazie danych oraz poziomem 

szczegółowości zbieranych informacji. Jednocześnie, nawet pomimo wysokich nakładów, 

nie jest możliwe uzyskanie danych całkowicie dokładnych i kompletnych, które 

dodatkowo – ze względu na odpowiednio długi czas potrzebny do ich zebrania – mogą 

okazać się częściowo nieaktualne. Dlatego też operatorzy telekomunikacyjni decydują się 

często na korzystanie z popularnych baz danych teleadresowych firm, dostępnych na 

rynku. Ich zaletą jest możliwość natychmiastowego zakupu i stosunkowo niska cena, 

która wynika z objęcia bazą jedynie niektórych działających podmiotów, a także 

znacznego ograniczenia zakresu gromadzonej informacji. Dodatkowe źródło 

ewentualnych błędnych rezultatów procesu planowania stanowi fakt, że ocena 

przychodów odnosi się do stanów przyszłych. Zwykle wykorzystuje się w tym celu 

statystyczne dane z przeszłości, wyodrębniając na ich podstawie kategorie odbiorców o 

wspólnych cechach, a następnie przypisując im zakładaną wielkość popytu. Ze względu 

jednak na stale zachodzące zmiany w sytuacji rynkowej, dotyczące przykładowo cyklów 

koniunktury lub też podziału rynku przez konkurencyjnych dostawców, prognozowana z 

pominięciem oddziaływania tych zjawisk wielkość przychodów, może istotnie odbiegać 
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od rzeczywistej. Pomimo wynikającej z opisanych czynników ograniczonej dokładności, 

oszacowanie spodziewanych przychodów jest niezbędne do określenia właściwego 

przestrzennego rozkładu potencjalnego zapotrzebowania i wynikającego stąd zysku.  

Tak więc, zadanie planowania wymaga dokonania wyboru tych spośród możliwych 

lokalizacji stacji bazowych, które zapewnią łącznie maksymalny zysk z realizacji usług 

transmisji danych, przy czym liczbę możliwych do zainstalowania stacji ogranicza 

wielkość posiadanych środków inwestycyjnych. W tej sytuacji występuje złożenie dwóch 

przeciwstawnych zjawisk. Z jednej strony sygnał stacji bazowych powinien być dostępny 

na jak największym obszarze, co oznacza dążenie do ich wzajemnego oddalenia, a także 

unikanie wzajemnego nakładania się pól objętych zasięgiem poszczególnych nadajników. 

Jednakże, w przypadku rejonów o dużej koncentracji popytu niewidocznych dla jednej 

stacji bazowej, niemożność skierowania transmisji do nadajnika alternatywnego wiąże się 

z uzyskaniem zysku o mniejszej wartości. Podobny efekt może występować także wtedy, 

gdy rejony o dużej ilości przesyłanych danych znajdują się w zasięgu wyłącznie jednej 

stacji, a nadajnik ten ze względu na przeciążenie realizuje jedynie częściową transmisję. 

Dla ograniczenia niepożądanego wpływu obu powyższych czynników na efekt 

finansowy, w ramach planowania rozmieszczenia układu nadajników należy więc 

dopuścić nakładanie się obszarów należących do różnych stacji, a także zapewnić 

odpowiedni dla każdej z nich przydział połączeń abonenckich z rejonów wspólnego 

pokrycia. Można zauważyć kluczową rolę, jaką w powyższym zadaniu odgrywa 

właściwa identyfikacja przestrzennego rozkładu potencjalnego zapotrzebowania.  

Istotnym elementem procesu planowania jest również analiza rzeczywistej 

dostępności sygnału radiowego w teoretycznym zasięgu urządzeń stacji bazowej, ze 

względu na warunek koniecznej widoczności. Można ją przeprowadzić jedynie 

orientacyjnie, posługując się opracowaną wcześniej dla danego obszaru trójwymiarową 

informacją przestrzenną, albo korzystając z map powstałych na podstawie obróbki zdjęć 

satelitarnych lub lotniczych. Jakkolwiek pierwszy ze sposobów okazuje się tańszy i 

wygodniejszy, jednakże gotowa informacja o charakterze przestrzennym jest dostępna dla 

bardzo niewielu terenów w Polsce. Zwykle zatem używa się do analizy drugiego z nich, 

akceptując związany z tym niemały koszt, wzrastający wraz z założoną dokładnością 

map. Przykładowy obraz obszarów niewidocznych określony w wyniku takiej analizy 

przedstawia rysunek 1.2. 

Obecnie nie istnieje metoda projektowania, która umożliwiałaby uniwersalne 

planowanie rozmieszczenia stacji bazowych, uwzględniająca opisane powyżej 

ograniczenia techniczne i ekonomiczne oraz trudności w identyfikacji popytu. 

Jednocześnie inwestycje poczynione w oparciu o niewłaściwe zaplanowanie stacji 

bazowych zagrażają ujemnym wynikiem finansowym. W kolejnym podrozdziale 1.3 

przedstawione zostaną wybrane praktyczne sposoby stosowane w zagadnieniach o 

podobnym charakterze. 
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1.3. Przegląd pokrewnych metod projektowych 

Zagadnienie optymalnego zlokalizowania stacji bazowych systemu LMDS, którego 

problematykę przedstawiono w poprzednim podrozdziale, nie doczekało się dotąd 

uniwersalnej metody rozwiązania. Wynika to ze stopnia złożoności problemu, a także 

faktu, iż LMDS jest technologią powstałą stosunkowo niedawno. Zadanie rozwiązuje się 

więc w praktyce, stosując przy jego sformułowaniu znaczące uproszczenia, przy 

jednoczesnym wykorzystaniu metod i oprogramowania opracowanych dla zagadnień o 

charakterze zbliżonym.  

Problem zlokalizowania stacji bazowych lub – w przypadku pokrewnych 

zagadnień – ich odpowiedników, występuje w wielu zastosowaniach łączności 

bezprzewodowej. Zależnie od specyficznych warunków technicznych i unikalnego 

przeznaczenia technologii, postać zadania optymalizacyjnego może się jednak znacząco 

różnić. Z tego też względu metodyka stworzona na potrzeby – przykładowo – 

Rys. 1.2. Rysunek przedstawia przykładową analizę widoczności dla budynku IMMT w 
Gdyni; analiza została wykonana za pomocą pakietu ICS Telecom. 
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optymalnego rozplanowania stacji radarowych, stacji GPS, czy też właściwego określenia 

pozycji satelitów komunikacyjnych na orbicie, mimo zauważalnych analogii nie jest 

explicite użyteczna dla rozważanego tu zagadnienia dotyczącego systemu LMDS. Dla 

zilustrowania powyższego wykorzystany zostanie przykład związany z planowaniem 

dyżurów stacji w systemach radiolokacyjnych, przedstawiony w następnej sekcji 1.3.1. W 

praktyce najczęściej używane są metody planowania, stosowane do rozmieszczania stacji 

bazowych w sieciach komórkowych, opisane w dalszej części (sekcja 1.3.2). Jako ostatni, 

w sekcji 1.3.3, przedstawiony zostanie rzeczywisty przykład optymalizacji stacji 

bazowych systemu LMDS, pokazujący adaptację takich metod do rozwiązania problemu 

stanowiącego przedmiot niniejszej pracy. 

1.3.1. Planowanie dyżurów w systemach terytorialnych 

Jednym z wielu przykładów zadania o widocznym podobieństwie do problemu 

optymalizacji układu stacji bazowych systemu LMDS, z jakim można spotkać się w 

literaturze fachowej, jest planowanie dyżurów stacji radiolokacyjnych w systemach 

terytorialnych [24, 25].  

W zadaniu tym, określony obszar obserwacji, opisany jako zbiór punktów w 

przestrzeni trójwymiarowej, poddany jest nieprzerwanej obserwacji przez – w danej 

chwili – przynajmniej jedną z istniejących stacji radiolokacyjnych. Do każdej stacji 

można przypisać fragment tego obszaru, definiowany poprzez minimalny i maksymalny 

skuteczny zasięg, w którym może ona dokonywać namiarów. Radionamierniki pracują w 

trybie cyklicznym, przy czym ze względu na konieczność regeneracji urządzeń, 

dodatkowo dla każdej stacji określony jest maksymalny czas jej nieprzerwanej pracy, a 

także – rozumiana jako jego iloraz do długości cyklu – maksymalna intensywność pracy 

stacji. Problem dotyczy wyznaczenia optymalnego okresowego harmonogramu pracy 

zespołu stacji radiolokacyjnych, określającego momenty ich włączania i wyłączania, o 

okresie stanowiącym wielokrotność cyklu każdej ze stacji, z zachowaniem powyższych 

ograniczeń. Wybór najlepszego spośród harmonogramów dopuszczalnych, dokonywany 

jest w oparciu o kryterium minimalnego łącznego kosztu obserwacji. 

Rozwiązanie tak sformułowanego zadania optymalizacyjnego zakłada podział 

całkowitej rozważanej przestrzeni na rozłączne obszary, którym przypisuje się zbiory 

numerów stacji mogących prowadzić skuteczną obserwację tych obszarów. Podlegają one 

jednoczesnemu i ciągłemu monitorowaniu przez przynajmniej jedną stację tylko 

wówczas, gdy suma maksymalnych czasów pracy, określonych dla każdego z elementów 

odpowiadającego im zbioru, przewyższa długość okresu harmonogramu. Jeżeli warunki 

te są spełnione, a także dodatkowo maksymalny czas pracy dowolnego namiernika jest 

dłuższy niż pozostała część jego cyklu (czas regeneracji), to można ograniczyć 

rozważania jedynie do tzw. obszarów krytycznych. Są nimi te fragmenty przestrzeni, 

które objęte są zasięgiem przez jedynie dwie stacje, stanowiące ze względu na wymóg 
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ciągłości monitorowania obszaru ilość minimalną. Realizacja obserwacji dla tych 

obszarów automatycznie zapewnia realizację obserwacji także dla pozostałych.  

Tak więc obszary krytyczne definiowane są przez zbiór par numerów 

namierników. Opisana w ten sposób struktura obserwacji systemu radiolokacyjnego może 

zostać przedstawiona w postaci grafu, którego poszczególne wierzchołki stanowią stacje 

radiolokacyjne, a zbiór łuków wyznaczony jest przez krytyczne elementy rozważanego 

obszaru obserwacji. Tak więc problem sprowadzony został do zagadnienia przydziału 

odcinków czasu poszczególnym stacjom w celu monitorowania, przy spełnieniu 

określonych wcześniej ograniczeń oraz wykorzystaniu jako funkcji celu kryterium 

kosztów. Efektywne sposoby rozwiązania tak przekształconego zadania oparto na 

metodach programowania liniowego. 

Pomimo pewnego podobieństwa zagadnień, przedstawiona powyżej metodyka 

planowania dyżurów stacji radiolokacyjnych nie jest odpowiednia do rozwiązania 

problemu planowania rozmieszczenia stacji bazowych systemu LMDS. Przede 

wszystkim brak jest możliwości uwzględnienia przestrzennego rozkładu 

zapotrzebowania, co ma dominujący wpływ na efektywność inwestycji. Ponadto, dla 

systemów terytorialnych zakłada się minimalizację kosztów obserwacji całego obszaru, 

natomiast istotą zagadnienia optymalizacyjnego w przypadku LMDS jest wybór 

najlepszych obszarów w ramach założonego poziomu środków inwestycyjnych. 

Adaptację metody utrudnia także występowanie dodatkowych czynników, takich jak 

obecność trudnych do uwzględnienia w powyższym modelu, nieregularnych obszarów 

cienia.  

Zaprezentowany przykład dotyczył wyłącznie tej części problemu, która wiąże się 

ze sformułowaniem oraz rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego, i nie uwzględnia 

czynnika popytu rynkowego. W kolejnej sekcji 1.3.2 przedstawione zostaną metody 

stosowane w praktyce dla określenia najlepszego układu stacji bazowych, uwzględniające 

także ten element.  

1.3.2. Planowanie lokalizacji stacji bazowych w sieciach telefonii komórkowej 

Zagadnienie dotyczące optymalnego zlokalizowania stacji bazowych jest 

reprezentowane w literaturze przede wszystkim w aspekcie sieci telefonii komórkowych 

[12, 14, 22, 26, 27, 29]. Charakterystycznym zadaniem optymalizacyjnym jest w tym 

przypadku najczęściej problem pełnego pokrycia sygnałem dużego obszaru, przy 

wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości stacji bazowych, umożliwiającej 

zrealizowanie w całości transmisji scharakteryzowanej założonym jej przestrzennym 

rozkładem.  

Pierwotne, klasyczne podejście do rozważanego problemu opiera się na 

wykorzystaniu metod planowania sieci radiowych. Planowanie takie skupia się w 

zasadzie na określaniu najlepszej konfiguracji parametrów nadajników bazowych. 
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Wykorzystuje się w tym celu wybrany statystyczny model propagacji fal radiowych, 

dokonując na jego podstawie symulacji ich rozchodzenia się w zależności od miedzy 

innymi rodzaju terenu lub gęstości jego zabudowy. W oparciu o ten model można 

analizować zjawiska takie jak odbicia, interferencje oraz cienie, implikujące rzeczywistą 

przestrzenną dostępność sygnału radiowego. Ostatecznie pozwala to zatem określić 

stopień pokrycia, w zależności od takich parametrów jak moc nadajników, wielkość i 

charakterystyki anten, kierunkowość sektorowa.  

Jak wspomniano, podstawowym elementem wymaganym w procesie planowania 

jest charakterystyka przestrzennego rozkładu przewidywanej transmisji. W odróżnieniu 

od systemów bazujących na połączeniach o charakterze stacjonarnym, takich jak LMDS, 

telefonia mobilna charakteryzuje się bardzo dużą ilością połączeń o małej przepustowości 

i krótkim czasie trwania, przy czym miejsce nawiązania połączenia jest zmienną losową. 

Z uwagi na to przestrzenne charakterystyki ruchu modeluje się w odniesieniu do 

statystycznych danych demograficznych na danym terenie z uwzględnieniem 

funkcjonującej sieci połączeń komunikacyjnych, czyli w sposób nie wymagający 

zebrania szczegółowych danych dotyczących konkretnych abonentów. Są one 

reprezentowane w dalszym procesie za pomocą matryc transmisji, gdzie w sposób 

dyskretny zostaje zapisana informacja o przewidywanym popycie, przypadającym na 

jednostkę czasu.  

Poszczególne etapy procesu planowania stacji bazowych w oparciu o metody 

planowania radiowego przedstawione zostały poniżej (rysunek 1.3).  

Zdefiniowanie węzłów sieci radiowej, czyli stacji bazowych. Rozpatrywany obszar 

pokrywany jest siecią komórek, najczęściej o heksagonalnym kształcie, których środkiem 

jest stacja bazowa. Regularna struktura komórek ułatwia planowanie z uwzględnieniem 

pełnego pokrycia. Proces ten wymaga udziału projektanta, którego zadaniem jest wstępne 

intuicyjne zapewnienie odpowiedniej gęstości komórek tak, aby przepustowość 

odpowiadających im stacji bazowych umożliwiła pokrycie zapotrzebowania na 

transmisję. Należy do niego również przyporządkowanie stacji bazowych możliwym 

technicznie lokalizacjom, określonym zgodnie z przestrzennymi mapami terenu.  

Analiza propagacji fal radiowych. Na podstawie określonego w poprzednim etapie 

zestawu lokalizacji stacji bazowych wykonywane są następnie symulacje rzeczywistego 

pokrycia sygnałem, przy wykorzystaniu modeli propagacji fal radiowych. Od akceptacji 

otrzymanego wyniku zależy, czy nastąpi powrót – w celu ponownego zdefiniowania 

zestawu stacji bazowych – czy też przejście do kolejnego kroku procedury. 

Alokacja częstotliwości. Po uzyskaniu zadowalającego układu stacji bazowych, 

następuje określenie planu częstotliwości. Jest to faza ścisłych operacji, w odróżnieniu od 

intuicyjnych działań w kroku pierwszym. Poszukuje się takiej konfiguracji przypisanych 

poszczególnym antenom stacji bazowych wzajemnie nie zakłócających się pasm 

częstotliwości, aby możliwa była realizacja wszystkich połączeń przy założonym 

rozkładzie przestrzennym transmisji. Jeżeli rozwiązanie dla zakładanego zestawu stacji 
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bazowych nie istnieje, to konieczne jest ponowne określenie ich rozmieszczenia. W fazie 

tej minimalizowana jest liczba stacji bazowych, co przynosi wymierny efekt jeśli 

pierwotny układ był nadmiarowy. Jakkolwiek istnieje wiele algorytmów optymalizacji  

[3, 4, 5, 6, 23] umożliwiających rozwiązanie takiego zadania, ze względu na zdolność 

unikania minimum lokalnego często stosuje się w tym celu algorytmy genetyczne.  

Analiza sieci radiowej. W ostatniej fazie projekt sieci poddawany jest analizie 

dotyczącej innych parametrów nie uwzględnionych wcześniej, takich jak wskaźniki 

jakościowe możliwych usług lub też przepustowość sieci.  

Zdefiniowanie węzłów sieci radiowej 

Analiza propagacji fal radiowych 

Alokacja częstotliwości 

Analiza sieci radiowej 

Lokalizacje stacji bazowych 

Wskaźnik pokrycia 

Plan częstotliwości 

Analiza efektywności 

Wskaźniki jakości usług 

Projekt sieci 

Rys. 1.3. Schemat planowania stacji bazowych w systemach telefonii komórkowej w oparciu 

o metody planowania radiowego [32]. 
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Z uwagi na dużą liczbę parametrów oraz znaczne rozmiary systemów, problemy 

optymalnego ustawienia stacji bazowych w sieciach komórkowych z wykorzystaniem 

powyższej metodyki uważa się za trudne, a możliwości obliczeniowe stanowią istotne 

ograniczenie wielkości rozwiązywanych zadań. Należy podkreślić również niedogodność 

wynikającą z faktu, że bezpośredniej optymalizacji podlegają jedynie parametry 

nadajników, a poszukiwanie układu stacji najlepszego ze względu na kryterium 

ekonomiczne jest w związku z tym dokonywane jedynie pośrednio.  

Ze względu na powyższe wady, w pracach [31, 32, 33] zaproponowano odmienną 

metodę, zorientowaną na dopasowanie stacji bazowych do charakterystyki 

przestrzennego rozkładu transmisji. Wykorzystuje ona koncepcję tzw. węzłów 

zapotrzebowania w celu przedstawienia tej charakterystyki w postaci odmiennej od 

wspomnianych poprzednio matryc transmisji. Zgodnie z definicją, węzeł 

zapotrzebowania reprezentuje środek obszaru obejmującego kwant zapotrzebowania na 

transmisję, wyrażony określoną liczbą rozmów przypadającą na jednostkę czasu. W jego 

wyniku przestrzenne zapotrzebowanie na transmisję określa mapa dyskretnych punktów, 

przy czym większemu popytowi odpowiada większa ich gęstość. Tego typu podejście 

pozwala łatwo określić wielkość transmisji w obrębie pojedynczej stacji bazowej, 

poprzez proste sumowanie punktów znajdujących się w jej zasięgu. Tym samym 

zagadnienie najlepszej optymalnej lokalizacji stacji bazowych sprowadzono do typowego 

zadania badań operacyjnych [34].  

Metodyka właściwa w przypadku systemów telefonii komórkowych może być 

stosowana w odniesieniu do systemów LMDS jedynie w szczególnych przypadkach, z 

uwagi na różnice w specyfice obu technologii [9]. Najważniejsza z nich dotyczy popytu 

na transmisję. Otóż, jak wspomniano wcześniej, w przypadku telefonii mobilnej element 

niepewności modelowany jest metodami statystycznymi, dla których błąd ze względu na 

dużą liczbę połączeń jest stosunkowo niewielki. Z kolei dla systemu LMDS 

charakterystyczna jest stosunkowo mała liczba połączeń o dużej przepustowości stałej w 

czasie, przy czym możliwe lokalizacje abonentów są ściśle określone. Stąd przed 

planistami stawia się znacznie częściej zadanie optymalnego – ze względu na 

rozmieszczenie klientów – wyboru miejsc instalacji pewnej ilości drogich stacji 

bazowych, niż charakterystyczne dla systemów telefonii mobilnej zadanie pełnego 

pokrycia danego terenu dużą ilością tańszych nadajników. Dodatkowo, w przypadku 

systemów GSM pracujących w zakresach częstotliwości o wiele niższych niż system 

LMDS, znacznie silniej występuje zjawisko ugięcia fal, a więc brak bezpośredniej 

widoczności nie jest tu krytyczny. W następnej sekcji szczegółowo przedstawiony 

zostanie przykład zlokalizowania stacji bazowych, w którym ze względu na specyficzne 

cechy przypadku, pomimo wymienionych wad, zastosowano opisaną wyżej metodykę.  
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1.3.3. Przykład zlokalizowania stacji bazowych systemu LMDS dla miasta 

Hamburga  

Planowanie stacji bazowych systemu LMDS przy wykorzystaniu opisywanych 

wcześniej metod, może być zilustrowane na przykładzie projektu wykonanego dla 

operatorów telekomunikacyjnych w Niemczech [28], wypróbowanego następnie w 

przypadku miasta Hamburga. Projekt ten zakładał pełne pokrycie miasta, przy 

równoczesnym użyciu technologii LMDS w obrębie dwóch pasm: 26 GHz oraz 3,5 GHz. 

Jako źródło informacji rynkowej wykorzystano dokładną bazę danych przedsiębiorstw. 

Wśród zgromadzonych w niej informacji znalazła się między innymi klasyfikacja 

działalności oraz wielkość firmy określona liczbą pracowników. Na tej podstawie 

opracowany został model, który posłużył do stworzenia charakterystyki przestrzennego 

rozkładu transmisji. 

 Pierwszym etapem jego tworzenia było przyporządkowanie założonych klas 

wyróżnionych w modelu, firmom z bazy danych. Przedstawia to poniższa tabela 1.1. 

 

Klasa 
Liczba 

pracowników 
Liczba pracowników zgodnie z modelem 

 

 1 1 do 9 5  

 2 10 do 49 25  

 3 50 do 399 200  

 4 Ponad 400 500  

Tabela 1.1. Przyporządkowanie klas wyróżnionych w modelu [28]. 

Dokonano również grupowania klasyfikacji działalności o zbliżonych cechach w 

kategorie modelowe (tabela 1.2). 

 
Klasyfikacja 

działalności 

Kategoria 

modelowa 
Przykładowa działalność 

 

 A, B, C α wydobywcza  

 P, F β ...  

 D, E, H γ ...  

 G, M,O δ ...  

 I, J, K, L, N,Q ε bankowość, ubezpieczenia, nowe technologie   

Tabela 1.2. Klasyfikacja działalności w kategorie modelowe [28]. 
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Następnie każdej kombinacji kategorii i klasy przyporządkowana została, szacowana na 

statystycznego klienta należącego do danej grupy, wielkość transmisji danych. Po 

uwzględnieniu założonego wskaźnika penetracji rynku stworzono ostatecznie 

topologiczną mapę gęstości wymaganej przepustowości (
2

/

km

sMb
), przedstawioną na 

rysunku 1.4.  

W kolejnym kroku przeprowadzono planowanie położenia stacji bazowych 

metodami planowania radiowego tak, aby zapewnić całkowite zaspokojenie wymagań 

rynku określonych opisaną mapą. Kierowano się przy tym następującymi czynnikami: 

• jakość wyznaczana jest najmniejszą możliwą ilością lokalizacji stacji bazowych;  

• obowiązują ograniczenia technologiczne opisane wcześniej w podrozdziale 1.1; w 

szczególności brano pod uwagę rosnący maksymalny promień zasięgu oraz 

malejącą dopuszczalną przepustowość transmisji danych, odpowiadające 

zmniejszaniu się wysokości pasma radiowego; 

• przy wyborze miejsc lokalizacji stacji bazowych preferowane były obiekty 

dostatecznie wysokie.  

Planowanie przeprowadzono początkowo odrębnie dla dwóch przypadków, zakładając 

kolejno korzystanie wyłącznie z pasma 3,5 GHz lub z pasma 26 GHz. Otrzymane wyniki 

przedstawia tabela 1.3. 

60km 

Centrum 

Rys. 1.4. Mapa gęstości wymaganej przepustowości dla miasta Hamburga [28]. 
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Pasmo Plan lokalizacji stacji bazowych Wynik 

26 

GHz 

 Gęstość zapotrzebowania na 
transmisję w Mb/s na km² 

 

107 lokalizacji, 

55 lokalizacji w 

najbardziej atrakcyjnym 

rejonie (bez obszarów 

żółtych) 

3,5 

GHz 

 

42 lokalizacje, 

30 lokalizacji w 

najbardziej atrakcyjnym 

rejonie (bez obszarów 

żółtych) 

Tabela 1.3. Wyniki planowania dla pasm 3,5 GHz i 26 GHz [28]. 

Z porównania obydwu wyników można zauważyć, że wykorzystanie pasma 3,5 GHz daje 

dużo lepszy rezultat, określony mniejszą liczbą wymaganych lokalizacji stacji bazowych. 

Następnie przyjęto użycie równolegle obu pasm. Założono przy tym, że wykorzystanie 

pozytywnych cech obu rozwiązań – wysokiej przepustowości dla urządzeń 26 GHz oraz 

dużego zasięgu dla 3,5 GHz – może w efekcie spowodować dalszy wzrost jakości 

rozwiązania.  

W kolejnym kroku przyjęto koncepcję wzorcowej stacji bazowej, posiadającej 

cechy obydwu rodzajów urządzeń. Polegała ona na umieszczeniu w jednej lokalizacji obu 

typów urządzeń transmisyjnych. W dalszej kolejności empirycznie wyznaczono 

charakterystykę wymaganej przepustowości, jako wielkości możliwej do zrealizowania 

transmisji w funkcji odległości od stacji bazowej. Posłużyła ona w następstwie do 

określenia pożądanej charakterystyki modelu wzorcowej stacji bazowej. Ilustruje to 

rysunek 1.5. 
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Posługując się powyższą charakterystyką ponownie przeprowadzono proces 

planowania, uzyskując istotnie lepszy rezultat, zilustrowany w tabeli 1.4.  

Pasmo Plan lokalizacji stacji bazowych Wynik 

26 GHz oraz 

3,5 GHz 

 

30 lokalizacji, 

20 lokalizacji w 

najbardziej 

atrakcyjnym 

rejonie (bez 

obszarów żółtych) 

Tabela 1.4. Wyniki planowania dla pasm 3,5 GHz oraz 26 GHz [28]. 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 
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0.01 

0.015 

0.02 

pomiar 

model 

Odległość od stacji bazowej (m) 

Przepustowość 
średnia 
transmisji (Mb/s) 

Rys. 1.5. Charakterystyka wzorcowej stacji bazowej, posiadającej urządzenia 3,5 GHz 

oraz 26 GHz [28]. 
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W stosunku do obu wyników otrzymanych dla pierwszych dwóch przypadków, istotnie 

zmniejszona została ogólna ilość zarówno lokalizacji stacji bazowych, jak również łączna 

liczba instalowanych urządzeń nadawczych. Tym samym, uzyskane ostatecznie 

rozwiązanie wymaga znacznie mniejszych nakładów inwestycyjnych oraz skraca czas 

realizacji zaprojektowanej w efekcie sieci. 

W opisanym przykładzie uzyskanie rozwiązanie było możliwe dzięki dokonaniu 

założenia o pełnym pokryciu sygnałem terenu miasta. Pozwoliło to na sformułowanie 

uproszczonego zadania optymalizacji w postaci charakterystycznej dla sieci 

komórkowych oraz skorzystanie z procedur opracowanych dla tej klasy zagadnień. 

Należy jednak podkreślić, że wykorzystano tu jedynie szczególne cechy przypadku, przy 

braku metody o charakterze uniwersalnym.  

1.4. Cel pracy doktorskiej  

W niniejszym rozdziale przedstawiona została specyfika projektowania układu 

stacji bazowych systemu bezprzewodowej transmisji danych LMDS. Zwrócono uwagę na 

szereg uwarunkowań wynikających z ograniczeń techniki radiowej, do których zaliczają 

się przede wszystkim zasięg transmisji, przestrzenna dostępność sygnału, a także 

maksymalna przepustowość danego typu urządzeń nadawczych stacji bazowej. Oprócz 

tego należy wziąć pod uwagę aspekty natury ekonomicznej, w szczególności koszty 

urządzeń, określenie cech potencjalnych klientów, ograniczone środki inwestycyjne, a 

także prawdopodobne zmiany sytuacji rynkowej. Pokrótce przedstawione zostały również 

trudności na jakie napotykają planiści, związane z identyfikacją danych rynkowych 

niezbędnych do stworzenia prognoz popytu. Powyższe czynniki powodują, że zadanie 

projektowe nabiera bardzo złożonego charakteru. Dotychczas nie opracowano 

uniwersalnej metody projektowania lokalizacji układu stacji bazowych systemu LMDS. 

Należy jednocześnie podkreślić duże praktyczne znaczenie prawidłowego ich 

umiejscowienia z punktu widzenia realizacji założonego celu inwestycyjnego, i z drugiej 

strony zagrożenia wynikające z przyjęcia niewłaściwych lokalizacji.  

W świetle problematyki przedstawionej powyżej można zatem sprecyzować cel 

niniejszej pracy doktorskiej jako opracowanie uniwersalnej metody projektowej, 

która umożliwiałaby wyznaczenie optymalnego układu stacji bazowych systemu 

LMDS, przy jednoczesnym uwzględnieniu opisanych tu uwarunkowań. Pożądaną 

cechą metody powinna być również możliwość uproszczenia procedury pozyskiwania 

danych, a także uwzględnienia strategii operatora w zakresie ryzyka inwestycyjnego. 

Proponowany materiał adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców i dlatego 

opracowany algorytm powinien być kompletny, możliwy do bezpośredniego stosowania.  

Opracowana metoda szczegółowo przedstawiona zostanie w kolejnym rozdziale 2, 

stanowiącym podstawową część niniejszej dysertacji.  
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2. Metoda wyznaczania optymalnego układu stacji bazowych 

2.1. Opis metody 

W rozdziale tym zaprezentowana będzie opracowana w ramach niniejszej 

dysertacji metoda rozwiązania problemu wyznaczania optymalnego układu stacji 

bazowych, który sformułowany został w podrozdziale 1.4. Jako dane wykorzystane są: 

• lista potencjalnych lokalizacji stacji bazowych, wraz z określeniem obszarów 

niewidocznych dla każdej z tych lokalizacji;  

• baza danych firm (dostępna w komercyjnej sprzedaży), obejmująca mało 

szczegółowe informacje, zgromadzone jedynie dla niektórych firm, jednakże nie 

wymagająca dużych nakładów finansowych; 

• przewidywany popyt na usługi transmisji danych, oszacowany dla potencjalnych 

budynków abonenckich w oparciu o analizę informacji zawartej w powyższej bazie 

danych;  

• informacje dotyczące podstawowych parametrów technicznych i kosztu 

dostępnych urządzeń nadawczych, a także posiadanych środków inwestycyjnych; 

• prognozy dotyczące przyszłej sytuacji rynkowej, oparte na badaniach 

marketingowych i raportach firm doradczych, a także preferencje decydentów w 

zakresie strategii ryzyka inwestycyjnego. 

W swej podstawowej postaci proponowana metoda przedstawia się następująco. W 

wyniku przyporządkowania adresom potencjalnych budynków abonenckich właściwego 

im przewidywanego zapotrzebowania na usługi transmisji danych, tworzy się „mapy” 

jego rozkładu przestrzennego, a następnie na tej podstawie, wyznacza się funkcję gęstości 

wynikłej stąd miary. W tym celu wykorzystana została metodyka statystycznych 

estymatorów jądrowych, a zagadnieniu wyznaczania takiej funkcji poświęcony zostanie 

podrozdział 2.2. Całka z funkcji gęstości miary zapotrzebowania na obszarze całkowitego 

pokrycia sygnałem układu stacji bazowych reprezentuje jego zdolność do zaspokojenia 

zapotrzebowania na usługi transmisji danych i umożliwia konstrukcję wskaźnika jakości 

tego układu. Sposób obliczenia wskaźnika jakości układu stacji bazowych w 

podstawowej postaci zaprezentowany zostanie w podrozdziale 2.3. W dalszej kolejności 

wymaga on jednak wprowadzenia wartości korygującej, uwzględniającej obecność stref 

braku widoczności („zacienionych”), zlokalizowanych w obrębie wspomnianego obszaru, 

co przedstawione zostanie w podrozdziale 2.4. Dodatkowo wskaźnik jakości powinien 

także uwzględniać ograniczoną przepustowość transmisji stacji bazowych, któremu to 

zagadnieniu poświęcony będzie podrozdział 2.5. Ostatecznie posługując się tak 



 

 

 

19 

uogólnionym wskaźnikiem można sformułować zadanie optymalizacji, mające na celu 

wyznaczenie najlepszego układu stacji bazowych w granicach dostępnych środków 

inwestycyjnych. Sposób rozwiązania tak sformułowanego zadania zostanie 

zaprezentowany w podrozdziale 2.6.  

Powyższa metoda pozwala na wyznaczenie najlepszego układu stacji bazowych dla 

warunków w chwili rozpoczęcia inwestycji, jednakże po uogólnieniu umożliwia także 

rozwiązywanie zadania z wieloletnim horyzontem planowania, przy ewentualnej 

niestacjonarności uwarunkowań problemu. Rozważania na ten temat stanowią treść 

podrozdziału 2.7. Kolejnym uogólnieniem prezentowanej metody jest przedstawienie 

charakterystyki zapotrzebowania na usługi transmisji danych w postaci rozmytej, 

reprezentującej jego naturalną nieokreśloność, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości. 

Otrzymuje się na tej podstawie rozmyty wskaźnik jakości układu stacji bazowych, 

umożliwiający – dzięki wykorzystaniu teorii preferencji – optymalizację, z dodatkowym 

uwzględnieniem strategii ryzyka inwestycyjnego firmy operatorskiej. Zagadnienie to 

opisane będzie w podrozdziale 2.8.  

Powyższe kończy opis metodyki, realizującej przedstawiony w poprzednim 

rozdziale cel niniejszej pracy doktorskiej.  

2.2. Wyznaczanie funkcji gęstości miary zapotrzebowania na usługi 

transmisji danych z wykorzystaniem statystycznych estymatorów 

jądrowych 

W wyniku analizy posiadanych informacji o firmach można utworzyć zbiór 

danych, przypisujący poszczególnym miejscom obszaru miasta wielkość zysku, 

możliwego do uzyskania w wyniku realizacji oferowanych usług. Zysk ten jest 

rozumiany jako potencjalna wielkość zapotrzebowania na te usługi w danej lokalizacji 

(mierzonego przewidywaną wartością sprzedaży), skorygowana o koszt zakupu i 

utrzymania urządzeń abonenckich. Przestrzenny rozkład zysku, posiada w rzeczywistości 

charakter punktowy, i ze względu na nadmierną ilość tych punktów jest w praktyce 

nieidentyfikowalny. Do określenia charakterystyki przestrzennego rozkładu zysku 

zostanie zatem zaadaptowana metodyka statystycznych estymatorów jądrowych, w 

typowych zastosowaniach używana do szacowania funkcji gęstości rozkładu miary 

probabilistycznej [16, 30, 36]. Opierając się na reprezentatywnych obiektach z punktowej 

bazy danych pozwoli ona uciąglić i uśrednić model przestrzennego rozkładu 

potencjalnego zysku, czyniąc taki model dogodnym do rozważanych w tej pracy zadań 

optymalizacyjnych.  

Niech dana zatem będzie n-wymiarowa zmienna losowa X, o rozkładzie 

scharakteryzowanym za pomocą funkcji gęstości f. Jej estymator jądrowy 

),0[ :  ˆ ∞→n
f R  wyznacza się w oparciu o wartości m-elementowej prostej próby 

losowej mxxx  , ... , , 21  pozyskanej doświadczalnie ze zmiennej X, i w swej podstawowej 
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formie jest on definiowany wzorem 
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co ilustruje rysunek 2.1. Występującą we wzorze (2.1) funkcję ),0[ : ∞→n
K R  określa 

się mianem jądra. Jest ona mierzalna, radialnie symetryczna względem zera oraz posiada 

w tym punkcie słabe maksimum globalne. Funkcja ta spełnia także warunek 

1d)( =∫ n
xxK

R
. Dodatni współczynnik h nazywany jest parametrem wygładzania.  

 Estymatory jądrowe są wiodącą obecnie metodą estymacji nieparametrycznej. 

Umożliwiają one oszacowanie funkcji gęstości bez arbitralnych założeń dotyczących typu 

rozkładu zmiennej losowej. Dzięki gwałtownemu rozwojowi techniki komputerowej 

znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie do różnorodnych problemów badawczych i 

aplikacyjnych [17-21]. 

W zastosowaniu do omawianego w niniejszej pracy zagadnienia, odwzorowanie f̂  

charakteryzować będzie przestrzenny rozkład potencjalnego zysku w obrębie założonego 

obszaru działania systemu LMDS. W tej sytuacji przyjmuje się 2=n , a poszczególne 

składowe oznaczają długość i szerokość geograficzną. Kolejne elementy próby losowej 

reprezentują poszczególne lokalizacje głównych obiektów abonenckich ze zgromadzonej 

bazy danych.  

 Jako kryterium wyboru postaci jądra K oraz wartości parametru wygładzania h, 

powszechnie stosowane jest minimum błędu średniokwadratowego. Okazuje się jednak, 

Rys. 2.1. Jądrowy estymator funkcji gęstości rozkładu rzeczywistej zmiennej losowej (2.1)  [16]. 
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że ze statystycznego punktu widzenia postać funkcji K nie ma istotnego znaczenia. Dzięki 

temu przy wyborze tej funkcji można uwzględniać przede wszystkim pożądane własności 

otrzymanego estymatora, istotne dla konkretnego zastosowania. W rozważanym 

przypadku, ze względu na dogodność analitycznych obliczeń, wybrana została 

zmodyfikowana postać Cauchy’go:  

22
)1(

11
)(

+
⋅=

x
xK

π
 , (2.2) 

gdzie x  oznacza 2-wymiarową normę euklidesową wektora x.  

Duże znaczenie dla jakości otrzymanego estymatora ma natomiast ustalenie 

wartości parametru wygładzania h. W wyniku przyjęcia zbyt małej jego wartości można 

spodziewać się pojawienia ekstremów lokalnych estymatora f̂ , co najczęściej jest 

sprzeczne z rzeczywistymi własnościami realnych populacji. Jeżeli natomiast wartość 

tego parametru jest zbyt duża, następuje nadmierne wygładzenie, a tym samym utrata 

możliwości wyeksponowania charakterystycznych cech danego rozkładu.  

Najczęściej stosowany sposób określenia wartości parametru wygładzania polega 

na wyznaczeniu takiej jego wartości, która minimalizuje funkcję R→∞),0( : g , w 

rozważanym tu przypadku dwuwymiarowym, daną wzorem: 
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gdzie 

)(2)()(
~ 2*

xKxKxK −= , (2.4) 

przy czym )(2*
xK  oznacza kwadrat splotowy funkcji K, tzn. 

∫ −=
2

d)()()(2*

R

yyxKyKxK . (2.5) 

Wartość kwadratu splotowego jądra Cauchy’go (2.2) zostanie poniżej oszacowana 

z użyciem metod aproksymacji funkcji rzeczywistych. W tym celu wykorzystana zostanie 

własność radialnej symetrii jądra względem zera, dzięki której wartość funkcji K w 

danym punkcie x może być wyrażona w zależności od x . Można zatem wprowadzić 

funkcję ),0[),0[: ∞→∞K
(

, taką że: 

)()( xKxK
(

= . (2.6) 

oraz analogicznie dla kwadratu splotowego 

)()( 2*2*
xKxK

(
= . (2.7) 

Wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w celu wyznaczenia wartości 

funkcji 2*
K
(

 przedstawia rysunek 2.2. Wynika z niego, iż może być ona z dużą 
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dokładnością aproksymowana funkcją o postaci 
C

xB
Ae

−
. Dobór występującego tu 

parametru A odbywa się poprzez porównanie wartości powyższych funkcji dla 0=x , 

natomiast parametry B oraz C można określić w wyniku zastosowania kryterium 

minimalizacji błędu średniokwadratowego. Otrzymano w ten sposób wartości: 

099,0=A , 610,0=B , 632,1=C .  

Tak więc, z uwagi na formuły (2.6) oraz (2.7), równość (2.4) może ostatecznie 

zostać przedstawiona w postaci 
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natomiast wartość zdefiniowanej wcześniej za pomocą wzoru (2.3) funkcji g jako 
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Minimum tej funkcji można łatwo wyznaczyć stosując klasyczne procedury 

numeryczne poszukiwania punktów ekstremalnych funkcji rzeczywistej [11]. (Warto 

dodać, iż zgodnie z sugestią sformułowaną w pracach [30, 36], przy tak wyrazistej jak w 

Rys. 2.2. Wartość )(2*
xK

(
 oraz jej aproksymacja 

C
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. 
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Rys. 2.3. Jądrowy estymator funkcji gęstości rozkładu rzeczywistej zmiennej losowej  
z modyfikacją parametru wygładzania (2.11)  [16]. 

rozważanym tu zagadnieniu interpretacji, wartość parametru wygładzania może być nieco 

zmieniona na podstawie wizualnej analizy kształtu otrzymanego estymatora.)  

Szczególnie pozytywne rezultaty uzyskuje się poprzez wprowadzenie tzw. 

modyfikacji parametru wygładzania, którą realizuje się w sposób następujący: 

• wyznaczany jest estymator jądrowy f̂  w podstawowej formie (2.1);  

• określane są parametry modyfikujące 0>is  ),...,2,1( mi =  w postaci  

2
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gdzie ∼
s  oznacza średnią geometryczną liczb )(ˆ ..., ),(ˆ ),(ˆ

21 mxfxfxf ;  

• definiuje się zmodyfikowaną wersję estymatora jądrowego 
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W wyniku stosowania modyfikacji parametru wygładzania następuje – co ilustruje 

rysunek 2.3 – dodatkowe wygładzenie estymatora jądrowego w tych obszarach, w 
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których przyjmuje on małe wartości, a także uwypuklenie specyficznych cech rozkładu w 

sąsiedztwie jego wartości modalnych. 

Dla potrzeb prezentowanej w niniejszej pracy metodyki definicja estymatora 

jądrowego (2.1) zostanie uogólniona do postaci 

∑
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w której wprowadzone tu dodatnie parametry iw  ( mi ,...,2,1= ) przypisane są 

poszczególnym jądrom i mogą być interpretowane jako potencjalny zysk związany z  

i-tym obiektem abonenckim. Zysk ten rozumiany jest jako mierzone wartością sprzedaży 

zapotrzebowanie na usługi transmisji danych, skorygowane o koszt urządzeń 

abonenckich. W przypadku 1=iw  dla mi ,...,2,1= , formuła (2.12) jest równoważna 

definicji (2.1). Po wprowadzeniu modyfikacji parametru wygładzania, uogólniona postać 

(2.12) dana jest jako 

∑
∑ =

=








 −
=

m

i i

i

i

i

m

i

i

hs

xx
K

s

w

wh

xf
1

1

2

1
)(ˆ . (2.13) 

Wartość całki z funkcji f̂ , wyznaczonej dla pewnego obszaru reprezentować 

będzie potencjalny zysk, jaki można zrealizować świadcząc usługi transmisji danych na 

tym obszarze. Ponieważ poszukiwana będzie wartość argumentu, dla której ów zysk jest 

maksymalny, to możliwe jest pominięcie we wzorze (2.13) stałego czynnika 
1

1

2 )( −

=∑
m

i iwh , jako nie wpływającego na wynik takiego zadania. W dalszych 

rozważaniach przestrzenny rozkład potencjalnego zysku charakteryzowany będzie zatem 

ostatecznie przez następującą funkcję:  
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nazywaną funkcją gęstości miary zapotrzebowania. 

Przedstawiona powyżej metodyka statystycznych estymatorów jądrowych zostanie 

zastosowana do oszacowania przestrzennego rozkładu potencjalnego zapotrzebowania na 

usługi transmisji danych, a stąd bezpośrednio spodziewanego zysku. Jej użycie umożliwi 

uzyskanie ciągłej charakterystyki takiego rozkładu na podstawie posiadanej bazy danych 

o charakterze punktowym, uwzględniającej przy tym podstawowe jakościowe cechy 

danego obszaru: gęstość skupisk klientów i związaną z tym skalę zyskowności. 

Poszczególne obiekty abonenckie znajdujące się w bazie danych, charakteryzowane są 

poprzez ich położenie geograficzne ix  oraz przypisane im parametry iw  reprezentujące 

potencjalny zysk. Ze względu na własności uśredniające estymatorów jądrowych, 

możliwe jest korzystanie z uproszczonej bazy danych, zawierającej jedynie lokalizacje 
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głównych budynków abonenckich, i uwzględnienie w przypisanych im parametrach iw  

zapotrzebowania sąsiednich, pomniejszych obiektów. Dzięki temu znacząco zmniejszony 

zostanie wpływ niedokładnej lub niepełnej identyfikacji potencjalnych lokalizacji 

abonenckich na otrzymany wynik, a także obniży się koszt związany z jej 

przeprowadzeniem. 

2.3. Wskaźnik jakości układu stacji bazowych 

W praktyce nietrudno jest wskazać skończoną liczbę miejsc, obejmujących przede 

wszystkim wysokie budynki oraz maszty telekomunikacyjne, w których można dokonać 

ewentualnego montażu stacji bazowych. Dysponując określoną w poprzednim 

podrozdziale funkcją gęstości miary zapotrzebowania, charakteryzującą przestrzenny 

rozkład potencjalnego zysku, poszczególnym potencjalnym lokalizacjom stacji bazowych 

można przypisać wielkość wynikającą z całkowania tej funkcji w obrębie zasięgu 

radiowych urządzeń nadawczych. Z kolei, w przypadku całego układu stacji bazowych, 

całka dla obszaru pokrytego przez dany układ określa całkowity potencjalny zysk, 

stanowiąc jednocześnie kryterium oceny jego jakości. W niniejszym podrozdziale 

przedstawiony zostanie sposób obliczenia takiej całki.  

2.3.1. Określenie jakości układu stacji bazowych  

Niech dany będzie układ l  lokalizacji stacji bazowych w miejscach T
21 ],[ jjj xxx =  

przy lj ,...,2,1= . Wprowadzone zostaną następujące oznaczenia: 

xxfE

jC

j d )(ˆ∫=   (2.15) 
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gdzie jC  reprezentuje j-te koło o środku w T
21 ],[ jjj xxx =  i dodatnim promieniu jr  

(wyznaczonym przez zasięg nadajnika przypisanego j-tej lokalizacji) oraz indeksy 

},...,2,1{,...,, 21 ljjj n ∈ , przy czym ln ≤ , są różne.  

Całkowity potencjalny zysk, charakteryzujący jakość rozważanego układu stacji 

bazowych, określony jest wzorem 
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1... 21 321

32121

21

)1(...d )(ˆ

jj jjj

l
l

jjjjj

l

j

j

CCC

EEEExxfE

lΥΥΥ

 . (2.17) 

W kolejnych sekcjach przedstawiony zostanie algorytm wyznaczania wartości jE  

zdefiniowanych formułą (2.15) oraz 
njjjE ...,, 21

 określonych wzorem (2.16). Niniejszym 

wyczerpana zostanie zatem procedura pozwalająca na obliczenie wartości całkowitego 
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potencjalnego zysku (2.17), stanowiącego wskaźnik jakości danego układu stacji 

bazowych.  

2.3.2. Całka z funkcji gęstości miary zapotrzebowania dla pojedynczej stacji 

bazowej 

Ze względu na wybór postaci funkcji K zdefiniowanej wzorem (2.2), możliwe jest 

wyznaczenie analitycznego wzoru na jej całkę po kole jC  o środku w T
21 ],[ jjj xxx = , 

dodatnim promieniu jr  przy nieujemnej odległości jid ,  pomiędzy środkiem tego koła a 

środkiem i-tego jądra. Wykorzystuje się w tym celu właściwość radialnej symetrii koła 

jC  oraz jądra K. Stąd, dowolny przypadek lokalizacji środka jądra T
21 ],[ iii xxx =  oraz 

środka koła T
21 ],[ jjj xxx = , które dzieli odległość jid , , jest równoważny przypadkowi 

gdy T
, ]0,[ jii dx =  oraz T]0,0[=jx . Wartość całki z funkcji K po powierzchni koła jC  

wyraża się wtedy wzorem 
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Ostatecznie, ze względu na definicję (2.14), całka z funkcji gęstości miary 

zapotrzebowania dla koła reprezentującego zasięg pojedynczej stacji bazowej przyjmuje 

postać:  
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hE . (2.19) 

2.3.3. Całka z funkcji gęstości miary zapotrzebowania dla części wspólnej pól 

zasięgu dwóch stacji bazowych 

Wyznaczenie dokładnej wartości całki metodą analityczną w przypadku obszaru 

całkowania powstałego w wyniku przecięcia dowolnej ilości kół, jest niewykonalne. 

Odrzucając metodę całkowania numerycznego, jako nieprzydatną ze względu na długi 

czas obliczeń, przyjęto tu procedurę przybliżoną.  

Najpierw rozważony zostanie przypadek dwóch kół. Niech dane będą koła 1C  i 

2C , o środkach w punktach T
12111 ],[ xxx =  i T

22212 ],[ xxx =  oraz dodatnich promieniach 

1r  i 2r , przy czym ich numery należy przypisać tak, aby 21 rr ≤ . Niech ponadto xd  

stanowi odległość środków tych kół. Pomiędzy dwoma kołami może zachodzić jedna z 

następujących relacji:  
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• 21 rrdx +≥  – oznacza to pustą część wspólną lub zetknięcie brzegami; wówczas 

02,1 =E ;  

• 12 rrdx −≥  – częścią wspólną jest całe mniejsze koło; wtedy 12,1 EE =  i wartość 

2,1E  można wyznaczyć ze wzoru (2.19);  

• nie zachodzi żaden z poprzednich przypadków – wówczas istnieje część wspólna o 

kształcie soczewki, a także dwa różne punkty przecięcia okręgów; sposób 

wyznaczenia wartości 2,1E  podano poniżej.  

Wprowadzone zostaną następujące oznaczenia (rys. 2.4): 
T

12111 ],[ zzz = ,  T
22212 ],[ zzz =  – punkty przecięcia okręgów;  

zd  – odległość punktów przecięcia 1z  oraz 2z ;  

T
12111 ],[ qqq = , T

22212 ],[ qqq =  – punkty przecięcia okręgu 1 (tzn. brzegu koła 1C ) 

z prostą łączącą środki okręgów, przy czym punkt 2q  leży na krawędzi 

soczewki;  
T

32313 ],[ qqq = , T
42414 ],[ qqq =  – punkty przecięcia okręgu 2 (tzn. brzegu koła 2C ) 

z prostą łączącą środki okręgów, przy czym punkt 3q  leży na krawędzi 

soczewki;  
T

21 ],[ ppp =  – punkt znajdujący się na prostej łączącej środki okręgów, w połowie 

odcinka ograniczonego krawędziami soczewki, czyli punktami 2q  i 3q .  

Metoda przybliżona (rysunek 2.5) polega na zastąpieniu soczewki odpowiednio 

dobranym kołem, dla którego można już skorzystać z analitycznego wzoru (2.19). 

Różnica średniej wartości funkcji gęstości miary potencjalnego zapotrzebowania dla 

obszaru soczewki i obszaru koła nie jest bowiem duża, a przy zachowaniu warunku ich 

 

2z

p1x 2x

1z

2q3q 4q

xd

1r 2r1C

2C

zd  

Rys. 2.4. Ilustracja wprowadzonych oznaczeń. 
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jednakowej powierzchni błąd wynikający z mającego charakter uśredniający całkowania 

jest stosunkowo niewielki. Warto także zauważyć, iż największe wartości tego błędu 

występują wtedy, gdy soczewka jest silnie spłaszczona, czyli gdy jej powierzchnia, a 

zatem również 2,1E , przyjmują małe wartości. Tak więc w przypadkach, dla których 

względna rozbieżność pomiędzy wartością dokładną i przybliżoną całki jest największa, 

bezwzględny wpływ tej różnicy na wynik wskaźnika jakości (2.17) jest nieznaczny.  

Powierzchnia soczewki P określona jest w przypadku soczewki płaskiej, tzn. gdy 
22

12 xdrr +≥ , analitycznym wzorem  

xz
zzzzz dd
r

d
r
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d
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 (2.20) 

natomiast w przypadku soczewki wypukłej, tzn. gdy 22
12 xdrr +< , formułą 

xz
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r

d
r

r

d
r

d
r

d
r

d
P +








−







+




















−−








−=

2

2
2

1

2
1

2

2
2

2

2
1

2
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2
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222
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 (2.21) 

Ponieważ znane są promienie obu okręgów oraz współrzędne ich środków, skąd można 

wyznaczyć odległości pomiędzy nimi  

2

2212

2

2111 )()( xxxxd x −+−= ,  (2.22) 

to w celu obliczenia wielkości występujących we wzorach (2.20)-(2.21) pozostaje 

określić wartość zd . Wymaga to znalezienia współrzędnych punktów 1z  oraz 2z , co jest 

Rys. 2.5. Metoda przybliżona, polegająca na zastąpieniu soczewki kołem. 
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możliwe zważywszy, że punkty te spełniają równania jednocześnie obu okręgów, a także 

prostopadłej do prostej przecinającej ich środki. W oparciu o te zależności, w przypadku 

gdy 2111 xx ≠  oraz 2212 xx ≠ , współrzędne te można zapisać jako: 

A

ACBB
z

2

42

11

−+−
= ,   

A

ACBB
z

2

42

21

−−−
=  (2.23) 

bzaz +⋅−= 1112 ,   bzaz +⋅−= 2122 , (2.24) 

przy czym 

12 += aA  (2.25) 

))((2 1112 xxbaB +−−=  (2.26) 

2
1

2
11

2
12 )( rxxbC −+−=  (2.27) 

1222

1121

xx

xx
a

−

−
=  (2.28) 

)(2 2212

2
22

2
12

2
21

2
11

2
1

2
2

xx

xxxxrr
b

−

−+−+−
= . (2.29) 

Wartość występującego pod pierwiastkiem we wzorach (2.23) wyrażenia ACB 42 −  

przyjmuje wartości dodatnie, co wynika z uwarunkowania rozważanego przypadku, 

implikującego istnienie dwóch różnych punktów przecięcia okręgów. Dla przypadku 

szczególnego, gdy 2212 xx = , wzory na współrzędne punktów 1z  oraz 2z  przyjmują 

postać  

)(2 1121

2
21

2
11

2
2

2
1

2111
xx

xxrr
zz

−

+−−
==  (2.30) 

2
1111

2
11212 )( xzrxz −−+= ,   2

1111
2

11222 )( xzrxz −−−= , (2.31) 

natomiast dla przypadku, w którym zachodzi 2111 xx = :  

)(2 1222

2
22

2
12

2
2

2
1

2212
xx

xxrr
zz

−

+−−
==  (2.32) 

2
1212

2
11111 )( xzrxz −−+= ,   2

1212
2

11121 )( xzrxz −−−= . (2.33) 

Korzystając z powyższych zależności można ostatecznie obliczyć odległość pomiędzy 

punktami 1z  oraz 2z  jako 

2
2212

2
2111 )()( zzzzd z −+−= , (2.34) 
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co implikuje znajomość wszystkich składników niezbędnych do skorzystania ze wzorów 

(2.21)-(2.22).  

Po obliczeniu w powyżej wskazany sposób pole powierzchni soczewki P promień 

koła zastępczego dany jest ostatecznie jako 

π

P
r = . (2.35) 

Ostatnim elementem, jaki należy wyznaczyć w celu użycia metody przybliżonej, 

jest środek koła zastępczego. Będzie nim opisany wcześniej punkt p, do określenia 

którego należy znaleźć współrzędne punktów 2q  i 3q . Otóż, współrzędne punktów 1q  

oraz 2q  spełniają równanie okręgu pierwszego, a 3q  oraz 4q  okręgu drugiego. 

Jednocześnie wszystkie te punkty spełniają równanie prostej przecinającej środki 

okręgów. Stąd po odpowiednich przekształceniach, w przypadku 2111 xx ≠ , można je 

opisać następującymi równaniami:  

A

ACBB
qi

−+−
=

2

11
, 

A

ACBB
qi

−−−
=

2

12
 (2.36) 

bqaq ii +⋅= 12 11
, bqaq ii +⋅= 12 22

, (2.37) 

gdzie indeksy oznaczają odpowiednio 3,11 =i  i 112 += ii , oraz 

12 += aA  (2.38) 

112 )( xxbaB j −−=  (2.39) 

2
1

2
1

2
2 )( rxxbC jj −+−= , (2.40) 

przy czym 1=j  gdy 11 =i  oraz 2=j dla 31 =i , a także 

1121

1222

xx

xx
a

−

−
=  (2.41) 

1121

122211112112 )()(

xx

xxxxxx
b

−

−−−
= . (2.42) 

W przypadku 2111 xx = , wzory (2.36) i (2.37) przyjmują postać: 

2111 21
xqq ii ==   (2.43) 

jji rxq += 221
,   jji rxq −= 222

, (2.44) 

przy specyfikacji indeksów 1i , 2i , j  zgodnej z zamieszczoną powyżej. 

Obliczone na podstawie powyższych zależności współrzędne należy przypisać w 

taki sposób, aby punktowi 2q  w jednej parze oraz 3q  w drugiej parze odpowiadały 

punkty bliższe środkowi mniejszego koła. Ostatecznie, po wyznaczeniu punktów 2q  oraz 
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3q , można określić współrzędne środka koła zastępczego: 

















+

+

=

2

2
3222

3121

qq

qq

p  . (2.45) 

 Na podstawie powyższych rozważań, dla koła jednoznacznie zdefiniowanego 

formułami (2.35) i (2.45), możliwe jest wyznaczenie wartości 2,1E  ze wzoru (2.19), co 

kończy opis procedury określenia wartości całki z funkcji gęstości miary zapotrzebowania 

dla części wspólnej dwóch kół, reprezentujących pole zasięgu dwóch stacji bazowych.  

2.3.4. Procedura określenia całki z funkcji gęstości miary zapotrzebowania dla 

części wspólnej pól zasięgu wielu stacji bazowych 

Posługując się rozważaniami z poprzedniej sekcji, można ostatecznie sformułować 

procedurę rekurencyjną całkowania funkcji gęstości miary zapotrzebowania po zbiorze 

będącym przecięciem dowolnej liczby kół większej niż dwa. Po uprzednim 

uszeregowaniu zbioru kół ze względu na rosnącą wielkość promienia, należy obliczyć 

parametry koła zastępczego dla soczewki będącej przecięciem pierwszej pary. Następnie 

należy wykonać iterację dla koła zastępczego i kolejnego z rozważanych, powtarzając ten 

krok do wyczerpania zbioru. W ostateczności otrzymuje się koło zastępcze dla obszaru 

będącego częścią wspólną wszystkich rozpatrywanych kół. Dla tak otrzymanego koła 

można zastosować wzór (2.19). Poszczególne kroki opisywanej procedury ilustruje 

rysunek 2.6. 

Powyższe wyczerpuje elementy obliczeń niezbędne do zastosowania wzoru (2.17) 

wyrażającego wskaźnik jakości danego układu stacji bazowych.  

2.4. Uogólnienie wskaźnika jakości dla uwzględnienia obszarów 

niewidocznych 

W dotychczasowych rozważaniach przedstawionych w podrozdziale 2.3, przyjęto 

jako zbiór całkowania funkcji gęstości miary zapotrzebowania figurę geometryczną, 

będącą sumą mnogościową kół teoretycznego zasięgu stacji bazowych. W obrębie tak 

wyznaczonego obszaru występują jednak pola niewidoczne („zacienione”), a więc takie 

dla których transmisja nie jest możliwa ze względu na obecność drzew, budynków lub 

innych naturalnych przeszkód terenowych. Z uwagi na ich istnienie, od wartości 

wskaźnika jakości (2.18) należy odjąć element korygujący jego wartość, tj. wynik 

całkowania funkcji gęstości miary zapotrzebowania po obszarach niewidocznych, 

uzyskując w ten sposób zmodyfikowany wskaźnik jakości, oznaczany dalej jako E . 

Jednakże rejony niewidoczne dla jednej stacji, mogą być całkowicie lub częściowo 
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Rys 2.6. Procedura iteracyjna w przypadku 3 stacji bazowych;  
a) część wspólna 3 kół stanowi obszar całkowania;  

b, c) iteracja 1 – zastąpienie części wspólnej 1C  i 2C  kołem zastępczym;  

d, e) iteracja 2 – zastąpienie soczewki koła zastępczego oraz koła 3C  kolejnym kołem 

zastępczym, stanowiącym przybliżony obszar całkowania;  
f)  porównanie dokładnego i przybliżonego obszaru całkowania. 
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widoczne dla innej, i tym samym z perspektywy całego układu stacji bazowych w 

odpowiedniej części nie będą uznane za „zacienione”. Dla wyznaczenia zbioru 

całkowania należy więc wyznaczyć mapy obszarów niewidocznych dla każdej ze stacji 

układu, a następnie porównać je ze sobą w celu określenia terenów niewidocznych w 

pełni. Z uwagi na to, że powyższy proces porównawczy będzie zachodził wielokrotnie w 

trakcie rozwiązywania zadania optymalizacyjnego, niezbędne w tym celu obliczenia 

muszą być przeprowadzone w krótkim czasie. Podporządkowane temu zostaną 

poszczególne elementy przedstawionej poniżej metodyki, w szczególności sposób 

reprezentacji obszarów niewidocznych, metoda dokonania ich porównania, a także 

obliczanie całki po otrzymanym w wyniku tego obszarze. Zagadnienia te zostaną 

zaprezentowane w kolejnych sekcjach tego podrozdziału. 

2.4.1. Sposób opisu obszarów niewidocznych  

 W praktyce można spotkać się z różnymi sposobami opisu obszarów 

niewidocznych. Często używa się map powstałych jako efekt działania programów do 

analizy komputerowej, dokonywanej na podstawie zebranej informacji przestrzennej lub 

obróbki zdjęć lotniczych. Niekiedy jednak, dla obniżenia kosztów oraz przyspieszenia 

procesu sporządza się jedynie przybliżony szkic, poprzez zaznaczenie na mapie terenu 

dostrzegalnych z badanej lokalizacji obiektów wyznaczających granicę cienia. W obu 

tych przypadkach mapę obszaru niewidocznego dla stacji bazowej umieszczonej w 

punkcie T
21 ],[ jjj xxx =  można przedstawić jako graficzny obraz nieregularnych plam, 

zlokalizowanych w układzie współrzędnych geograficznych. Ilustrację tego stanowić 

może rysunek 1.2. 

W prezentowanej metodyce przyjęto, że dane wejściowe dostępne będą dla każdej 

lokalizacji stacji bazowej właśnie w powyższej postaci. W pierwszym kroku zostaną one 

przetworzone na postać binarnych macierzy. Dokonuje się tego dzieląc mapy na 

odpowiednio małe sektory o postaci kwadratu, oraz przypisując każdemu z nich wartość 

0 lub 1 w zależności od uznania go za widoczny lub niewidoczny. Status sektora 

wyznacza się na podstawie stanu widoczności punktu stanowiącego jego środek. Tak 

przygotowane macierze zostaną poddane dodatkowej operacji przypisania wartości 0 tym 

ich elementom, które niezależnie od nadanego im uprzednio statusu reprezentują 

segmenty położone poza zasięgiem właściwej im stacji bazowej. Tym samym pozostałe 

niezerowe elementy każdej z macierzy, przypisanej poszczególnym lokalizacjom, 

opisywać będą kwadraty o boku u składające się na obszary niewidoczne, leżące 

wyłącznie w obrębie koła o środku w ix  i promieniu ir .  

Sposób ustalenia wartości całki z funkcji gęstości miary zapotrzebowania przy tak 

opisanym zbiorze całkowania, dla przypadku pojedynczej stacji bazowej podany zostanie 

w sekcji 2.4.2. W sekcji 2.4.3 natomiast, przedstawiona będzie metoda określenia obszaru 
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całkowania oraz ustalenia wartości całki po tym obszarze dla układu wielu stacji 

bazowych. 

2.4.2. Metoda wyznaczenia całki z funkcji gęstości miary zapotrzebowania dla 

obszarów niewidocznych w przypadku pojedynczej stacji bazowej 

W celu zaprezentowania metody obliczenia wartości korygującej służącej 

uogólnieniu wskaźnika jakości, przedstawiony najpierw zostanie sposób jej wyznaczenia 

w przypadku pojedynczej stacji bazowej. Zadanie to polega na obliczeniu sumy całek z 

funkcji gęstości miary zapotrzebowania, wyznaczonych – zgodnie z założeniami 

poczynionymi w poprzedniej sekcji – dla kwadratów odpowiadających niezerowym 

elementom macierzy reprezentującej mapę obszarów niewidocznych. W celu 

zintegrowania metodyki z procedurą przedstawioną w podrozdziale 2.3 przyjęto, iż 

kwadraty te zastąpione zostaną kołami, przez co możliwe będzie zastosowanie formuły 

(2.19). Podobnie jak wcześniej w przypadku soczewek, wynikły stąd błąd przybliżenia 

jest niewielki, o ile środki obu figur pokrywają się oraz zachowany jest warunek 

jednakowej powierzchni. Koło zastępcze spełniające powyższe założenia wyznaczone 

jest za pomocą promienia 

π

u
r = , (2.47) 

gdzie u jest długością boku kwadratu, a także współrzędnych środka p, będącego także 

środkiem przybliżanego kołem kwadratu.  

Użycie powyższej metody sprowadza zatem opisywany tu proces całkowania, do 

sumowania wartości otrzymanych w wyniku zastosowania wzoru (2.19) dla kół 

odpowiadających każdemu niezerowemu elementowi macierzy obszaru niewidocznego. 

Dodatkową zaletę stanowi możliwość zestawiania przylegających do siebie kwadratów w 

większe grupy, zachowujące w dalszym ciągu postać kwadratu, a więc taką, dla której 

można określić pojedyncze koło zastępcze. Pozwala to na opisanie obszarów 

niewidocznych za pomocą kół przy użyciu znacznie zmniejszonej ich liczby, co w dużym 

stopniu ogranicza skalę obliczeń. Ma to istotne znaczenie w odniesieniu do metody 

wyznaczania obszaru zacienionego dla układu wielu stacji bazowych, przedstawionej w 

kolejnej sekcji.  

2.4.3. Procedura wyznaczenia całki z funkcji gęstości miary zapotrzebowania dla 

obszarów niewidocznych w przypadku układu stacji bazowych 

Posługując się sposobem reprezentacji obszarów niewidocznych przy pomocy kół, 

przedstawionym dla pojedynczej stacji w sekcji 2.4.2, można następnie przystąpić do 

określenia wartości całki stanowiącej element korygujący wskaźnik jakości dla układu 
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stacji bazowych. Zbiór całkowania, definiuje się jako obszar niewidoczny dla każdej ze 

stacji tego układu, zlokalizowany w obszarze będącym sumą mnogościową zasięgu jego 

nadajników. 

Niech więc dany będzie zespół l stacji bazowych i przypisane im koła ),( jjj rxC , 

zwane dalej kołami zasięgu. Dla każdej ze stacji układu, zgodnie z rozważaniami sekcji 

2.4.2, można ustalić odpowiadający obszarom niewidocznym zestaw kół ),(
~

,,, kjkjkj rxC , 

jKk ,...,2,1= , umiejscowionych we wnętrzu kół jC . Koła kjC ,

~
 będą określane w dalszej 

części mianem kół cienia. Poszukiwany zbiór całkowania reprezentujący obszary 

niewidoczne, stanowi tu suma mnogościowa wszystkich elementów należących do 

którejkolwiek z wymienionych poniżej kategorii: 

(1) koło cienia kjC ,1

~
, które nie leży w zasięgu innych stacji bazowych, tzn. spełnia 

warunek ∅=∩
21 ,

~
jkj CC  dla każdego 2j  różnego od 1j ;  

(2) część koła cienia kjC ,1

~
, nie leżąca w zasięgu innej stacji bazowej 

2j
C  przy 21 jj ≠ , 

w przypadku gdy koło kjC ,1

~
 posiada części wspólne z kołami zasięgu innych stacji; 

(3) obszar będący kołem cienia 
11,

~
kjC  lub jego częścią, znajdujący się w obrębie 

innych kół zasięgu 
2j

C  przy 21 jj ≠ , i posiadający niepusty iloczyn mnogościowy 

z kołami cieni 
22 ,

~
kjC  tych kół zasięgu.  

Kategorie te ilustruje rysunek 2.7. 

Obliczenie całki z funkcji gęstości miary zapotrzebowania dla tych elementów 

umożliwia fakt, że w każdym przypadku pole ich powierzchni stanowi koło lub jego 

wycinek. Można zatem w odniesieniu do poszczególnych kategorii stosować opisane 

Rys. 2.7. Kategorie elementów składowych obszaru cienia dla układu stacji bazowych.  

1   

2 

3 

Obszar niewidoczny 
dla układu stacji 

Obszar cienia koła 2C  

widoczny dla układu stacji 

Obszar cienia koła 1C  

widoczny dla układu stacji 

1C  

2C  

1x  

2x   
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poniżej sposoby wyznaczania jej wartości. 

(1) W przypadku koła cienia należącego do kategorii (1), wartość całki oblicza się 

wprost ze wzoru (2.19). 

(2) Koło cienia, którego fragment stanowi obszar kategorii (2), można podzielić na 

dwie części. Pierwszą z nich stanowi soczewka powstała w wyniku przecięcia 

rozważanego koła cienia z kołem zasięgu innej stacji bazowej, natomiast częścią 

drugą jest jej dopełnienie, stanowiące właśnie obszar kategorii (2). Obie części 

można następnie przybliżyć kołami zastępczymi z użyciem algorytmu 

przedstawionego w sekcji 2.3.3. W tej sytuacji koło zastępcze reprezentujące 

obszar kategorii (2) można zgodnie z definicją uznać za obszar kategorii (1) i 

zastosować właściwe dla niego podejście przedstawione w poprzednim punkcie. 

Pozostałe koło natomiast nie stanowi obszaru kategorii (2), jednak ewentualnie 

może zawierać w sobie obszar zakwalifikowany do kategorii (3).  

(3) W przypadku natrafienia na obszar kategorii (3), a więc taki, który tworzy 

przecięcie koła 
11 ,

~
kjC  z innymi kołami cienia 

22 ,

~
kjC  przy 21 jj ≠ , można powstałą 

w ten sposób soczewkę także przybliżyć kołem zastępczym. Prowadzący do tego 

proces składa się z kolejnych kroków, zgodnie procedurą przedstawioną w sekcji 

2.3.3, przy czym w każdym z nich następuje podział uzyskanego w kroku 

poprzednim koła zastępczego na część wspólną z kołem cienia 
22 ,

~
kjC  (należącym 

do kolejnego koła ograniczeń 
2j

C ) oraz jej dopełnienie. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że dopełnienie takie otrzymywane na każdym z kroków może posiadać 

część wspólną z innymi kołami cienia 
32 ,

~
kjC  przy 32 kk ≠ , a zatem zawierać w 

sobie ewentualnie także inny obszar kategorii (3). W celu sprawdzenia, czy taki 

przypadek ma miejsce, a także wyznaczenia tego obszaru, część dopełniająca 

również zastępowana jest kołem.  

Zastosowany w punktach (2) i (3) podział koła cienia na dwie części, a następnie 

przybliżenie ich kołami zastępczymi (rysunek 2.8), wprowadza nowy element metody. 

Wprawdzie do określenia parametrów koła zastępczego dla soczewki, oznaczonej na 

rysunku 2.8 jako część A, posługiwać się można przedstawionym w sekcji 2.3.3 

algorytmem, jednak wyznaczenie promienia r oraz środka p koła zastępczego dla jej 

części dopełniającej (część B na rysunku 2.8) wymaga uzupełnienia. Otóż, środek koła 

zastępczego dla części B został definiowany jest podobnie jak wcześniej dla soczewki, 

jako punkt znajdujący się na prostej łączącej środki okręgów w połowie odcinka 

ograniczonego krawędziami obszaru. W tym przypadku, dla koła 1C  pokazanego na 

rysunku 2.4 będą to punkty 1q  i 3q , opisane za pomocą zależności (2.37)-(2.45). Na 

podstawie ich współrzędnych środek koła zastępczego dla części B określony jest jako: 
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p .  (2.48) 

Z kolei promień zastępczy r dla części B można obliczyć, korzystając ze wzoru  

π

π Pr
r

−⋅
=

2
1 , (2.49) 

przy czym pole powierzchni dla części A, oznaczone powyżej jako P, wyznacza się 

pomocą wzorów (2.21)-(2.22). 

W oparciu o zaprezentowaną metodykę, można określić przybliżony obszar cienia, 

określony dla dowolnego układu stacji bazowych. Szczegółowy opis algorytmu, 

dokonującego na podstawie zbiorów kół cieni kjC ,

~
 poszukiwania wszystkich elementów 

należących do wymienionych wyżej kategorii, dostępny jest jako dodatek 1 do niniejszej 

pracy. W wyniku jego działania otrzymywany jest zbiór obszarów uznanych za 

niewidoczne z punktu widzenia układu stacji bazowych, suma mnogościowa których to 

obszarów stanowi poszukiwany zbiór całkowania. Są one reprezentowane za pomocą kół 

kC
~

, gdzie *,...,2,1 Kk = , a zatem w postaci umożliwiającej obliczenie całki z funkcji 

gęstości miary zapotrzebowania. Obliczenie takiej całki umożliwia ostatecznie 

wprowadzenie elementu korygującego do wskaźnika jakości stacji bazowej E, pozwalając 

tym samym na przedstawienie go w postaci uogólnionej dla uwzględnienia ograniczenia 

widoczności jako:  

∑ ∫
=

−=

*

1 ~

d)(ˆ
K

k Ck

xxfEE . (2.50) 

W następnym podrozdziale 2.5 przedstawione zostanie kolejne uogólnienie 

wskaźnika jakości mające na celu uwzględnienie nowego czynnika – ograniczonej 

przepustowości urządzeń nadawczych poszczególnych stacji bazowych.  

1q 3q 2q

B A B A 

Rys. 2.8. Podział koła cienia na części A oraz B i przybliżenie tych obszarów kołami 
zastępczymi.  
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2.5. Uogólnienie wskaźnika jakości dla uwzględnienia ograniczonej 

przepustowości stacji bazowych  

Rozważania dotyczące wskaźnika jakości, zdefiniowanego w ramach podrozdziału 

2.3 i uogólnionego zgodnie w podrozdziale 2.4, formułowane były dotychczas przy 

założeniu, iż wielkość transmisji danych realizowana przez stacje bazowe nie jest 

ograniczona. Obecnie jako nowy element wprowadzony zostanie warunek stanowiący o  

maksymalnej przepustowości stacji bazowej, czyli największej ilości danych jaką może 

ona przesłać w jednostce czasu. W praktyce warunek taki staje się aktywny najczęściej w 

tych rejonach miasta, gdzie zapotrzebowanie na transmisję jest największe (najbardziej 

„atrakcyjnych”) i prowadzi do częściowego braku jego realizacji, zmniejszając 

planowany zysk. Dla ograniczenia wpływu tego czynnika niektóre połączenia powinny 

zostać przypisane do innej stacji bazowej, co wskazuje na potrzebę zagęszczania 

lokalizacji nadajników w obszarach dużego zapotrzebowania na usługi, nawet przy 

nakładających się polach ich zasięgów. Należy także zwrócić uwagę na dodatkową 

trudność planowania, wynikającą z istnienia dla poszczególnych stacji bazowych 

obszarów niewidocznych, rozważanych w poprzednim podrozdziale. Otóż, transmisja z 

rejonu niewidocznego dla stacji bazowej może potencjalnie nie zostać zrealizowana, 

nawet w przypadku istnienia innego widocznego nadajnika, jeśli w przypadku tej 

alternatywnej stacji bazowej warunek ograniczenia przepustowości jest aktywny. Co 

więcej, zapotrzebowanie na usługi w dowolnym obszarze może być stosownie dzielone i 

przypisane w odpowiednich proporcjach różnym stacjom bazowym, w miarę możliwości 

wykonania przez nie transmisji. Elementy te muszą zostać uwzględnione w procesie 

przydziału transmisji do poszczególnych stacji bazowych.  

Obliczenie uogólnionego wskaźnika jakości E , uwzględniającego warunek 

ograniczonej przepustowości urządzeń nadawczych, wymaga rozważenia dwóch 

zagadnień. Pierwsze z nich, ujęte w sekcji 2.5.1, wiąże się z przedstawieniem 

maksymalnej przepustowości w takiej postaci, która umożliwiałaby porównanie 

aspektów technicznych z finansowymi. Zagadnienie drugie natomiast dotyczy sposobu 

przyporządkowania zaspokajanego zapotrzebowania w sytuacjach, gdy usługa może być 

zrealizowana przez więcej niż jedną stację bazową. Ostatecznie, wyznaczeniu wartości 

uogólnionego o ograniczoną przepustowość wskaźnika jakości dla układu stacji 

bazowych poświęcona została sekcja 2.5.2.  

2.5.1. Określenie maksymalnej przepustowości stacji bazowej 

Stosowany w niniejszej pracy wskaźnik jakości, rozumiany jest dla pojedynczej 

stacji bazowej jako wielkość potencjalnego zysku, otrzymanego z realizacji przy jej 

pomocy zapotrzebowania na usługi transmisji danych. Ma on zatem wymiar finansowy. 

Maksymalna przepustowość stacji bazowej natomiast, zdefiniowana jest jako największa 
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ilość danych możliwa do przesłania przez nią w jednostce czasu, i stanowi ograniczenie o 

charakterze technicznym. Obie te wielkości nie mogą być porównywane bezpośrednio. 

Dla przedstawienia powyższego ograniczenia w postaci umożliwiającej takie 

porównanie przyjęto, że wielkość realizowanej transmisji odpowiada stałemu w czasie 

przydziałowi pasma transmisyjnego, pozostającego do dyspozycji danego klienta na 

mocy podpisanej umowy. Wynikająca stąd łączna wielkość transmisji wymaganej w 

jednostce czasu i przypisanej danej stacji bazowej, jest tożsama z jej przepustowością 

chwilową. Jednocześnie – ponieważ z tytułu udostępnienia klientom pasma 

transmisyjnego pobierana jest opłata – można stąd wyznaczyć średnią wartość finansową 

jednostki przepustowości. W oparciu o nią możliwe jest określenie wartości S 

zrealizowanych usług, odpowiadających maksymalnej dla danego typu nadajnika 

transmisji w jednostce czasu. Warunek ograniczonej przepustowości dla j-tej stacji 

bazowej można zatem zapisać w ogólnej postaci jako 

SS j ≤      dla  lj ,...,2,1= , (2.51) 

przy czym jS  oznacza wartość finansową transmisji zrealizowaną przez tę stację.  

W celu określenia wartości parametru jS , w pierwszej kolejności rozważony 

zostanie przypadek stacji bazowej, której pole zasięgu nie ma części wspólnej z polami 

zasięgu innych stacji. Zgodnie z interpretacją wprowadzonych w podrozdziale 2.2 wag 

iw  ( mi ,...,2,1= ) użytych w uogólnionej definicji estymatora jądrowego (2.14) 

charakteryzującego funkcję gęstości miary zapotrzebowania, reprezentują one 

potencjalny zysk związany z i-tą lokalizacją abonencką. Zysk ten rozumiany jest jako 

różnica potencjalnej wartości sprzedanych w jej obrębie usług, oznaczonej dalej jako s
iw , 

i bezpośredniego kosztu ich dostarczenia c
iw : 

cs
iii www −= . (2.52) 

Tak więc, funkcję gęstości miary zapotrzebowania można wyrazić jako różnicę składnika 

sprzedażowego (wyróżnianego górnym indeksem „s”) oraz kosztowego (wyróżnianego 

górnym indeksem „c”). W konsekwencji w podobnej postaci można przedstawić także 

wynik jej całkowania na obszarze dowolnego koła  
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oznaczając powyższe całki jako s
jE  oraz c

jE . Analogicznie zdekomponować można 

uogólniony ze względu na ograniczenie widoczności wskaźnik jakości jE  (2.50): 

cs
jjj EEE −= . (2.54) 
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W rozważanym powyżej przypadku pojedynczej stacji bazowej, nie ma możliwości 

skierowania transmisji do innych nadajników. Dlatego jS , czyli finansowa wartość 

zrealizowanej przez tę stację transmisji, odpowiada całkowitej wartości sprzedanych w jej 

zasięgu usług, którą reprezentuje składnik sprzedażowy uogólnionego wskaźnika jakości 

dla tej stacji: 

s
jj ES = . (2.55) 

Na tej podstawie warunek ograniczonej transmisji (2.51) można zapisać jako 

SE j ≤s . (2.56) 

Nierówność (2.56) stanowi poszukiwaną postać ograniczenia przepustowości, która 

umożliwia porównanie warunku o charakterze technicznym z odpowiednim składnikiem 

wskaźnika jakości.  

W dalszej części niniejszej sekcji, powyższa nierówność zostanie uogólniona na 

przypadek układu stacji bazowych, w którego całkowitym zasięgu można wyodrębnić 

rejony objęte zasięgiem więcej niż jednej stacji. Przecinanie się kół zasięgu dzieli zbiór 

będący sumą mnogościową obszarów leżących w zasięgu układu stacji na skończoną 

ilość rozłącznych podzbiorów o niepustym wnętrzu. Zgodnie z rozważaniami 

prowadzonymi w podrozdziale 2.3 i uzupełnionymi w sekcji 2.4.2, każdy z tych 

podzbiorów może zostać aproksymowany kołem kC
)

 przy Kk
)

,...,2,1= , co umożliwia 

następnie obliczenie przybliżonej wartości całki z funkcji gęstości miary 

zapotrzebowania, oznaczanej dalej jako )(kE . Stanowi ona wskaźnik jakości, 

interpretowany jako zysk z realizacji usług świadczonych abonentom zlokalizowanym 

wewnątrz k-tego podzbioru, przy czym – analogicznie jak zrobiono to powyżej w części 

poświęconej przypadkowi pojedynczej stacji  – wskaźnik ten można przedstawić jako 

różnicę składnika sprzedażowego s
)(kE  oraz kosztowego c

)(kE . Pierwszy z tych 

elementów reprezentuje całkowitą wartość występującego na danym obszarze 

zapotrzebowania na transmisję danych. Jeżeli obszar kC
)

 pokrywany jest sygnałem tylko 

jednego, j-tego nadajnika, wówczas kierowane są do niego wszystkie połączenia 

abonenckie, dla których zachowana jest linia widoku. W takim przypadku, o ile nie 

wystąpi ograniczenie przepustowości stacji bazowej, maksymalną wartość realizowanej 

przez nią transmisji w k-tym podzbiorze określa część sprzedażowa wskaźnika jakości, 

uogólniona ze względu na widoczność względem j-tego nadajnika, oznaczana dalej jako 
s

),( jkE . Wyznaczenia wartości s
),( jkE  można dokonać w oparciu o rozważania 

podrozdziału 2.4. W przypadku natomiast, gdy dany podzbiór leży w zasięgu więcej niż 

jednej stacji bazowej, wówczas każdy z takich nadajników może realizować jedynie 

przydzieloną mu część transmisji wynikającej z całkowitego zapotrzebowania. Jej 
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wielkość może zostać określona za pomocą parametru ]1,0[),( ∈jkv , zdefiniowanego jako 

iloraz wartości transmisji rzeczywiście wykonanej przez j-tą stację do całkowitej s
),( jkE . 

Sumując wartość transmisji dokonywanej dla poszczególnych podzbiorów kC
)

, 

można obliczyć wartość wskaźnika wyznaczającego łączną rzeczywistą wielkość 

zapotrzebowania zaspokajanego przez j-ty nadajnik, co odpowiada zdefiniowanemu 

wcześniej elementowi jS  według wzoru 

∑
=

⋅=
K

k

jkjkj EvS

)

1

s
),(),( . (2.57) 

Stąd ostatecznie otrzymuje się uogólnioną postać warunku ograniczonej przepustowości 

(2.51) dla każdej stacji układu: 

SEv
K

k

jkjk ≤⋅∑
=

)

1

s
),(),(      dla  lj ,...,2,1= . (2.58) 

Zaprezentowany w niniejszej sekcji sposób zapisu tego warunku zostanie następnie 

zastosowany w rozważaniach zawartych w następnej sekcji, dotyczących uogólnionego 

wskaźnika jakości E . 

2.5.2. Sposób obliczenia uogólnionego wskaźnika jakości 

Uogólniony wskaźnik jakości E  reprezentować będzie całkowitą zdolność układu 

stacji bazowych do zaspokojenia zapotrzebowania objętego zasięgiem jego nadajników, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu zagadnień ograniczenia widoczności oraz 

przepustowości. Ze względu na istnienie obszarów niewidocznych, duże znaczenie ma 

możliwość dokonywania wyboru tej spośród dostępnych stacji, dla której warunek 

zachowania linii widoku jest spełniony. Kierowane do takiej stacji połączenia mogą 

jednak pozostać niezrealizowane ze względu na ograniczoną przepustowość, zatem 

wybór stacji nie może być dokonany w sposób dowolny. Obliczenie zmodyfikowanego 

wskaźnika jakości E  musi bowiem zostać poprzedzone procesem takiego przydziału 

transmisji z danego obszaru poszczególnym nadajnikom, dla którego osiągnięta z 

uwzględnieniem wspomnianych czynników wartość wskaźnika byłaby największa.  

Wykorzystując wielkości wprowadzone w poprzedniej sekcji, wskaźnik E  można 

obliczyć za pomocą formuły 
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, (2.59) 

jako maksymalną wartość sumy zysku osiągniętego po przydzieleniu transmisji z 

podzbiorów kC
)

 poszczególnym stacjom. Występujące tu współczynniki jkv ),(  pozwalają 

jednoznacznie określić przydział transmisji do poszczególnych nadajników. Rozważany 

problem może zatem zostać sformułowany jako zadanie optymalizacyjne, polegające na 
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poszukiwaniu współczynników jkv ),(  maksymalizujących wskaźnik jakości (2.59). 

Muszą przy tym dla każdej stacji bazowej pozostać spełnione założenia ograniczonej 

przepustowości, sformułowane w sekcji 2.5.1 i opisane zależnością (2.58). Zbiór 

rozwiązań dopuszczalnych będzie ograniczony również warunkiem, iż dla każdego z 

wycinków kół zasięgu, należącego do więcej niż jednej stacji, suma zysku z usług 

przypisanych poszczególnym nadajnikom nie przekroczy wartości całkowitej – możliwej 

do osiągnięcia. Warunek ten można zapisać następująco:  

)(

1

),(),( k

l

j

jkjk EEv ≤⋅∑
=

     dla  Kk
)

,...,2,1=   oraz  lj ,...,2,1= , (2.60) 

przy czym )(kE  oznacza wartość wskaźnika jakości uogólnionego ze względu na brak 

widoczności, określonego dla k-tego podzbioru (sposób jego wyznaczenia podany został 

w sekcji 2.4.3). Uwzględnienie przedziału wartości jakie mogą przyjmować 

współczynniki jkv ),(  w postaci warunku  

10 ),( ≤≤ jkv      dla  Kk
)

,...,,2,1=   oraz  lj ,...,,2,1= , (2.61) 

wyczerpuje ograniczenia formułowanego zadania optymalizacyjnego.  

Zapisując występujące w owym zadaniu optymalizacji w charakterze zmiennych 

decyzyjnych współczynniki jkv ),(  jako współrzędne wektora x, oraz nierówności (2.58), 

(2.60) i (2.61) w postaci macierzowej, a także stałe występujące w równaniu (2.59) przy 

zmiennych decyzyjnych jako wektor wag funkcji celu c, zadanie to można przedstawić w 

następującej postaci: 

)(max cx
x

 (2.62) 

bAx ≤  (2.63) 

0≥x .  (2.64) 

Można zatem stwierdzić, że rozpatrywane tu zadanie optymalnego przyporządkowania 

transmisji poszczególnym stacjom bazowym posiada kanoniczną postać programowania 

liniowego. Można je rozwiązać za pomocą standardowej metody simpleks [35].  

Zaprezentowany tu materiał kończy przedstawione w podrozdziałach 2.2-2.5 

rozważania, których celem było zdefiniowanie kryterium jakości ustalonego układu stacji 

bazowych. Przedstawione procedury umożliwiają wzięcie pod uwagę wskazanych w 

formułującym cel niniejszej pracy podrozdziale 1.4, zagadnień związanych z 

ograniczeniami widoczności oraz przepustowości. Możliwość oceny układu stacji 

bazowych zostanie wykorzystana w dalszej części do wyznaczenia optymalnego układu 

stacji bazowych systemu LMDS.  
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2.6. Wyznaczenie optymalnego układu stacji bazowych  

2.6.1. Sformułowanie zagadnienia jako zadania przeszukiwania drzewa 

decyzyjnego 

Dysponując metodą określania jakości dowolnie ustalonego układu stacji 

bazowych, można przystąpić do rozwiązania podstawowego zagadnienia niniejszej pracy 

– wyznaczenia optymalnego ich układu. W tym celu zostaną zastosowane metody 

właściwe optymalizacji kombinatorycznej (badaniom operacyjnym) [35].  

Zgodnie z poczynionym we wstępie opisem uwarunkowań technicznych, 

wykorzystanie przez operatora telekomunikacyjnego różnych, oddanych mu do 

dyspozycji częstotliwości radiowych, wymaga stosowania urządzeń nadawczych istotnie 

różniących się parametrami użytkowymi. W prezentowanym modelu przyjęto zatem 

możliwość wyboru w każdej z potencjalnych lokalizacji jednej spośród p możliwych 

wersji rozwiązań sprzętowych, przy czym ,...}2,1{∈p . Opisane we wstępie ograniczenia 

poszczególnych wersji reprezentowane będą za pomocą dodatnich parametrów: ir  – 

promienia zasięgu, oraz ic  – kosztu zakupu i montażu urządzeń nadawczo-odbiorczych 

stacji bazowej, przy czym pi ,...,2,1=  indeksuje użytą wersję. Niech numeracja wersji 

będzie taka, iż odpowiada ona niemalejącej wartości ic . Możliwa jest także opcja, gdy w 

potencjalnej lokalizacji nie następuje zamontowanie nadajnika. Wówczas przyjmuje się 

0=i  oraz 00 =c .  

Niech dany będzie wektor T
21 ],...,,[ Lgggg = , którego współrzędne mogą 

przyjmować wartości charakteryzujące i-tą opisaną powyżej opcję, tzn. },...,1,0{ pg j ∈ . 

Warunek ig j =  oznacza zatem przypisanie j-tej lokalizacji i-tej opcji sprzętowej (lub 

braku nadajnika w przypadku 0=i ). Wektor g stanowi wektor decyzyjny w rozważanym 

tu zadaniu optymalizacyjnym. Jakość reprezentowanego przez niego wyboru określona 

będzie wartością następującego wyrażenia: 

∑
=

−=
L

j

g j
cgEgW

1

)()( . (2.65) 

Wartość ta oznacza wynik finansowy inwestycji, a mianowicie zysk pomniejszony o 

koszt urządzeń abonenckich oraz stacji bazowych. Funkcja E  określona na elemencie g, 

zdefiniowana została wzorem (2.59), po uwzględnieniu jego l niezerowych 

współrzędnych. Zgodnie z założonym celem pracy poszukiwane będzie maksimum 

wyrażenia (2.65): 

( ))(max gW
g

, (2.66) 

przy ograniczeniu  
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Ω≤∑
=

L

j

g j
c

1

. (2.67) 

Dodatnia liczba Ω  reprezentuje tu wielkość dostępnych środków finansowych.  

2.6.2. Rozwiązanie oparte na metodzie podziału i ograniczeń  

Problem poszukiwania wektora maksymalizującego funkcję celu (2.66), można 

sprowadzić do postaci przeszukiwania drzewa decyzyjnego [13, 35]. Niech zatem dane 

będzie L-poziomowe drzewo decyzyjne, w którym węzłowi poziomu 1 odpowiada wybór 

jednej z możliwych wartości },...,1,0{1 pg ∈  dla pierwszej pozycji listy potencjalnych 

lokalizacji stacji bazowych, węzłowi poziomu 2 odpowiada wybór },...,1,0{2 pg ∈  dla 

drugiej pozycji po uprzednim wyborze 1g , i tak dalej, aż do pozycji L-tej. Implikuje to 

przyporządkowanie danemu j-temu węzłowi kosztu 
jgc , odpowiadającego wybranej 

wersji urządzeń nadawczych. Rozwiązaniem rozważanego problemu jest wyznaczenie 

ścieżki od węzła poziomu początkowego 1 do węzła poziomu końcowego L, opisanej 

przy pomocy wektora g, dla którego funkcja (2.66) osiąga maksimum i spełnione jest 

ograniczenie (2.67). W celu rozwiązania tak sformułowanego zagadnienia, wykorzystana 

będzie metoda podziału i ograniczeń.  

Przed przystąpieniem do przeszukiwania drzewa, warto – w celu przyspieszenia 

obliczeń – odpowiednio ponumerować poziomy drzewa decyzyjnego. W tym celu dla 

każdego z nich należy określić największą wartość zysku, jaki otrzymać można w 

przypadku j-tej lokalizacji dysponując poszczególnymi typami urządzeń nadawczych, 

czyli obliczyć  

)(max
},...,1{ j

j

gj
pg

j cEW −=
∈

)
     dla każdego  },...,2,1{ Lj ∈ , (2.68) 

a następnie przyporządkować numerację poziomów zgodnie z malejącą wartością tego 

wyrażenia.  

Po zakończeniu powyższych czynności przygotowawczych, przeszukiwanie 

drzewa odbywa się według następującego algorytmu.  

Krok 1. Następuje tu określenie pierwszego dopuszczalnego wektora decyzyjnego. 

Począwszy od poziomu 1 przypisuje się kolejnym poziomom opcję sprzętową o 

najwyższym możliwym w ich przypadku numerze, przy czym możliwość przypisania  

j-temu poziomowi opcji uwarunkowana jest spełnieniem ograniczenia Ω≤∑
=

j

k

gk
c

1

. Przy 

tak określonym wektorze g, należy przyjąć )(max gWW =  oraz gg =max . W trywialnym 

przypadku gdy 0=g , przegląd drzewa zostaje zakończony.  

Krok 2. W odniesieniu do ostatnio wyznaczonego dopuszczalnego wektora g 

określa się najwyższy poziom *
j , dla którego przewidywany jest montaż urządzeń, tzn. 
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0* ≠
j

g . Następnie dla tego poziomu wybraną opcję zastępuje się opcją tańszą, czemu 

odpowiada zmniejszenie *j
g . W przypadku gdyby wartość *j

g  osiągnęła wartość 

zerową, wówczas – o ile 0
1* ≠

−j
g  – należy obniżyć wartość współrzędnej wektora 

decyzyjnego o poziom niżej, natomiast, gdy również 0
1* =

−j
g , należy powtarzać tę 

operację na kolejnym niższym poziomie dotąd, aż nie zostanie wskazany element 

wektora z przypisaną do niego opcją niezerową, lub do osiągnięcia zerowego wektora g. 

Jeżeli zachodzi 0=g , wówczas przegląd drzewa zostaje zakończony, natomiast w 

przeciwnym przypadku − należy przejść do kroku 3.  

Krok 3. Ponownie należy określić najwyższy poziom *
j , dla którego 

przewidywany jest montaż urządzeń, tzn. 0* ≠
j

g . Następnie począwszy od poziomu 

następnego, tj. 1* +j , przypisuje się kolejnym poziomom j opcję o najwyższym 

możliwym w ich przypadku numerze, dla której spełnione jest ograniczenie Ω≤∑
=

j

k

gk
c

1

. 

Należy przy tym w każdym z przypadków sprawdzić, czy nie zachodzi opisana dalej 

możliwość zamknięcia zdefiniowanego wyborem 1g , jgg , ... ,2  wierzchołka drzewa 

decyzyjnego. Jeżeli warunek zamknięcia nie jest spełniony, wówczas dla określonego 

tym sposobem wektora g należy obliczyć wartość )(gW , i jeśli jest ona większa od 

aktualnej maxW , przyjąć )(max gWW =  oraz gg =max , po czym następuje powrót do 

kroku 2. 

Możliwość zamknięcia wierzchołka zachodzi wówczas, gdy suma wartości funkcji 

celu obliczona dla stacji bazowych wybranych na poziomach 1,2,..., j oraz wartości 

funkcji celu oszacowanej jako maksymalna możliwa w przypadku dowolnego wyboru 

opcji dla pozostałych wyższych poziomów, nie przekracza dotychczas osiągniętej 

21 =g

12 =g  

03 =g  

1=j  

2=j  

3=j  

Rys. 2.9. Ilustracja kroku 1:– wybór wektora g (zaznaczony kolorem czarnym) dla przykładowej 
liczby możliwych lokalizacji L = 3, p = 2 możliwych opcji sprzętowych, oraz środków 

finansowych Ω  umożliwiających zakup jednego nadajnika w wersji 1 oraz jednego 
nadajnika w wersji 2; kolorem szarym oznaczono wierzchołki odrzucone w tym kroku jako 
przekraczające dostępne środki inwestycyjne. 
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wartości maxW . Oszacowanie to polega na określeniu sumy ∑
+=

J

jk

kW
1

)
, gdzie kW

)
 

zdefiniowane zostało wzorem (2.68), natomiast J oznacza tu numer najwyższego 

poziomu, dla którego spełniona jest zależność  

Ω≤+∑ ∑
= +=

j

k

J

jk

g cc
k

1 1

1 . (2.69) 

W celu interpretacji powyższego wzoru warto przypomnieć, iż dostępne wersje sprzętowe 

zostały ponumerowane zgodnie z rosnącym parametrem ic , a więc dolne oszacowanie 

kosztu związanego z wyborem typu urządzenia nadawczego jest równe 1c . 

Po zakończeniu algorytmu przeszukiwania drzewa, element zapisany jako maxg  

reprezentuje poszukiwany optymalny układ stacji bazowych.  

Przedstawiona tu metoda wiąże się ze znaczną ilością obliczeń, wynikającą z 

konieczności wielokrotnego wyznaczania wartości funkcji celu, a w szczególności 

posiadającego złożoną postać, zmodyfikowanego wskaźnika jakości E . Przedstawiony 

w podrozdziale 2.5 sposób w jaki jest wyznaczana jego wartość wymaga uprzedniego 

obliczenia kolejno wskaźnika jakości w postaci podstawowej E oraz uogólnionej ze 

względu na brak widoczności E . Prawdziwa jest przy tym występująca pomiędzy nimi 

zależność EEE ≤≤ . Możliwa jest zatem dodatkowa eliminacja części obliczeń, jeżeli 

w trakcie ich wykonywania dla wektora g spełniony zostanie warunek )(max gEW ≤  lub 

)(max gEW ≤ . Osiągnięta tym sposobem możliwość przyspieszenia algorytmu nabiera 

szczególnego znaczenia w sytuacjach, gdy zadania ze względu na wymiarowość wektora 

decyzyjnego przybierają duże rozmiary, co może mieć miejsce szczególnie dla 

omówionego w kolejnym podrozdziale 2.7 zagadnienia planowania w wieloletnim 

horyzoncie.  

2.7. Uogólnienie zagadnienia wyznaczenia optymalnego układu stacji 

bazowych dla uwzględnienia wieloletniego horyzontu planowania  

2.7.1. Sformułowanie zagadnienia jako zadania optymalizacji kombinatorycznej  

Omówione w poprzedniej sekcji zadanie poszukiwania najlepszego układu stacji 

bazowych sformułowane zostało przy założeniu, że wielkość rynku nie podlega 

zachodzącym w czasie zmianom. Należy liczyć się jednak z niestacjonarnością 

uwarunkowań, co – jak zostało to wyjaśnione w podrozdziale 1.2 – może istotnie 

wpływać na badaną dla wieloletnich inwestycji jakość otrzymanego wyniku. Dlatego w 

niniejszej sekcji proponowana metodyka zostanie uogólniona do postaci, która umożliwi 

uwzględnienie zmiennego w czasie charakteru rozważanego zagadnienia.  
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Decydując się na inwestycję obliczoną na T lat należy liczyć się z tym, że w jej 

trakcie odnotuje się stopniowy spadek cen, wzrost transmisji pochodzącej od 

dotychczasowych klientów, a także objęcie usługami nowych grup konsumentów. 

Oszacowania skali tego zjawiska dokonuje się na podstawie wskaźników wynikających z 

analizy długookresowych trendów rynkowych. Na tej podstawie operatorzy planują 

strategię działalności rynkowej, wynikiem której może być przykładowo harmonogram 

wdrażania nowych produktów, stanowiących źródło zwiększonego popytu. W oparciu o 

powyższe, dotyczące przyszłości czynniki, przewiduje się zmiany przeciętnej wartości 

przychodów oraz wymaganej transmisji w odniesieniu do typowych odbiorców usług. Ich 

skutkiem będzie zróżnicowanie w czasie spodziewanej wartości sprzedaży i w 

konsekwencji wielkości zysku przypisanego poszczególnym lokalizacjom abonenckim. 

W kolejnych okresach zmianom ulegać mogą także zbiory potencjalnych lokalizacji 

abonenckich, ze względu na wskazanie nowych budynków, dla których przekroczone 

zostanie niezbędne do podłączenia minimum. Przy wykorzystaniu tak zgromadzonych 

informacji możliwe jest zatem określenie funkcji gęstości miary zapotrzebowania w 

zależności od czasu. Na jej podstawie, w sposób zaprezentowany w punktach 2.3-2.5, 

wylicza się przybliżony zysk E  możliwy do osiągnięcia w odpowiednim roku dla 

założonej konfiguracji nadajników. Należy jednak pamiętać, że ze względu na poziom 

nieokreśloności wzrastający wraz z wielkością horyzontu planowania, wiarygodność 

danych stopniowo maleje. Dodatkowymi czynnikami niestacjonarności mogą być także 

zmiany cen i parametrów urządzeń nadawczych, a także sukcesywne powiększanie 

dostępnych środków inwestycyjnych związanych z przychodami. 

Niech zmienna t charakteryzująca czas ma charakter dyskretny, czyli 

},...,2,1{ Tt ∈ . Parametry układu stacji bazowych definiuje się w sposób przedstawiony w 

sekcji 2.6.1, za pomocą wektora decyzyjnego T
)(21 )](),...,(),([)( tgtgtgtg tL= . Do 

dalszych rozważań przyjęte zostanie założenie, że uruchomione stacje nie podlegają 

późniejszym zmianom lokalizacji ani wyłączeniom. Wynika z niego, iż dokonanie 

wyboru, takiego że 0)( >tg j  dla dowolnej współrzędnej wektora g, określa wartość tej 

współrzędnej również w latach następnych: )()( *
tgtg jj =  dla Ttt ≤< * . Powyższe 

założenie nie jest konieczne dla proponowanej metodyki, ale w praktyce jest ono 

najczęściej spełnione ze względu znaczny koszt powtórnej instalacji i konieczność 

okresowego wstrzymania świadczenia usług klientom. Jego przyjęcie natomiast 

zmniejsza ilość możliwości decyzyjnych rozważanego zagadnienia, zwiększając 

szybkość wykonywania obliczeń. 

Jako kryterium oceny wybranego układu stacji bazowych, a także przypisania im 

właściwej wersji sprzętowej, posłużyć może – podobnie jak dla przypadku opisanego w 

sekcji 2.6.1 – zysk lub strata wynikające z dokonanej inwestycji. W kolejnych latach 

wyrażać się on będzie wartością sprzedanych usług, pomniejszoną o koszt zakupu 

urządzeń stacji bazowych oraz ich utrzymania. Ostatni ze składników, oznaczony dalej 
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jako 
jgc~ , ponoszony jest w kolejnych okresach pracy stacji, począwszy od momentu jej 

instalacji. Koszt zakupu stacji bazowych natomiast uwzględniony zostaje jedynie w roku, 

w którym następuje ich instalacja, co reprezentowane będzie za pomocą wielkości )(tg j
c
(

 

określonej jako 
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              . latach hpozostalycw 0
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 (2.70)  

Tak określony wynik finansowy osiągany w roku t zapisać można w postaci 

∑∑
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−−==
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tg
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j

tgt jj
cctgEtgWW
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~))(())((
(

. (2.71) 

Formułując ostatecznie zadanie optymalizacyjne, mające na celu wyznaczenie 

najlepszego układu stacji bazowych, jako kryterium jego oceny przyjęta zostanie 

maksymalna wartość wynikającego zysku uzyskanego po czasie T, wyrażona wzorem:  

∑
=

T

t

ttWb
1

, (2.72) 

przy czym współczynniki powyższej kombinacji liniowej tb  powinny odzwierciedlać 

malejący stopień zaufania do przewidywanych danych, a zatem postulowane jest aby 

21 tt bb ≥  gdy 21 tt < .  

Jednocześnie zadanie to musi spełniać ograniczenie, zgodnie z którym w 

dowolnym momencie inwestycji poniesione koszty nie mogą przekroczyć wielkości 

dostępnych środków inwestycyjnych, uzupełnionych o część wypracowanego zysku, 

określoną – wynikającym ze strategii inwestycyjnej – parametrem ]1,0[∈ω . Dokonując 

formalnego zapisu, dla każdego roku t musi zostać spełniony warunek:  

∑∑∑∑
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tg kgEcc
jj

11 1

)1(

1

)( ))1((~ ω . (2.73) 

2.7.2. Rozwiązanie oparte na metodzie podziału i ograniczeń  

Sformułowane powyżej zadanie optymalizacji, określone formułami (2.72)-(2.73) 

rozwiązuje się stosując metody optymalizacji kombinatorycznej, podobnie jak w 

opisanym w sekcji 2.6.2 przypadku jednorocznym. Dla potrzeb planowania z horyzontem 

wieloletnim, wektor decyzyjny g przyjmuje postać zestawienia uprzednio rozważanego 

wektora decyzyjnego, określonego dla poszczególnych lat, czyli )](),...,2(),1([ Tgggg = . 

Podobnie jak wcześniej, poszczególne współrzędne )(tg j  należące do kolejnych jego 

składowych )(tg  reprezentują potencjalne lokalizacje stacji bazowych, a przybierane 

przez nie wartości określają, czy oraz jaki rodzaj urządzeń transmisyjnych przewidywany 

jest dla nich w roku t. Określone zostaje zatem drzewo decyzyjne, którego poziomy 
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odpowiadają współrzędnym wektora g. Do znalezienia wektora maxg , dla którego 

zdefiniowana formułą (2.72) funkcja celu przyjmuje wartość maksymalną, należy 

wykorzystać ponownie algorytm oparty na metodzie podziału i ograniczeń, którego 

założenia przedstawione zostały w sekcji 2.6.2. Ze względu na wprowadzenie zmiennego 

warunku ograniczonych środków finansowych (2.73) dla każdego z kolejnych lat, a także 

skutku jaki przypisanie opcji poziomowi )(tg j  implikuje dla poziomów )( *
tg j  przy 

Ttt ≤< * , konieczna jest jego nieznaczna modyfikacja.  

Sposób konstrukcji drzewa decyzyjnego, w którym wybór opcji na jednym z 

poziomów skutkuje analogicznym przyporządkowaniem na kolejnych, a decyzja o nie 

zainstalowaniu urządzeń w danej lokalizacji nie eliminuje takiej możliwości w dalszych 

poszukiwaniach, wymusza nową postać warunku zamknięcia wierzchołka. W celu jego 

skonstruowania, każdemu )(tj  oznaczającemu j-tą lokalizację rozważaną w roku t, 

zostanie najpierw przyporządkowane oszacowanie największego możliwego zysku jaki 

można osiągnąć do roku T, wybierając w roku t dla j-tej lokalizacji dowolny rodzaj stacji 

określony opcją pi ,...,2,1= . Wartość tego oszacowania określona jest następująco: 
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Możliwość zamknięcia wierzchołka zachodzi wówczas, gdy suma wartości funkcji celu 

obliczona dla składowych wektora g do poziomu )(tj  włącznie, a także wartości funkcji 

celu oszacowanej jako maksymalna możliwa w przypadku dowolnego wyboru opcji dla 

pozostałych wyższych poziomów, nie przekracza dotychczas osiągniętego maxW . Druga z 

tych wartości przyjmuje postać sumy ∑∑
−

= +=
+

1

1 )1()(

j

k tk
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jk tk WW
((

, gdzie  
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 (2.75) 

Szybkość działania wykorzystanego tu algorytmu opartego na metodzie podziału i 

ograniczeń w znacznym stopniu zależy od liczby poziomów drzewa decyzyjnego. W 

przypadku drzewa zbudowanego dla zadania jednorocznego, w którym rozważa się 1+p  

opcji oraz L poziomów, zmniejszenie L o 1 powoduje zmniejszenie liczby węzłów 

decyzyjnych o )1()1( −+⋅ L
pp . Jednocześnie sposób konstrukcji tego drzewa dla 

przypadku zadania z wieloletnim horyzontem planowania powoduje T-krotne 

zwiększenie liczby poziomów, natomiast eliminacja jednej potencjalnej lokalizacji 

odpowiadająca zmniejszeniu liczby poziomów o T, wiąże się z kolei ze zmniejszeniem 

liczby węzłów o )1()1()1)1(( −+⋅−+ LTT
pp . Z tego względu w przypadkach dużych 

zadań, szczególnie istotne znaczenie dla skrócenia czasu trwania obliczeń ma możliwość 

wcześniejszego odrzucenia lokalizacji wątpliwych, dla których nie wydaje się możliwe 
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uzyskanie w rozpatrywanym czasie zysku, a zatem zgodnie z formułą (2.75) zachodzi 

0)1( ≤jW
(

.  

Przedstawione w powyższym podrozdziale uogólnienie algorytmu znajdywania 

optymalnego układu stacji bazowych systemu LMDS, kończy etap rozważań dotyczących 

sposobu jego wyznaczania z uwzględnieniem aspektów technicznych. Tym samym 

jedynym z uwarunkowań wymienionych w podrozdziale 1.4, które nie zostało dotąd 

wzięte pod uwagę w opracowanej metodyce, stał się czynnik związany z nieokreślonością 

zapotrzebowania. Zagadnieniu temu poświęcony zostanie kolejny podrozdział 2.8.  

2.8. Uwzględnienie rozmytego charakteru przewidywanego zapotrzebowania 

na usługi transmisji danych 

2.8.1. Rozmyty charakter przewidywanego zapotrzebowania na usługi transmisji 

danych 

Metodyka wyznaczania optymalnego układu stacji bazowych systemu LMDS 

przedstawiona w podrozdziałach 2.2-2.7, jako zasadnicze informacje projektowe 

wykorzystywała wielkość przewidywanego zysku dla obiektów abonenckich. Podstawą 

jego określenia jest oszacowanie przyszłego popytu dokonywane dla poszczególnych 

odbiorców usług mieszczących się w danej lokalizacji. W praktyce uzyskuje się je w 

oparciu o przynależność owych odbiorców do zdefiniowanych poprzez zespół wybranych 

cech grup konsumenckich, dla których określono średnią wartość sprzedaży. Łączne 

zapotrzebowanie wszystkich podmiotów umiejscowionych w i-tym budynku wyznaczało 

stopień atrakcyjności tej lokalizacji i było reprezentowane w modelu za pomocą 

rzeczywistej liczby s
iw . Jednak w skali pojedynczego budynku, obejmującego kilku lub 

kilkunastu klientów metody statystyczne mają ograniczone uzasadnienie. W 

szczególności nie powinno się posługiwać współczynnikami statystycznymi dla 

określenia czy klient należący do określonej grupy konsumenckiej zdecyduje się na 

skorzystanie z usługi, a jeśli tak, to czy zrealizuje go u tego właśnie operatora. Ponadto 

oszacowanie wielkości s
iw  dokonywane jest najczęściej na podstawie opinii eksperta, 

mającej charakter uznaniowy i nierzadko wyrażanej w formie werbalnej. Z powyższych 

powodów, dla uwzględnienia nieokreśloności danych, do opisu przewidywanego w 

budynku abonenckim zapotrzebowania wykorzystane będą liczby rozmyte [15]. 

Teoria zbiorów rozmytych służy do opisywania nieprecyzyjności związanej z 

przynależnością elementu do zbioru lub jej brakiem. Uznając za możliwe także stany 

pośrednie, określany jest stopień, z jakim dany element należy do zbioru, co 

charakteryzuje się za pomocą funkcji przynależności. Szczególny przypadek takich 

zbiorów stanowią liczby rozmyte, gdy funkcja przynależności określona jest na zbiorze 
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liczb rzeczywistych, tj. ]1,0[: →Rµ . W dalszej części pracy dla podkreślenia, że 

wielkość A ma charakter rozmyty, stosowane będzie wobec niej oznaczenie A .  

Tak wiec parametr s
iw  będzie uogólniony w niniejszej sekcji do postaci liczby 

rozmytej s
iw , opisanej za pomocą funkcji przynależności ]1,0[:s →R

iw
µ , której nośnik 

zawarty jest w zbiorze liczb nieujemnych   

),0[)supp( s ∞⊂
iw

µ   (2.76) 

i spełniającej dodatkowo warunek 

1)(   :     ! ** s =∈∃ xx
iw

µR . (2.77) 

Ze względu na sposób formułowania opinii przez ekspertów w zagadnieniach tego typu, 

wielkość *x  utożsamia się tu z rozważanym dotychczas parametrem s
iw  i interpretuje 

jako wartość spodziewanej sprzedaży, która ze względu na brak odpowiednich metod 

będzie określona w sposób nieprecyzyjny.  

Uwzględniając specyfikę prezentowanej tu metodyki, szczególnie dogodne ze 

względu na łatwość identyfikacji i prostotę obliczeń, są liczby rozmyte typu L-R [8, 15], 

których funkcja przynależności dla s
iw  przyjmuje następującą postać: 
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przy czym 0s >
iw

α  oraz 0s >
iw

β . Wprowadzone w powyższym wzorze funkcje L oraz R 

nazywane są odpowiednio lewo- i prawostronną funkcją odniesienia liczby rozmytej oraz 

spełniają warunki: 

1) )()( xRxR =− , 

2) 1)0( =R , 

3) R  jest funkcją słabo malejącą w przedziale ),0[ ∞ , 

i analogicznie dla funkcji L. Ilustrację powyższej definicji stanowi rysunek 2.10. 

Rzeczywista liczba s
iw  reprezentuje tu zatem wartość modalną, dla której 1)( s

s =iw
iw

µ , 

natomiast s
iw

α  i s
iw

β  decydują o lewo- i prawostronnym rozmyciu wokół tej liczby.  

Jedną z zalet liczb typu L-R jest możliwość scharakteryzowania ich za pomocą 

trzech parametrów, co dla s
iw  zapisuje się jako 

),,( ss

ss

ii
ii w

ww
w βα= , (2.79) 

i w konsekwencji umożliwia to dokonywanie w dogodny sposób operacji na tych 

liczbach. Poniżej zdefiniowane zostaną te działania, które mają istotne znaczenie dla 
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prezentowanej w niniejszej pracy metodyki, a mianowicie:  

• suma liczb rozmytych ),,( AAA βαA=  oraz ),,( BBB βαB=  wyraża się 

wzorem 

),,(),,(),,( BABABBAABA ββααβαβα +++=+=+ BABA , (2.80) 

• różnica liczb rozmytych ),,( AAA βαA=  oraz ),,( BBB βαB=  dana jest 

formułą 

),,(),,(),,( BABABBAABA ββααβαβα ++−=−=− BABA , (2.81) 

• iloczyn liczby rozmytej ),,( AAA βαA= oraz liczby rzeczywistej b wynosi 

),,( AAA βαbAb ⋅=⋅ . (2.82) 

Jeżeli przyjąć dodatkowo 0== AA βα , to liczba rozmyta )0,0,( A=A  może być 

utożsamiana z liczbą rzeczywistą A. Co więcej, wzory (2.80)-(2.81) prawidłowo określają 

wtedy operacje sumy i różnicy dla liczby rozmytej i rzeczywistej, a także dwóch liczb 

rzeczywistych. Liczby rozmyte L-R stanowią zatem uogólnienie liczb rzeczywistych w 

rozważanym powyżej zakresie. Ma to praktyczne znaczenie dla przedstawionej tu 

metodyki, gdyż czasem zapotrzebowanie w niektórych lokalizacjach abonenckich może 

być określone w sposób jednoznaczny dzięki podpisanym wcześniej umowom.  

W przypadku wprowadzonych wyżej liczb L-R, założenie (2.76) jest równoważne 

warunkowi 

miwi
i

,...,2,1dla       s
s =≤

w
α . (2.83) 

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto następującą postać funkcji L oraz R: 

Rys. 2.10. Funkcja przynależności trójparametrycznej liczby rozmytej.  
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Jest ona zgodna z naturalnym sposobem wyrażania oceny ekspertów w podobnych 

zagadnieniach. 

W dalszej części niniejszego podrozdziału przedstawione zostanie uogólnienie 

prezentowanej tu metodyki wyznaczania optymalnego układu stacji bazowych po 

wprowadzeniu rozmytego opisu zapotrzebowania. Jako pierwsze w następnej sekcji 

rozważone zostanie zagadnienie określenia w takim przypadku wskaźnika jakości. 

2.8.2. Obliczenie wskaźnika jakości w postaci rozmytej 

Wskaźnik jakości układu stacji bazowych, zdefiniowany został w sekcji 2.3.1 jako 

całka z wyrażonej wzorem (2.14) funkcji gęstości miary zapotrzebowania dla pola 

objętego zasięgiem jego nadajników. Skutkiem wprowadzenia w miejsce rozważanej 

dotąd wartości rzeczywistej s
iw  rozmytego parametru przewidywanej sprzedaży s

iw , 

także stosowany we wspomnianym wzorze element iw , reprezentujący spodziewany zysk 

przypisany i-tej lokalizacji abonenckiej, przyjmuje postać rozmytą iw. Na podstawie 

wzorów (2.52) i (2.81) oraz przy wykorzystaniu notacji określonej formułą (2.79), wyraża 

się go jako  

 =−=−=−= ),,()0,0,(),,( ssss

cscscs

iiii
iiiiiii wwwww

wwww
ww βαβα  (2.85) 

),,(
iiiw ww βα= . 

W konsekwencji, rozmyty charakter przyjmują także wartości funkcji gęstości miary 

zapotrzebowania (2.14):  

∑
=








 −
=

m

i i

i

i

i

hs

xx
K

s

w
xf ii

1
2

),,(
)(ˆ ww βα

 (2.86) 

oraz opisana wzorem (2.19) wartość całki z tej funkcji dla koła jC  o środku w punkcie 

T
21 ],[ jjj xxx = , dodatnim promieniu jr  oraz nieujemnej odległości ijd  pomiędzy 

środkiem tego koła a środkiem i-tego jądra  
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QwQw wwwwE βαβα , (2.87) 

przy czym 
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Wartość wskaźnika jakości dla układu stacji bazowych wyznacza się analogicznie 

do opisanego wcześniej przypadku, w którym funkcja gęstości miary zapotrzebowania 

nie miała charakteru rozmytego. Korzystając z metody przedstawionej w podrozdziale 

2.3 zastępuje się kołami zastępczymi rozłączne podzbiory, na jakie brzegi kół zasięgu 

poszczególnych stacji bazowych dzielą całkowite pole ich zasięgu, a następnie dla 

każdego z powstałych w ten sposób podzbiorów używa formuły (2.87). Tak więc, 

wskaźnik jakości układu otrzymywany jest jako 

∑
=

=
K

k

k

)

1

)( EE , (2.89) 

gdzie )( kE  odpowiada wartości całki z funkcji gęstości miary zapotrzebowania dla k-tego 

podzbioru )(kE , wprowadzonej w sekcji 2.5.1. Warto zauważyć, że E jako kombinacja 

liczb L-R jest także liczbą tego typu.  

Jeden z zasadniczych elementów procedury wyznaczania elementu optymalnego 

stanowi porównywanie wskaźników jakości dwóch różnych układów stacji bazowych. Z 

uwagi na rozmyty charakter wskaźnika (2.89), w kolejnej sekcji 2.8.3 zaprezentowana 

zostanie metoda wskazywania który z dwóch układów będzie preferowany (uznany za 

„lepszy”), uogólniająca na przypadek rozmyty klasyczne porównywanie rzeczywistych 

wartości wskaźników jakości.  

2.8.3. Porównanie rozmytych wskaźników jakości  

Podstawową właściwość w teorii optymalizacji, wymaganą od wskaźników 

jakości, stanowi możliwość wskazania „lepszego” z rozważanych elementów, 

charakteryzowanych przez taki wskaźnik. W przypadku rozważanych już uprzednio 

wskaźników o wartościach rzeczywistych możliwość ta była zagwarantowana w sposób 

naturalny, jednakże porównywanie wielkości dwóch liczb rozmytych stanowi także 

operację rozmytą – najczęściej nie jest możliwe wskazanie liczby większej w sposób 

jednoznaczny. Dlatego też konieczne jest zdefiniowanie metody porównania rozmytych 

wskaźników jakości, które w rozważanym problemie przyjmują postać L-R. W tym celu 

użyta zostanie teorii preferencji [10], przy wykorzystaniu elementów teorii decyzji – 

reguły bayesowskiej i minimaksowej [2].  

Pierwsza z nich – reguła bayesowska – ma charakter realistyczny, a o wartości 

oceny decyduje tu wartość średnia liczby rozmytej charakteryzowanej przez funkcję 

przynależności Eµ . Wynikłe z jej użycia kryterium sprowadzić można do następującego 

warunku porównania dwóch wskaźników E′  i E′′ : 
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gdzie EE ′′′ <  oznacza iż E′  jest preferowane względem E′′ . Dla funkcji Eµ  o postaci 

(2.78) oraz L i R danych jako (2.84), poszczególne elementy powyższego wyrażenia 

wynoszą: 
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gdzie E jest takie że 1)( =EEµ . Tak więc po podstawieniu wzorów (2.91) i (2.92), 

formuła (2.90) przyjmuje postać 
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αβαβ

EE< , (2.93) 

przy czym E ′ , α ′ , β ′  oraz E ′′ , α ′′ , β ′′  oznaczają stosownie poszczególne parametry 

liczb E′  oraz E′′ .  

Drugie kryterium – odpowiadające działaniu pesymistycznemu – wynika z reguły 

minimaksu. Zgodnie z jego koncepcją decyduje tu najgorszy z możliwych scenariuszy. 

Kryterium to przyjmuje postać: 

EEEE ′′′ −′′≤−′⇔′′′ αα EE    < . (2.94) 

Łącząc obie reguły decyzyjne, ocena rozmytego wskaźnika jakości dokonywać się 

będzie na podstawie wartości funkcji preferencji P, będącej kombinacją liniową formuł 

(2.93) i (2.94), ze współczynnikami δ  oraz δ−1 : 
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+= EEP , (2.95) 

przy czym ]1,0[∈δ . Parametr ten określa priorytety planistów, dokonujących 

kompromisu pomiędzy przyjęciem założeń realistycznych – wówczas δ  jest bliższe 1 – i 

pesymistycznych – wtedy wartość δ  jest bliższa 0. W omawianym zagadnieniu 

odpowiada to odpowiednio skłonności – poprzez przyjętą strategię inwestycyjną – do 

uzyskania największego zysku, przy jednoczesnej akceptacji wynikającego stąd 

zwiększonego ryzyka, lub też wyniku finansowego o mniejszej wartości, otrzymanego 

jednakże bez względu na potencjalnie niekorzystną sytuację rynkową. Przy braku 
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wyrazistych przesłanek wskazujących na celowość wyróżnienia jednej z tych postaw, 

przyjmuje się 5,0=δ . 

Można także zauważyć, że jeśli do wzoru (2.95) podstawione zostaną 0=Eα  i 

0=Eβ , to EP =)( E  przy dowolnej wartości parametru δ , co jest równoważne 

rozważanemu dotychczas przypadkowi nierozmytemu.  

Przedstawiona powyżej koncepcja zastosowania teorii preferencji do 

porównywania rozmytych wskaźników jakości, dotyczy zarówno podstawowej postaci 

problemu przedstawionej w podrozdziale 2.3, jak i jego uogólnień poczynionych w 

podrozdziałach 2.4-2.5. Szczegółowo zagadnienia te zostaną skomentowane w kolejnych 

sekcjach 2.8.4-2.8.5. 

2.8.4. Określenie rozmytego wskaźnika jakości uogólnionego dla uwzględnienia 

obszarów niewidocznych 

Wykorzystując określony w sekcji 2.8.2 rozmyty wskaźnik jakości, można w 

konsekwencji obliczyć jego wartość uogólnioną E wprowadzaną dla uwzględnienia 

obszarów niewidocznych. Należy w tym celu posłużyć się metodyką przedstawioną w 

podrozdziale 2.4, w szczególności określić zestaw kół reprezentujących obszary 

niewidoczne, a następnie stosując odpowiednio działania (2.80)-(2.82), skorzystać z 

rozmytej postaci wzoru (2.50). Po odjęciu od wskaźnika jakości E elementu 

korygującego, stanowiącego całkę po obszarach niewidocznych, otrzymuje się wartość 

poszukiwanego tu wskaźnika E. Jako kombinacja rozmytych liczb L-R, jest on także  

– podobnie jak wartość wskaźnika E – liczbą tego typu. Nie zmienia to zatem charakteru 

rozważanego tu zadania optymalizacyjnego w obecności czynnika rozmytego.  

Uzyskana w ten sposób postać rozmytego wskaźnika jakości E zmodyfikowanego 

ze względu na obecność obszarów niewidocznych, użyta zostanie w następnej sekcji do 

jego dalszego uogólnienia dla uwzględnienia ograniczonej przepustowości stacji 

bazowych.  

2.8.5. Określenie rozmytego wskaźnika jakości uogólnionego dla uwzględnienia 

ograniczonej przepustowości stacji bazowych 

W podrozdziale 2.5 przedstawiono metodę obliczenia uogólnionego – ze względu 

na istnienie obszarów niewidocznych i ograniczoną przepustowość nadajników – 

wskaźnika jakości E dla przypadku, w którym przewidywana sprzedaż reprezentowana 

była za pomocą wartości rzeczywistych. Metoda ta opierała się na rozwiązaniu 

wyrażonego wzorami (2.58)-(2.61) zadania optymalnego przydziału transmisji 

poszczególnym stacjom bazowym, w celu określenia maksymalnej zdolności układu tych 

stacji do wytworzenia zysku. Wprowadzenie nieprecyzyjności w opisie zapotrzebowania 

na usługi transmisji danych sprawia, że część współczynników tego zadania – wynikająca 
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z całkowania funkcji gęstości miary zapotrzebowania – przyjmuje wartości rozmyte. Tym 

samym, stosując analogię do jego zapisu w postaci (2.62)-(2.64), zadanie to można 

przedstawić jako zagadnienie rozmytego programowania liniowego  

)(max x
x

c  (2.96) 

1 1 bA ⊆x  (2.97) 

22 bxA ≤  (2.98) 

0≥x ,  (2.99) 

przy czym c oznacza wektor rozmytych wag funkcji celu, natomiast symbol ⊆  stanowi 

rozmyty odpowiednik klasycznego symbolu ≤ . W przypadku liczb typu L-R, przy 

oznaczeniach ),,Z( ZZZ ′′′=′ βα  i ),,Z( ZZZ ′′′′′′=′′ βα , relacja:  

ZZ ′′⊆′  (2.100) 

jest równoważna trzem nierównościom 

ZZ ′′≤′  (2.101) 

ZZ ′′′ ≤ αα  (2.102) 

ZZ ′′′ ≤ ββ  .  (2.103) 

W powyższym zapisie, poszczególne składowe wektora 1 b  są liczby rozmytymi typu L-R 

lub są scharakteryzowane przez liczbę rzeczywistą b. W drugim przypadku mogą być one 

zapisane w postaci trójparametrycznej jako )0,,( −∞b .  

Ze względu na rozmyty charakter funkcji celu (2.96) jak również ograniczenia 

(2.97), nie jest tu możliwe bezpośrednie stosowanie efektywnych metod klasycznego 

programowania liniowego. Jednak stosując przy porównywaniu wartości funkcji celu 

(2.96) przedstawione w sekcji 2.8.3 elementy teorii preferencji, w szczególności formułę 

(2.95), a także zastępując ograniczenie rozmyte (2.97) trzema ograniczeniami (2.101)-

(2.103), problem programowania liniowego w postaci rozmytej (2.97)-(2.99) zostaje 

sprowadzony do klasycznej formy rzeczywistej (2.58)-(2.61). W celu znalezienia jego 

rozwiązania wykorzystać można metodę simpleks.  

Warto zauważyć, że wprowadzenie liczb rozmytych powoduje nieznaczny wzrost 

rozmiarów zadania optymalizacyjnego w odniesieniu do jego postaci rzeczywistej, a co 

za tym idzie niewielkie zwiększenie złożoności obliczeniowej. Wyznaczając rozwiązanie 

zadania optymalizacji (2.96)-(2.99), otrzymuje się w rezultacie rozmytą postać wskaźnika 

jakości E, uogólnionego dla uwzględnienia ograniczeń widoczności oraz przepustowości 

stacji bazowych, i stosowanego następnie do poszukiwania optymalnego układu stacji 

bazowych, zgodnie ze wskazaniami sekcji 2.8.3.  
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2.8.6. Wyznaczenie optymalnego układu stacji bazowych 

W poszczególnych sekcjach niniejszego podrozdziału przedstawiony został sposób 

wyznaczenia wskaźnika jakości w postaci rozmytej oraz jego uogólnienia w celu 

uwzględnienia obszarów niewidocznych i ograniczonej przepustowości stacji bazowych. 

Dzięki zastosowaniu teorii preferencji, możliwe stało się określenie optymalnego układu 

stacji bazowych z wykorzystaniem procedury przedstawionej w podrozdziale 2.6, a także 

– w przypadku planowania z wieloletnim horyzontem planowania – w podrozdziale 2.7. 

Powyższe wyczerpuje ostatecznie rozważania na temat metodyki wyznaczania 

optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych 

LMDS, stanowiącego cel niniejszej pracy doktorskiej.  

Praktyczna weryfikacja przedstawionego w rozdziale 2 algorytmu została 

dokonana w oparciu o powstałe na jego podstawie oprogramowanie komputerowe. 

Prezentacja przykładowych wyników, a także wnioski dotyczące użyteczności 

opracowanej w niniejszej pracy procedury znajdują się w kolejnym rozdziale 3.  
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3. Weryfikacja poprawności opracowanej metodyki 

Na podstawie rozważań zaprezentowanych w rozdziale 2, opracowany został 

program komputerowy, który posłużył do weryfikacji zaproponowanej w niniejszej pracy 

metodyki wyznaczania optymalnego układu stacji bazowych systemu LMDS. Poniżej 

przedstawione zostaną przykładowe wyniki jego działania, stanowiące ilustrację 

poszczególnych elementów procedury.  

3.1. Przykładowe wyniki 

Jako podstawę obliczeń przyjęto przypadek zbliżony do przedstawionego w sekcji 

1.3.3, w którym do dyspozycji operatora telekomunikacyjnego pozostają dwa różne 

pasma częstotliwości radiowych. Istnieje zatem możliwość stosowania odpowiednio 

urządzeń w 2 wersjach ( 2=p ), których podstawowe parametry przedstawione zostały w 

tabeli 3.1.  

L.p. Parametry urządzeń Wersja 1 Wersja 2 

1 Koszt stacji bazowej 10 000 30 000 

2 Zasięg stacji bazowej         12 5 

3 Przepustowość stacji bazowej 10 000 45 000 

4 Koszt utrzymania stacji bazowej 1000 1000 

5 Koszt urządzeń w lokalizacji abonenckiej 10 25 

Tabela 3.1. Parametry wynikające z ograniczeń urządzeń LMDS dla dwóch przyjętych do 
obliczeń wersji sprzętowych. Przepustowość rozumiana jest tu, jako wyrażona w jednostkach 
finansowych – zgodnie z sekcją 2.5.1 – średnia wartość maksymalnej transmisji, określonej dla 
danego rodzaju stacji bazowej. Parametry 1, 3, 4, 5 wyrażone są w jednostkach finansowych, 
natomiast 2 w jednostkach odległości.  

Jako danych rynkowych użyto zbioru punktów ( 70=m ) określonych w układzie 

współrzędnych x–y, przy czym przyjęto że ]100,0[, ∈yx . Położenie punktów zostało 

dobrane z zachowaniem cech charakterystycznych dla niewielkiego miasta, takich jak 
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umiejscowienie budynków wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub występowanie skupisk 

budynków o charakterze biurowym w centralnej jego części. Każdemu z punktów, 

reprezentującemu budynek abonencki przyporządkowana została wartość spodziewanej 

sprzedaży. Oprócz tego, w rozpatrywanym obszarze określono także potencjalne 

lokalizacje stacji bazowych, przyjmując ich ilość jako L = 8. Graficzną reprezentację tych 

danych, gdzie wartości sprzedanych usług scharakteryzowano za pomocą kolorów, 

przedstawia rysunek 3.1. Do prezentacji wyników symulacji wykonanych w ramach 

przedstawionych dalej przykładów wykorzystano graficzną „mapę” funkcji gęstości 

miary zapotrzebowania, otrzymaną poprzez odwzorowanie za pomocą koloru wartości tej 

funkcji w poszczególnych punktach przestrzeni (rysunek 3.1.c). Umożliwia to wizualne 

określenie miejsc „atrakcyjnych”, które powinny zostać w możliwie największym stopniu 

objęte całkowitym zasięgiem układu stacji bazowych.  

3.1.1. Przykład 1 – obliczenia dla różnych wartości środków inwestycyjnych 

Pierwszy z przedstawionych przykładów dotyczy sytuacji, w której spośród 

rozpatrywanych ograniczeń wzięte pod uwagę będą jedynie zasięg i koszt urządzeń stacji 

bazowej ujęte w tabeli 3.1 jako pozycje 1 i 2, a także ograniczenie dostępnych środków 

inwestycyjnych. Poszukiwany będzie optymalny układ stacji bazowych, a zatem taki, 

który maksymalizuje funkcję (2.66) przy ograniczeniu (2.67). Ze względu na to, że 

Rys. 3.1. Graficzne przedstawienie danych rynkowych użytych do obliczeń (a) oraz określonej 
na ich podstawie funkcji gęstości miary zapotrzebowania (c). Część (b) przedstawia skalę 
kolorów reprezentujących wartość przyszłej sprzedaży, przy czym zmiana koloru odpowiada 
zmianie wartości – w przypadku części (a) o 190,5 oraz w przypadku części (c) o 96,5. 
Czarne punkty reprezentują potencjalne lokalizacje stacji bazowych.  

a) b) c) 
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ograniczenia widoczności i pojemności nie będą wzięte pod uwagę, do obliczeń użyty 

zostanie nie poddany uogólnieniu wskaźnik jakości E.  

Na rysunku 3.2 przedstawione zostały wyniki otrzymane dla różnych wartości 

dostępnych środków inwestycyjnych Ω . Jak można zauważyć, wybór lokalizacji 

nadajników wynikający z obliczeń jest zgodny ze wskazaniem intuicyjnym takiego ich 

umiejscowienia, przy którym pokrywane są przede wszystkim obszary o największej 

wartości funkcji gęstości miary zapotrzebowania. Liczba stacji wynika z dostępnych na 

ich zakup środków inwestycyjnych, natomiast wykorzystanie wyłącznie urządzeń o 

największym zasięgu i jednocześnie najmniejszej cenie jest naturalną konsekwencją 

pominięcia w rozważanym przykładzie ograniczenia przepustowości. 

 

00010=Ω  00020=Ω  

00030=Ω  00040=Ω  

Rys. 3.2. Wyniki otrzymane w przykładzie 1 dla różnych wartości środków 
inwestycyjnych.  
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Z uwzględnieniem obszarów widoczności Bez uwzględnienia obszarów widoczności 

00010=Ω

00020=Ω

00030=Ω

Rys. 3.4. Porównanie wyników otrzymanych dla różnych wartości dostępnych środków 
inwestycyjnych przy uwzględnieniu ograniczenia widoczności oraz z jego pominięciem. 
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3.1.2. Przykład 2 – obliczenia z uwzględnieniem obszarów niewidocznych 

W kolejnym kroku założenia przyjęte dla przykładu 1 zostaną uzupełnione o 

wprowadzenie dodatkowo ograniczenia widoczności. W tym celu dla wybranych dwóch 

potencjalnych lokalizacji stacji bazowych zidentyfikowane zostały obszary niewidoczne, 

przedstawione na rys. 3.3 w postaci określonych dla każdej z nich map takich obszarów. 

Do obliczeń użyty został, poddany uogólnieniu ze względu na powyższe ograniczenie, 

wskaźnik jakości E .  

Na rysunku 3.4 przedstawione zostało porównanie wyników obliczeń otrzymanych 

przy uwzględnieniu obszarów niewidocznych, z wynikami uzyskanymi przy założeniu 

pełnej widoczności potencjalnych lokalizacji stacji bazowych (tj. przy uwarunkowaniach 

przykładu 1). Można stwierdzić, że układ optymalny obejmuje przede wszystkim te z 

lokalizacji, dla których – pomimo umiejscowienia mniej atrakcyjnego ze względu na 

wartość zaspokajanego zapotrzebowania – widoczność nie podlega ograniczeniu. W 

przedstawionym przykładzie zjawisko to jest widoczne zwłaszcza dla małej wartości 

środków inwestycyjnych.  

Podobnie jak w przykładzie 1, ze względu na pominięcie wpływu ograniczenia 

pojemności stacji bazowych, rozwiązanie ponownie przewiduje użycie wyłącznie 

urządzeń posiadających jednocześnie największy zasięg oraz najniższą cenę. Otrzymane 

wyniki są zatem w pełni zgodne z oczekiwaniami. 

 

Rys. 3.3. Obszary niewidoczne, określone dla dwóch spośród potencjalnych lokalizacji stacji 
bazowych. Okrąg przedstawia największy możliwy zasięg stacji bazowej – odpowiadający 
wersji 1. 
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3.1.3. Przykład 3 – obliczenia z uwzględnieniem ograniczonej przepustowości 

W ramach tego przykładu pokazany zostanie wpływ, jaki na wynik poszukiwań 

optymalnego układu stacji bazowych, wywiera wprowadzony dodatkowo – względem 

założeń przykładu 2 – wymóg uwzględnienia ograniczenia przepustowości nadajników. 

W tym celu obliczenia przeprowadzone zostały w oparciu o uogólniony wskaźnik jakości 

E , przy wykorzystaniu reprezentującego to ograniczenie parametru, ujętego w tabeli 3.1, 

w pozycji 3. Na rysunku 3.5 przedstawione zostało porównanie otrzymanych w ten 

sposób wyników z rozwiązaniem uzyskanym w przykładzie poprzednim. 

Jak podkreślano to w przykładach 1 i 2, w konsekwencji braku rozważanego 

ograniczenia rozwiązanie optymalne przewidywało wykorzystywanie wyłącznie urządzeń 

w wersji 1 – o najniższej cenie i największym zasięgu. W efekcie wprowadzenia do 

obliczeń dodatkowego czynnika, zamiast pewnej ilości nadajników wersji 1, z których 

przynajmniej część – z uwagi na niewielką wartość parametru reprezentującego 

przepustowość – nie zaspokaja w pełni zlokalizowanego w ich zasięgu zapotrzebowania, 

wybrana została stacja bazowa w wersji 2. Zjawisko to widoczne jest także w wynikach 

przedstawionych na rysunku 3.6, uzyskanych dla różnych wartości dostępnych środków 

inwestycyjnych. Zarówno otrzymany w efekcie wybór lokalizacji, jak też ich ilość oraz 

przyporządkowanie wersji sprzętowych są – podobnie jak w poprzednich przykładach – 

całkowicie zgodne z oczekiwaniami. 

00030=Ω  

Z uwzględnieniem ograniczenia 

widoczności 
Z uwzględnieniem ograniczenia 

widoczności i pojemności 

Rys. 3.5. Porównanie wyniku otrzymanego przy uwzględnieniu ograniczenia przepustowości 
stacji bazowej oraz z pominięciem tego ograniczenia. 
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3.1.4. Przykład 4 – obliczenia dla wieloletniego horyzontu planowania i 

rozmytego zapotrzebowania 

Poniżej założenia przyjęte w przykładzie 3 zostaną uzupełnione o elementy 

planowania w wieloletnim horyzoncie oraz rozmytego charakteru zapotrzebowania. W 

ten sposób optymalny układ stacji bazowych uzyskany zostanie ostatecznie zgodnie z 

procedurą w jej pełnym – przedstawionym w rozdziale 2 – zakresie.  

Dla zobrazowania efektu stosowania teorii preferencji przyjęto wartość 

występującego w funkcji (2.95) parametru 7,0=δ , co odpowiada większej skłonności do 

przyjęcia założeń realistycznych niż pesymistycznych. Obliczenia przeprowadzone 

zostały na podstawie danych rynkowych, przedstawionych na początku podrozdziału 3.1, 

uogólnionych do postaci rozmytej. Zostały one poddane modyfikacji, polegającej na 

wprowadzeniu lewo- i prawostronnego rozmycia spodziewanej wartości sprzedaży w 

lokalizacjach abonenckich, o względnej wielkości wynoszącej 0,1-0,2 wartości modalnej. 

00030=Ω  00040=Ω  

00050=Ω  00060=Ω  

Rys. 3.6. Wyniki otrzymane w przykładzie 3 dla różnych wartości dostępnych środków 
inwestycyjnych.  
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Ponadto, w celu uwzględnienia czynnika niestacjonarności zapotrzebowania w czasie, 

przyjęto odpowiadający aktualnym trendom rynkowym jego wzrost dla poszczególnych 

okresów rozliczeniowych. Został on zróżnicowany w zależności od położenia 

przestrzennego obiektów abonenckich, co stanowić ma odwzorowanie spotykanego w 

praktyce procesu migracji klientów do nowo powstających centrów biurowych. Pełny 

zbiór danych rynkowych użytych w przykładzie jest dostępny jako dane testowe w 

programie dołączonym do niniejszej pracy. 

Na rysunkach 3.7.1 i 3.7.2 przedstawiony został wynik przykładowych obliczeń, 

przeprowadzonych dla 4=T  okresów rozliczeniowych, przy dostępnej wielkości 

środków inwestycyjnych  00020=Ω , zarówno przy pominięciu czynnika rozmytości, 

jak również z jego uwzględnieniem. Dokonując ich porównania, w drugim z przypadków 

1=t  

2=t  

Bez uwzględnienia elementu rozmytości  Z uwzględnieniem elementu rozmytości  

Rys. 3.7.1. Porównanie rozwiązań uzyskanych w przykładzie 4 przy uwzględnieniu elementu 

rozmytości oraz z jego pominięciem, dla 4=T  okresów rozliczeniowych. W chwili 
początkowej dostępne są środki inwestycyjne w wysokości 00020=Ω . Rysunek przedstawia 

zakup i instalację stacji bazowych w odpowiednio 1=t  i 2=t  okresie rozliczeniowym.  
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można zauważyć wyraźnie większą ostrożność w dokonywaniu inwestycji w kolejnych 

okresach rozliczeniowych. Obrazuje to wpływ przyjętych tu – stosunkowo dużej 

nieprecyzyjności danych dotyczących przyszłej sprzedaży oraz stopnia ostrożności 

przyjętej strategii inwestycyjnej. W następstwie mniejszych inwestycji poczynionych w 

pierwszych latach, ograniczona została możliwość pozyskania środków w wyniku 

świadczenia usług, i w konsekwencji ich reinwestowania w latach dalszych. Skutkuje to 

dużo mniejszą ilością nadajników w ostatnim roku. W obu rozważanych przypadkach 

położenie oraz dobór rodzaju nadajników zgodne są z oczekiwaniami i wynikają z ilości 

dostępnych w każdym okresie środków inwestycyjnych, a także charakterystyki 

zmieniającego się w czasie zapotrzebowania.  

Na podstawie powyższych przykładów można stwierdzić, że opracowana w 

niniejszej dysertacji metoda optymalnego wyznaczenia stacji bazowych systemu LMDS 

umożliwia otrzymanie wyników całkowicie zgodnych z intuicją. Jakkolwiek 

3=t  

4=t  

Bez uwzględnienia elementu rozmytości  Z uwzględnieniem elementu rozmytości  

Rys. 3.7.2. Kontynuacja rysunku 3.7.1 – rysunek przedstawia zakup i instalację stacji bazowych 
w odpowiednio 3=t  i 4=t  okresie rozliczeniowym. 
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przedstawiona tu weryfikacja jej poprawności została przeprowadzona w oparciu o mało 

liczne, dobrane dla potrzeb ilustracji dane, to metoda ta umożliwia otrzymanie 

prawidłowych wyników także w przypadkach złożonych, niemożliwych do intuicyjnego 

zrozumienia i przetwarzania. Wniosek ten stanowi ważny element oceny użyteczności 

metody, która kontynuowana będzie w następnym podrozdziale.  

3.2. Użyteczność opracowanej metody  

Działanie opracowanego algorytmu zostało pozytywnie zweryfikowane za pomocą 

programu komputerowego, dołączonego do niniejszej rozprawy wraz ze stanowiącą 

dodatek 2 instrukcją użytkowania. O użyteczności metody stanowi poprawność 

otrzymanych wyników, co zostało przedstawione w podrozdziale 3.1, a także zagadnienie 

szybkości obliczeń zaprezentowanie poniżej. 

W trakcie testowania procedury wyraźnie zauważalna była znacząca zależność 

czasu obliczeń od parametrów m (ilość obiektów abonenckich dostępnych w bazie 

danych) oraz L (ilość potencjalnych lokalizacji stacji bazowych). Dla zadań 

rozwiązywanych bez elementu planowania w długim horyzoncie, zwiększenie parametru 

L o 1 powoduje około 70-procentowy wzrost czasu obliczeń, podczas gdy 10-krotne 

zwiększenie m – około 6-krotny wzrost tego czasu. W przypadku rzeczywistych 

wielkości tych parametrów, ilość potencjalnych lokalizacji stacji bazowych L – nawet w 

przypadku dużych miast – przyjmuje się rzędu kilkunastu, natomiast ilość budynków, w 

których mogą znajdować się klienci instytucjonalni m od kilkuset do kilkunastu tysięcy. 

Ponadto, na szybkość uzyskania wyników wpływ mają parametry: p – ilość wersji 

sprzętowych oraz wartość dostępnych środków inwestycyjnych Ω . W praktyce wartość 

parametru p wynika bezpośrednio z ilości przyznanych do użytkowania częstotliwości 

radiowych, i ze względu na ich ścisłą reglamentację oraz stosunkowo wysoki koszt 

związany z dzierżawą, nie przekracza 2. Testy prowadzone na przeciętnej klasy 

komputerze PC (procesor Pentium 233MHz, 64MB RAM), dla 1000=m , 2=p  oraz 

12=L , dla podstawowej wersji zagadnienia przedstawionej w podrozdziale 2.3, 

pozwalają uzyskać rozwiązanie w około 3 minuty. 

Dodatkowy wzrost czasu obliczeń obserwowany jest przy uwzględnieniu obszarów 

niewidocznych, a także w mniejszym stopniu ograniczenia pojemności. Znaczący 

natomiast – zgodny z przewidywaniami przedstawionymi w sekcji 2.7.2 – wpływ na 

wydłużenie tego czasu ma planowanie z wieloletnim horyzontem. Uzyskanie wyniku 

obliczeń przeprowadzonych dla przedstawionego w sekcji 3.1.4 przykładu 4 ( 70=m ; 

2=p ; 8=L ; 00020=Ω ; 4=T ; ograniczenie widoczności i pojemności; rozmyty 

charakter zapotrzebowania) trwało około 12 minut. 

Z uwagi na to, że obliczenia w problemach planowania nie są wykonywane w 

czasie rzeczywistym, a otrzymanie wyniku nie wymaga tu wielokrotnego dokonania 

obliczeń, stosowanie metody dla zadań o rozmiarach wynikających z rzeczywistych 



 

 

 

69 

parametrów jest w pełni możliwe. Prezentowana metoda wymagać może – szczególnie 

przy rozwiązywaniu zadań z wieloletnim horyzontem planowania – użycia komputerów o 

stosunkowo dużej mocy obliczeniowej, które jednak stosowane są powszechnie przy 

korzystaniu z pakietów GIS lub przetwarzaniu baz danych. 
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4. Podsumowanie 

Celem prezentowanych w niniejszej pracy badań było opracowanie praktycznej 

metody, umożliwiającej wyznaczenie optymalnego układu stacji bazowych systemu 

LMDS. Jak wskazano na początku pracy, związany z tym proces projektowy wymaga 

wzięcia pod uwagę wielu różnych uwarunkowań wynikających ze stosowania techniki 

radiowej. Musi on uwzględniać również znaczną niepewność przewidywań opartych na 

dostępnych danych rynkowych i związane z tym ryzyko inwestycyjne, a ponadto 

powinien opierać się na założeniach określonych strategią firmy. Połączenie wszystkich 

tych elementów powoduje, że wyznaczenie optymalnego układu stanowi relatywnie 

złożony problem. Dodatkowo poziom jego trudności gwałtownie wzrasta w przypadku, 

gdy planowanie dokonuje się z wieloletnim horyzontem w warunkach niestacjonarności. 

Dotychczas stosowane w praktyce metody nie umożliwiały rozwiązywania zadania 

sformułowanego przy uwzględnieniu wszystkich powyższych wymagań, i stąd w wielu 

przypadkach decyzje projektowe podejmowane były intuicyjnie.  

W niniejszej rozprawie opracowany został algorytm, który pomimo złożoności 

zagadnienia pozwala na praktyczne określenie najlepszego – ze względu na zdefiniowane 

wymagania – układu. Stosowanie proponowanej procedury pozwoliło przy tym na 

wyeliminowanie opisanych na początku pracy czynników, które w znacznym stopniu 

wpływają na trudność wykonania projektu planistycznego. W szczególności do 

niewątpliwych jej zalet zaliczyć można brak rygorystycznych wymagań w stosunku do 

danych wejściowych, co implikuje szybkość i relatywnie mały koszt procesu 

projektowego. Oprócz tego zachodzi możliwość uwzględnienia wielu różnych aspektów 

ekonomicznych, w tym także strategii w zakresie bezpieczeństwa inwestycyjnego. 

Jakkolwiek rozpatrywane tu zagadnienie dotyczy wykorzystania konkretnej 

technologii dedykowanej do świadczenia usług bezprzewodowej transmisji danych, to 

proponowany algorytm można łatwo zaadaptować wobec problemów o zbliżonych 

cechach, przykładowo związanych z telefonią komórkową. Można zaproponować 

również jego wykorzystanie w zagadnieniach nie związanych z telekomunikacją, ale 

także wymagających podejmowania decyzji przy nieprecyzyjnych danych o charakterze 

przestrzennym, jak rozplanowanie punktów obsługi klienta lub oddziałów na terenie 

miasta. Dzięki modułowej budowie opracowanego algorytmu i jego wyrazistej 

interpretacji, istnieje możliwość zmodyfikowania poszczególnych elementów w celu 

uwzględnienia uwarunkowań specyficznych dla nowego zastosowania. Niedogodnością 

zaprezentowanej procedury jest natomiast stosunkowo długi czas obliczeń, osiągany dla 

zadań o szczególnie dużych rozmiarach. Jak jednak podkreślono to wcześniej, nie 

zachodzi tu konieczność uzyskiwania wyników w czasie rzeczywistym, a występujące w 
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praktycznych przypadkach maksymalne wielkości parametrów zadania zapewniają 

otrzymanie wyniku w akceptowalnym czasie. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że 

w zakresie zagadnień planistycznych stosowane są już powszechnie komputery o 

stosunkowo dużej mocy obliczeniowej, a w przyszłości spodziewany jest dalszy postęp 

wynikający z rozwoju technologicznego.  

Do stworzenia przedstawionego algorytmu zastosowano połączenie metod 

zaczerpniętych z różnorodnych obszarów wiedzy teoretycznej oraz nauk stosowanych. W 

szczególności wykorzystane tu zostały elementy z następujących dziedzin: 

• statystyczne estymatory jądrowe, 

• logika rozmyta,  

• badania operacyjne, 

• teoria preferencji, 

• metody numeryczne. 

W rozumieniu autora nowatorski charakter pracy przejawia się w kilku aspektach. 

Należy do nich przede wszystkim stworzenie nowej metody rozwiązania praktycznego 

problemu inżynierskiego z zakresu optymalizacji o uzasadnieniu ekonomicznym, która 

może być także zaadaptowana do podobnych zagadnień. Innym aspektem jest też 

zestawienie w spójny aparat matematyczny różnorodnych koncepcji, zaczerpniętych z 

wymienionych wyżej dziedzin. Na koniec można również wspomnieć o wkładzie 

własnym w postaci opracowania niektórych jego elementów, czego przykład stanowi 

koncepcja przybliżonego określania wartości wskaźnika jakości układu stacji bazowych 

oparta na dekompozycji obszaru i aproksymację kołami.  
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Dodatek 1: algorytm poszukiwania obszaru niewidocznego dla 
układu stacji bazowych 

Przedstawiony w niniejszym dodatku algorytm służy do poszukiwania obszaru, 

który jest niewidoczny dla układu stacji bazowych, gdy istnieje możliwość nakładania się 

wielu przypisanych nadajnikom kół zasięgu. Algorytm ten został wykorzystany w 

rozważaniach sekcji 2.4.3. Oznaczenia i pojęcia zastosowane przy jego opisie są zgodne z 

użytymi we wspomnianej sekcji, i uzupełnione poniżej jak następuje: 

• koło A i koło B – koła zastępcze określone dla części A i B, powstałych w wyniku 

podziału koła cienia w sposób przedstawiony na rysunku 2.8; 

• kjC ,

~
 – koło cienia o indeksie k określone dla koła jC  reprezentującego zasięg  

j-tego nadajnika, przy czym jKk ,...,2,1= ;  

• *
,

~
kjC  – pomocniczo wprowadzone koła przypisane w trakcie działania algorytmu 

kołom – odpowiednio – kjC ,

~
, gdzie lj ,...,2,1=  oraz jKk ,...,2,1= ; 

• „koło cienia następujące po kjC ,

~
” oznaczać będzie koło cienia 

11 ,

~
kjC , przy czym 

jego indeksy określone są następująco  

11 += kk  oraz jj =1 , gdy jKk ≠ ,  

11 =k  oraz }0      :min{
1111 >∧≤<= jKljjjj , gdy jKk = , lj ≠  i tak 

wskazana wartość 1j  istnieje,  

(nie definiuje się w przypadkach innych niż powyższe); 

• Q – indeks pętli programowych, którego kolejne wartości zostają w sposób 

naturalny przypisane do zawierających się wzajemnie („zagnieżdżających”) takich 

pętli.  

 

Krok 1. Należy ustalić wartości początkowe indeksów wskazujących na aktualnie badane 

koło cienia *
,

~
kjC  jako 1=j  oraz 0=k , a także indeks pętli 0=Q . 

Krok 2. Określa się koło cienia następujące po kjC ,

~
. Jeśli takie koło jest zdefiniowane, to 

przyjmuje się je jako *
,

~
kjC  i przechodzi do kroku 3, natomiast jego brak oznacza 

zakończenie algorytmu. 

Krok 3. W kroku tym sprawdza się, czy *
,

~
kjC  posiada część wspólną z kołami zasięgu 

*j
C  takimi, że jj <≤ *1 . W tym celu należy zrealizować poniższe kroki 3.1-3.3. 
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Krok 3.1. Jeśli 1=j , co implikuje brak określonych powyżej kół 
*j

C , wówczas 

należy przejść do kroku 4. Jeśli natomiast takie koła istnieją, to przyjmuje się 

1* =j  i należy przejść do kroku 3.2. 

Krok 3.2. W wyniku kolejnych porównań kół *
,

~
kjC  i 

*j
C  zgodnie ze wzrastającą 

wartością indeksu *j , można wyróżnić następujące opcje: 

• jeżeli )
~

int()
~

int( *
,

*
, * kjjkj CCC =∩  , to należy przejść do kroku 2;  

• jeśli )
~

int(
*

*
, =∩ jkj CC Ø  i 1* −= jj , to należy przejść do kroku 4; 

• w przypadku gdy  Ø )
~

int()
~

int( *
,

*
, * kjjkj CCC ≠∩≠ , to koło *

,

~
kjC  dzieli się 

wówczas na zdefiniowane wcześniej koła A oraz B, i przyjmuje BC kj =*
,

~
; 

jeśli ponadto 1* −= jj , to należy przejść do kroku 4, natomiast w 

przeciwnym wypadku do kroku 3.3. 

Krok 3.3. Należy przyjąć 1** += jj  i wrócić do kroku 3.2. 

Krok 4. Gdy lj = , należy uznać koło *
,

~
kjC  za niewidoczne dla układu stacji, a następnie 

kontynuować algorytm począwszy od kroku 2. Jeżeli natomiast istnieją koła 
*j

C  takie że 

*jj < , to wówczas jj =*  i należy przejść do kroku 5. 

Krok 5. W kroku tym sprawdza się, czy istnieją części wspólne aktualnie badanego koła 

cienia *
,

~
kjC  z kołami zasięgu 

*j
C , takimi że ljj ≤< * . W tym celu należy zrealizować 

poniższą procedurę, począwszy od kroku 5.1. 

Krok 5.1. Należy przyjąć 1** += jj . 

Krok 5.2. Dokonuje się sprawdzenia, czy =∩ )
~

int(
*

*
, jkj CC Ø. Może tu wystąpić 

jeden z następujących przypadków: 

• =∩ )
~

int(
*

*
, jkj CC Ø – wówczas należy przejść do kroku 6; 

• Ø )
~

int()
~

int( *
,

*
, * kjjkj CCC =∩≠  – należy przejść do kroku 5.2.1;  

• Ø )
~

int()
~

int( *
,

*
, * kjjkj CCC ≠∩≠  – należy wtedy przejść do kroku 5.2.2. 

Krok 5.2.1. W kroku tym sprawdza się, czy wśród kół cienia 
** ,

~
kjC  dla 

*
,...,2,1* jKk =  istnieje takie koło, które w całości lub części pokrywa się z 

*
,

~
kjC . W tym celu należy zrealizować poniższe kroki 5.2.1.1 – 5.2.1.4. 

Krok 5.2.1.1. Określa się wartość początkową indeksu 0* =k . 

Krok 5.2.1.2. Dokonuje się sprawdzenia, czy zachodzi 
** jKk = . Jeżeli 

warunek ten jest spełniony, to wówczas o ile została otwarta pętla (tj, gdy 

0>Q ) następuje jej zakończenie i powrót do tego miejsca algorytmu 
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skąd była ona wywołana, przy czym 1−= QQ ; w przypadku gdy pętla 

nie była wcześniej otwierana (tj. gdy 0=Q ), należy przejść do kroku 2. 

Jeżeli natomiast 
** jKk < , to należy przyjąć 1** += kk  i wykonać 

krok 5.2.1.3. 

Krok 5.2.1.3. Sprawdza się, czy =∩ )
~~

int(
** ,

*
, kjkj CC  Ø. Jeżeli warunek 

ten jest spełniony, to powraca się do  kroku 5.2.1.2. W przeciwnym 

przypadku, wyznacza się dla niego koło zastępcze traktując je dalej jako 
*
,

~
kjC  (aczkolwiek zachowując do momentu wyjścia z pętli 

dotychczasowe parametry koła *
,

~
kjC  oraz wartości *j  oraz *k ). 

Przyjmując 1+= QQ , rozpoczyna się następnie pętlę, w ramach której 

wykonywane są kolejne operacje począwszy od kroku 6 do miejsca 

wskazanego jako jej zakończenie. Po powrocie do kroku 5.2.1.3 

przywraca się ponownie wartości indeksów *j  i *k  oraz parametrów 

definiujących koło *
,

~
kjC , zachowane wcześniej przed rozpoczęciem pętli 

Q. Algorytm kontynuuje się przechodząc do kroku 5.2.1.2.  

Krok 5.2.2. Krok ten wykonywany jest, gdy ≠∩ )
~

int(
*

*
, jkj CC  Ø. Należy 

wówczas dokonać wynikającego stąd podziału zbioru *
,

~
kjC  na koła A i B, a 

następnie wykonać poniższe operacje.  

Przyjmując promień i współrzędne środka koła A jako tymczasowo 

definiujące *
,

~
kjC  oraz zachowując dotychczasową wartość indeksu *j , po 

uprzednim przyjęciu 1+= QQ , otwiera się pętlę polegającą na 

przeprowadzeniu działań algorytmu od kroku 5.2.1 do miejsca wskazanego jako 

jej zakończenie. Po powrocie, następującym w wyniku zamknięcia tej pętli, 

przywraca się przechowywaną wartość *j .  

W dalszej kolejności przypisuje się parametrom aktualnie badanego koła 
*
,

~
kjC  parametry koła B, i ponownie przyjmując 1+= QQ , wykonuje pętlę 

począwszy od kroku 6. Po jej zakończeniu algorytm kontynuuje się od kroku 2. 

Krok 6. Jeżeli lj =* , to należy uznać koło *
,

~
kjC  za niewidoczne dla układu stacji 

bazowych. Wówczas kontynuuje się algorytm od kroku 2 dla indeksu pętli 0=Q  lub  

– jeśli istnieje aktywna pętla, tj. gdy 0>Q  – następuje jej zamknięcie i powrót do 

miejsca wywołania. Zamknięcie pętli jest równoważne z podstawieniem 1−= QQ .  

Jeśli lj <* , to przechodzi się wówczas do kroku 5.1. 

W efekcie wykonania powyższego algorytmu uzyskuje się listę – zdefiniowanych 

za pomocą promienia oraz współrzędnych środka – kół,  wyznaczających łącznie obszar 

niewidoczny dla układu stacji bazowych. 
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Dodatek 2: instrukcja użycia dołączonego programu 
komputerowego 

W celu weryfikacji opracowanej w niniejszej rozprawie metody optymalizacji 

układu stacji bazowych stworzony został program komputerowy, którego kopia zapisana 

jest na dołączonym CD-romie. Przykładowe wyniki przedstawiono w podrozdziale 3.1. 

W niniejszym dodatku zawarta została instrukcja jego użycia.  

Uruchomienie programu 

Jako czynność wstępną należy skopiować zawartość dołączonego CD-romu na 

dysk twardy komputera, a następnie uruchomić program opt_LMDS.exe. Podczas startu 

automatycznie zostaną wprowadzone dane testowe. Proces modyfikacji lub 

wprowadzenia nowych danych oraz wykonywania obliczeń realizowany jest za pomocą 

funkcji dostępnych w górnym menu, a także przycisków funkcyjnych, umieszczonych w 

ramach poszczególnych zakładek formularza programu. 

Program wymaga systemu operacyjnego Windows 98. Ze względu na dużą ilość 

obliczeń, pożądane jest wykorzystanie komputerów o możliwie wysokich parametrach w 

zakresie wielkości pamięci operacyjnej oraz szybkości procesora.  

Przechowywanie danych projektowych 

Informacje stanowiące podstawę do obliczeń, obejmujące dane rynkowe, zbiór 

lokalizacji potencjalnych stacji bazowych, mapy obszarów niewidocznych, a także 

parametry ograniczeń technicznych i finansowych stosowanych urządzeń, gromadzone są 

w ramach tzw. projektu. Przykładem takiego projektu może być zestaw danych 

testowych, wprowadzanych w momencie uruchomienia. W postaci zbiorczej (jako 

projekt), jak również indywidualnie w odniesieniu do niektórych wymienionych wyżej 

kategorii, dane mogą być wprowadzane i zachowywane w trakcie działania programu. 

 Zasadniczy element stanowią tu dane rynkowe – lista lokalizacji zdefiniowanych 

współrzędnymi ]100,0[∈x  oraz ]100,0[∈y . Każdej pozycji na liście przypisane są 

wartości spodziewanej sprzedaży wraz z lewo- i prawostronnym rozmyciem, określone 

dla pięciu następujących po sobie okresów. Ponadto z każdą taką lokalizacją związana 

jest informacja o możliwości potencjalnego zainstalowania w jej obrębie stacji bazowej. 

Dane rynkowe przechowywane są w posiadającym odpowiedni format zbiorze o 

rozszerzeniu dbf. 
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Mapy obszarów niewidocznych określane dla danej lokalizacji, wprowadzane są 

przez użytkownika w postaci obrazów w formacie bmp, przygotowanych wcześniej z 

wykorzystaniem dowolnego programu graficznego, przy czym obszary niewidoczne 

reprezentowane są kolorem czarnym. W trakcie działania programu możliwe jest zbiorcze 

zachowanie i następnie odtworzenie danych w tej kategorii, dla wszystkich określonych 

w danym momencie potencjalnych lokalizacji stacji bazowych.  

Opis funkcji górnego menu  

Poniżej przedstawione zostało zestawienie i opis funkcji dostępnych za pomocą 

wielopoziomowego górnego menu. Są one używane na odpowiednich – wskazanych 

nazwą aktywnej zakładki – etapach wykonania programu: przygotowaniu danych, 

dokonywaniu obliczeń oraz prezentacji wyników. 

 

Projekt 

• Otwórz projekt – umożliwia wprowadzenie danych z zapisanego wcześniej 

projektu; dotychczasowe dane zostają zastąpione. 

• Zapisz projekt – zapisuje aktualnie wprowadzony zestaw parametrów stanowiących 

dane projektowe, obejmujące dane rynkowe, dane o obszarach niewidocznych, 

ograniczenia projektowe oraz aktualną wartość parametru wygładzania. 

• Koniec – kończy działanie programu. 

Dane:rynek 

• Otwórz zbiór danych – umożliwia wprowadzenie nowego zbioru zawierającego 

dane rynkowe.  

• Zachowaj dane – aktualizuje zawartość stanowiącego źródło danych zbioru z 

danymi rynkowymi. 

• Zachowaj dane jako – zapisuje aktualnie wprowadzone dane rynkowe w nowym 

zbiorze o rozszerzeniu dbf wskazanym przez użytkownika. 

Dane:cień 

• Zachowaj dane cienia – zachowuje na dysku określony dla aktualnego zespołu 

potencjalnych lokalizacji stacji bazowych zbiór map obszarów niewidocznych 

Proces zachowania polega na wskazaniu zbioru w formacie txt zawierającego 

informacje niezbędne do ich odtworzenia.  

• Otwórz dane cienia – wykonanie tej operacji polega na wskazaniu zbioru 

zawierającego informacje niezbędne do odtworzenia danych zapisanych wcześniej 

w wyniku zastosowania funkcji Zachowaj dane cienia, i umożliwia ich ponowne 

wprowadzenie do programu. W każdym przypadku, w którym zachodzi zgodność 

współrzędnych definiujących wprowadzone do programu potencjalne lokalizacje 
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stacji bazowych z informacją zachowaną, wprowadzona w ten sposób mapa 

obszarów niewidocznych zastępuje dotychczasową.  

Dobór h 

• Automatyczny – wybór automatycznego trybu określenia wartości współczynnika 

wygładzania zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 2.2. 

• Manualny – wybór trybu wprowadzania wartości współczynnika wygładzania 

przez użytkownika; w tym trybie uaktywniona zostaje funkcjonalność zakładki 

dobór h. 

Obliczenia/wyniki 

• Wykonaj obliczenia – rozpoczęcie obliczeń prowadzących do określenia 

optymalnego układu stacji bazowych. 

Rysunki 

• Sposób wyświetlania rysunków 

W odniesieniu do pojedynczego roku – w zakładkach dane:rynek, dobór h oraz 

wyniki prezentowane są mapy danych dotyczących przyszłej sprzedaży, a w 

przypadku dwóch ostatnich także odpowiadające im mapy funkcji gęstości 

miary zapotrzebowania. W wyniku zastosowania tej opcji, użyta do ich 

tworzenia skala kolorów określona zostaje w oparciu o rozpiętość wartości 

przyjętych tylko dla pojedynczego ilustrowanego rysunkami okresu.  

W odniesieniu do całego okresu – skala kolorów, o której mowa w opisie 

poprzedniej opcji, określona zostaje w oparciu o rozpiętość wartości 

przyjętych dla całego horyzontu planowania. Stosowanie tej funkcji 

umożliwia wygodną obserwację zmian w czasie danych dotyczących 

wielkości przyszłej sprzedaży. 

Rysowanie w ramach wyniku cieni dla układu stacji – umożliwia wizualną 

prezentację obszarów niewidocznych dla optymalnego układu stacji 

bazowych wyznaczonych w trakcie obliczeń. Celem tej opcji jest 

wspomaganie procesu oceny poprawności otrzymanych wyników, 

prezentowanych graficznie w zakładce wyniki.  

• Zachowaj mapę danych i mapę estymacji – zachowuje na dysku mapę danych 

dotyczących przyszłej sprzedaży, a także odpowiadającej im mapy funkcji gęstości 

miary zapotrzebowania w postaci zbiorów, w formacie bmp.  

Opis zakładek dostępnych w programie 

 Poszczególnym etapom działania programu, począwszy od wprowadzenia danych, 

poprzez ich modyfikację, do uzyskania wyniku końcowego, przyporządkowane zostały 

zakładki formularza programu. Ich opis przedstawiony został poniżej. 
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Zakładka Dane:rynek 

Widok zakładki Dane:rynek przedstawiony został na rysunku D2.1.  

Umieszczona w dolnej części formularza tabela, posiadająca kolumny: ID lokalizacji, X, 

Y, Sprzedaż miesięczna, Rozm. lew., Rozm. prw., w połączeniu ze zlokalizowanymi na 

lewo od niej wskaźnikami Kandydat na S(tację) B(azową), służy do prezentacji oraz 

edycji danych rynkowych. Znajdujący się poniżej panel nawigacyjny umożliwia dodanie 

lub usunięcie pozycji wyświetlanej listy, a także jej przeglądanie. Zawartość tabeli 

pochodzi ze zbioru wskazanego jako źródło danych, przy czym dokonanie zmian w 

zawartości tabeli lub stanie wskaźników nie powoduje jego automatycznej aktualizacji. 

Dane prezentowane są także w postaci graficznej jako mapa danych, która wraz z 

przedstawiającą spektrum zastosowanych kolorów legendą znajduje się prawej górnej 

części formularza. Użycie umieszczonego nad mapą przycisku Odśwież powoduje 

aktualizację obrazu, umożliwiając odwzorowanie efektów zmian wprowadzonych w 

tabeli lub za pomocą wskaźników. Formularz pozwala na prezentację danych w 

odniesieniu do jednego okresu rozliczeniowego, przyjętego tu jako rok, wskazanego za 

pomocą pola wyboru w centralnej górnej części. Zmiana wskazania roku powoduje 

Rys. D2.1. Widok zakładki Dane:rynek. 
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wyświetlenie nowej informacji w kolumnach Sprzedaż miesięczna, Rozm. lew. i Rozm. 

prw. , a także odpowiednio do tego aktualizację mapy sprzedaży. 

Zakładka Dane:cień 

Widok zakładki Dane:cień przedstawiony został na rysunku D2.2.  

Jej zadaniem jest umożliwienie wprowadzenia do programu i prezentacji, danych o 

obszarach niewidocznych, w odniesieniu do potencjalnych lokalizacji stacji bazowych, 

wskazanych w formularzu zakładki Dane:rynek. Związane z tym operacje 

przeprowadzane są dla „kandydata” określonego w polu wyboru, opisanego za pomocą 

pozycji na liście lokalizacji oraz współrzędnych geograficznych. Możliwe są wymienione 

poniżej działania.  

• Prezentacja mapy cienia – pokazanie aktualnej mapy obszarów niewidocznych 

przypisanej lokalizacji. 

• Usuń mapę cienia – usunięcie mapy obszarów niewidocznych dla lokalizacji, o ile 

taka mapa została wcześniej wprowadzona. 

• Wprowadź nową mapę cienia – wprowadzenie informacji o obszarach 

niewidocznych dla lokalizacji, w postaci obrazu w formacie bmp; reprezentowane 

Rys. D2.2. Widok zakładki Dane:cień. 
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za jego pomocą obszary niewidoczne zostają w trakcie operacji określone w 

układzie współrzędnych, za pomocą przypisania dolnego-lewego i górnego-

prawego rogu obrazu określonym w tym układzie punktom; współrzędne punktów 

określanych odpowiednio jako Początek oraz Koniec wprowadzane są za pomocą 

pól dostępnych w ramach formularza.  

• Pokaż mapę cienia ograniczoną zasięgiem – prezentowanie aktualnej mapy 

obszarów niewidocznych przypisanej lokalizacji, przy czym obszary niewidoczne 

znajdujące się poza zasięgiem określonym w polu wyboru, nie są pokazywane; 

lista możliwych wartości w polu wyboru zasięgu odpowiada parametrom 

ograniczeń określonych w zakładce Dane:ograniczenia. 

Działania z powyższej listy wykonywane są poprzez zaznaczenie właściwej operacji i 

użycie przycisku Wykonaj, a ich efekt widoczny jest na mapie cienia znajdującej się 

prawej górnej części formularza.  

Zakładka Dane:ograniczenia 

Widok zakładki Dane:ograniczenia przedstawiony został na rysunku D2.3. 

Rys. D2.3. Widok zakładki Dane:ograniczenia. 
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Formularz zakładki umożliwia określenie, które z elementów procedury będą stosowane 

do wyznaczania optymalnego układu stacji bazowych. Dokonuje się tego poprzez 

ustawienie stanu wskaźników. 

• Planowanie z wieloletnim horyzontem; zmiana stanu wskaźnika następuje 

samoczynnie po wskazaniu wartości T. 

• Uwzględnij rozmyty charakter danych wejściowych. 

• Uwzględnij ograniczenie przepustowości stacji bazowych. 

Odpowiednio do powyższych ustawień, możliwe jest wprowadzenie niezbędnych 

wielkości ograniczeń i parametrów. Pełna ich lista przedstawiona została poniżej. 

• Wysokość środków inwestycyjnych w chwili początkowej Ω . 

• Horyzont planowania, przy czym parametr ten może w programie przyjmować 

wartość 40 ÷ . 

• Parametr δ  określający preferencje projektantów w zakresie stopnia ryzyka 

inwestycyjnego.  

• Ilość rozważanych wersji sprzętowych p, a także dla z nich odpowiednio: koszt 

stacji bazowej, zasięg nadajników, przepustowość stacji bazowej, koszt urządzeń 

abonenckich, koszt rocznego utrzymania stacji bazowej.  

Zakładka Dobór h 

Widok zakładki Dobór h przedstawiony został na rysunku D2.4.  

Rys. D2.4. Widok zakładki Dobór h. 
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Za pomocą formularza tej zakładki – o ile ustawiona zostanie odpowiednia opcja 

dostępna z poziomu górnego menu – możliwy jest inny niż automatyczny dobór 

parametru wygładzania. Dokonuje się tego wprowadzając w dostępnym polu nową jego 

wartość, a po użyciu przycisku Odśwież mapę na znajdującej się w dolnej części mapie 

estymowanej sprzedaży można obserwować wynikające stąd zmiany w przestrzennym 

rozkładzie funkcji gęstości miary zapotrzebowania. W celu ułatwienia wizualnej oceny 

poprawności zastosowanej wartości parametru, na formularzu umieszczona jest także 

mapa danych.  

Zakładka Wyniki 

Widok zakładki Wyniki przedstawiony został na rysunku D2.5.  

Na formularzu prezentowane jest rozwiązanie zadania optymalizacji uzyskane w wyniku 

obliczeń. Wyświetlane są w szczególności informacje wymienione poniżej. 

• Elementy składające się na wynik finansowy: środki inwestycyjne dostępne przed 

rozpoczęciem inwestycji, łączny koszt zakupu i funkcjonowania stacji bazowych 

poniesiony przez cały okres planowania, łączne środki uzyskane ze sprzedaży przy 

Rys. D2.5. Widok zakładki Wyniki. 
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uwzględnieniu kosztu urządzeń abonenckich. Suma tych składników określa środki 

finansowe dostępne na końcu okresu planowania. 

• Optymalny dobór wersji stacji bazowych przedstawiony w postaci tabeli, gdzie 

polom znajdującym się na przecięciu kolumn – reprezentujących poszczególne 

potencjalne lokalizacje nadajników, i wierszy – reprezentujących kolejne lata 

okresu planowania, przyporządkowane zostają numery określające wersję 

urządzeń. W odniesieniu do roku wybranego za pomocą pola wyboru w górnej 

części formularza, wynik pokazywany jest też graficznie za pomocą okręgów 

odpowiadających zasięgowi zainstalowanych stacji bazowych, naniesionych na 

mapę estymowanej sprzedaży oraz mapę danych.  

Wykonanie obliczeń 

Użycie prezentowanego programu, w celu wyznaczenia optymalnego układ stacji 

bazowych systemu LMDS, przy wykorzystaniu danych innych niż wprowadzane po 

uruchomieniu programu dane testowe, wymaga przeprowadzenia kolejno następujących 

działań.  

1. Należy uruchomić program.  

2. W górnym menu, w opcji projekt należy uruchomić nowy projekt.  

3. W celu wprowadzenia danych rynkowych w górnym menu w opcji dane:rynek 

należy uruchomić Otwórz zbiór danych, a następnie wskazać zawierający je 

zbiór. Wprowadzone dane można edytować.  

4. Należy przejść do zakładki dane:cień, a następnie dla potencjalnych lokalizacji 

stacji bazowych wprowadzić odpowiednie mapy obszarów niewidocznych. W 

przypadku pominięcia tego punktu, przyjmuje się widoczność wszystkich 

potencjalnych lokalizacji stacji bazowych jako pełną. 

5. Należy przejść do zakładki Dane:ograniczenia, a następnie wprowadzić 

informację o pozostałych ograniczeniach projektowych.  

6. W zakładce Dobór h możliwe jest przeprowadzenie wizualnej weryfikacji 

parametru wygładzania i – po uprzednim ustawieniu w menu górnym opcji 

Dobór h > Manualny – jego ewentualnej jego korekty. Wykonanie tego punktu 

jest opcjonalne. 

7. Po zakończeniu powyższych działań, za pomocą funkcji menu górnego 

Obliczenia/wyniki > wykonaj obliczenia następuje uruchomienie obliczeń. 

Wyniki dostępne są w zakładce Wyniki.  

Po wprowadzeniu rzeczywistych danych, określonych dla konkretnej aglomeracji 

miejskiej, opracowany program może być bezpośrednio wykorzystany w procesie 

planowania optymalnego układu stacji bazowych, projektowanego systemu LMDS.  


