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PROPAGACJA FAL RADIOWYCH W WOLNEJ PRZESTRZENI  
NA PRZYKŁADZIE SATELITARNYCH SYSTEMÓW  

TELEINFORMATYCZNYCH 

Streszczenie 

W artykule omówiono w sposób teoretyczny zagadnienie rozchodzenia się fal radiowych w wolnej przestrzeni 

propagacyjnej na przykładzie łącza satelitarnego. Warto podkreślić, że tłumienie podstawowe stanowi kluczowy 

czynnik całkowitego tłumienia propagacyjnego, a umiejętność jego oszacowania jest niezbędna w celu projektowa-

nia i optymalizacji satelitarnych łączy teleinformatycznych. Autor korzystając z zapisu matematycznego przeanali-

zował wpływ podstawowych czynników warunkujących straty sygnału, ukazując prawidłowości dotyczące tłumienia 

dla różnych systemów satelitarnych. 

 

WSTĘP 

Znajomość sposobów rozchodzenia się fal radiowych jest klu-
czowym czynnikiem projektowania i optymalizacji istniejących już 
łączy teleinformatycznych. Zasadniczo wyróżnić można trzy przy-
padki propagacji [1]: Ziemia-Ziemia (zarówno nadajnik, jak 
i odbiornik znajdują się na powierzchni Ziemi), Ziemia-kosmos oraz 
kosmos-kosmos. Rozpoznawalna jest analogia propagacji Ziemia-
kosmos oraz kosmos-kosmos do rozchodzenia się fal radiowych 
w wolnej przestrzeni propagacyjnej. Zasadniczy składnik tłumienia 
wynika wówczas z przechodzenia fal radiowych przez kolejne war-
stwy atmosfery ziemskiej oraz z plazmowych właściwości prze-
strzeni międzyplanetarnej. 

1. PROPAGACJA W WOLNEJ PRZESTRZENI 

1.1. Istota zjawiska 

 
Wolna przestrzeń propagacyjna (ang. free space propagation) 

stanowi przypadek nierzeczywistego, fikcyjnego, wyidealizowanego 
środowiska w którym rozchodzą się fale radiowe. Ich rozchodzenie 
– w hipotetycznie nieograniczonym, fikcyjnie jednorodnym, wypeł-
nionym próżnią środowisku – jest bezstratne, z uwagi na fakt, że 
fale radiowe propagowane są promieniście, równomiernie we 
wszystkich kierunkach, w całkowicie pozbawionym przeszkód ob-
szarze o cechach idealnej próżni. W środowisku takim względna 
przenikalność elektryczna εr i magnetyczna μr jest równa jedności. 
Trzecim parametrem opisującym każde środowisko propagacyjne 
jest elektryczna przewodność właściwa σ (konduktywność) [1/Ω m]. 
Dla próżni σ = 0. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione własności, 
wolna przestrzeń propagacyjna stanowi środowisko o właściwo-
ściach idealnego dielektryka w którym fale radiowe rozchodzą się 
z prędkością światła [2]. Dla wolnej przestrzeni propagacyjnej za-
leżność pomiędzy mocą P promieniowaną izotropowo przez antenę 
i powierzchniową gęstością mocy fali radiowej w odległości d od 
anteny (źródła) wyraża się następująco: 
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gdzie:  
2])[(4 md – powierzchnia kuli o promieniu d. 

 

1.2. Opis matematyczny 

W obliczeniach jako moc promieniowania przyjmuje się zwykle 
wartość mocy, która została doprowadzona do anteny po odjęciu 
strat mocy w antenie oraz strat wynikających z niedopasowania 
impedancji anteny do otaczającego środowiska [3]. 

Wykorzystując moduł uśrednionego wektora Poyntinga 
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 można matematycznie przedstawić amplitudę natężenia 

pola elektrycznego 

E (dla uproszczenia wyrażono ją symbolem 

E) oraz jej wartość skuteczną dla każdego punktu w przestrzeni, 
który jest oddalony o odległość d od izotropowego źródła o mocy 
promieniowania P: 
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Dla opisanego wyżej, wyidealizowanego środowiska propaga-

cyjnego tłumienie fali radiowej jest najmniejsze – określa się je 
mianem tłumienia wolnej (lub swobodnej) przestrzeni (ang. free 
space attenuation) lub strat w wolnej przestrzeni (ang. free space 
loss). Inną spotykaną w literaturze nazwą jest także tłumienie pod-
stawowe [4]. Tłumienie to stanowi kluczowy składnik całkowitego 
tłumienia propagacyjnego, określając związek pomiędzy mocą 
promieniowaną przez izotropową (dookólną) antenę nadawczą 
i mocą odebraną przez izotropową antenę odbiorczą przy założeniu, 
że obie anteny zlokalizowane są w wolnej przestrzeni. Pozwala ono 
zauważyć ile razy zmniejszy się natężenie fali odebranej przez 
antenę izotropową, w określonej odległości od nadawczej anteny 
izotropowej, w stosunku do mocy wypromieniowanej przez taką 
samą antenę w wolnej przestrzeni propagacyjnej. Wartość strat 
wolnej przestrzeni zależy od elektrycznej długości trasy propagacji 
fali radiowej (parametr d), a tym samym od wysokości usytuowania 
orbity, odniesionej do długości fali λ dla założonych jednostek dłu-
gości (co w konsekwencji warunkuje typ i rodzaj użytego systemu 
satelitarnego).  
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Rys. 1. Przebiegi tłumienia podstawowego L0 w funkcji częstotliwo-
ści w łączu satelitarnym dla różnych rodzajów satelitarnych syste-
mów teleinformatycznych 

 
Tłumienie podstawowe osiąga największą wartość dla syste-

mów geostacjonarnych, co wynika bezpośrednio z długości trasy 
propagacji, która zmienia się w hipotetycznym zakresie od 36 000 
km do  42 000 km (dla terenów maksymalnie wysuniętych na północ 
i na południe). Przykładowo w obszarze Kielc, w miejscu lokalizacji 
stanowiska laboratoryjnego (dla badanego systemu GEO) zmierzo-
na wysokość wynosiła 38 496,7 km.  

Wartość tłumienia w wolnej przestrzeni dla popularnych syste-
mów GEO często przekracza 200 dB (zob. rys. 1), co znacząco 
utrudnia zbilansowanie łączy. Dla porównania tłumienie podstawo-
we dla systemów LEO jest o kilkadziesiąt dB mniejsze [2]. 

 Dla promieniowanego izotropowo sygnału (w sensie prze-
strzennym) straty w wolnej przestrzeni oblicza się z zależności: 
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Wyrażając długość fali poprzez częstotliwość środkową fo roz-

patrywanego kanału radiowego (np. transpondera satelitarnego) 
przyjmuje ono postać:  
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Zaprezentowane zależności odnoszą się do promieniowania 

izotropowego, nie uwzględniają rzeczywistych parametrów anteny 
(głównie kierunkowości, którą charakteryzuje zysk anteny wyrażają-
cy stosunek gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę 
w danym kierunku do gęstości mocy wypromieniowanej przez ante-
nę izotropową). W praktyce urządzenia antenowe obarczone są 
występowaniem strat energetycznych na ciepło oraz charakteryzują 
się właściwościami kierunkowymi.  

Moc P promieniowaną przez antenę izotropową wyrazić można 
poprzez zastępczą moc promieniowania izotropowego (e.i.r.p.), czyli 
iloczyn zysku energetycznego anteny (w stosunku do anteny izotro-
powej) i mocy doprowadzonej do zacisków tej anteny [6].  

Związek pomiędzy promieniowaną mocą P, powierzchniową 
gęstością mocy pola na głównym kierunku jej promieniowania Smaks 
oraz zyskiem anteny g (wyrażonym w skali liniowej) jest następujący: 
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Wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego na głównym 

kierunku promieniowania anteny nadawczej wynosi wówczas: 
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gdzie:  
g – zysk energetyczny anteny nadawczej. 
 

Zależność Frissa pozwoli wyrazić moc oddawaną przez antenę 
odbiorczą do odbiornika, stanowiącego dopasowane obciążenie: 
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gdzie: skA – powierzchnia skuteczna anteny odbiorczej: 
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0g – zysk energetyczny anteny odbiorczej. 

  
Zatem: 
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 gdzie:  
d [m] – odległość pomiędzy antenami. 

 
Istotnym czynnikiem wpływającym na propagację fal radiowych 

oprócz strat w wolnej przestrzeni jest również środowisko propaga-
cji. Występuje w nim wiele rozmaitych czynników (uwarunkowań 
klimatyczno-atmosferycznych, m.in. promieniowanie atmosferyczne 
i  kosmiczne), które w znaczący sposób wpływają na jakość odbioru 
sygnałów mikrofalowych. O ile transmisja satelitarna nie jest nace-
chowana występowaniem spowodowanych zjawiskiem interferencji 
fal odbitych, krótkotrwałych, głębokich zaników selektywnych, które 
towarzyszą propagacji fal mikrofalowych w naziemnych liniach 
radiowych, o tyle znaczący wpływ na odbiór fal mikrofalowych ma 
tłumienność atmosfery ziemskiej – zwłaszcza absorpcja molekular-
na w gazach atmosferycznych (również w warunkach czystego 
nieba – ang. clear sky) oraz absorpcja i  rozpraszanie fal radiowych 
w hydrometeorach (zaniki opadowe). W związku z tym jako miarę 
redukcji natężenia pola fali radiowej w rzeczywistym środowisku 
propagacyjnym, w stosunku do transmisji w wolnej przestrzeni, 
przyjęto będący funkcją odległości – współczynnik osłabienia W. 

 

 
W praktyce osiąga on różne wartości w czasie.  
Dobrą alternatywą w kierunku minimalizacji jego oddziaływania 

wydaje się być realizacja transmisji satelitarnej metodą transmulti-
pleksacji sygnałów [9]. Nie bez znaczenia w tym zakresie jest rów-
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nież badanie wpływu częstotliwości na zjawisko rozpraszania świa-
tła [10]. 

Zgodnie z przedstawionymi zależnościami istnieje ścisły zwią-
zek pomiędzy stratami w wolnej przestrzeni, zyskiem obu anten, 
częstotliwością fal radiowych oraz długością trasy propagacji. 
Przyjmując, że sygnał nadawany jest przez antenę izotropową ze 
stałą mocą P można zaobserwować zmniejszenie mocy na końcu 
trasy wraz ze zwiększeniem częstotliwości. Straty sygnału pomiędzy 
nadajnikiem i odbiornikiem w wolnej przestrzeni (Lwp) zależą od: (1) 
wartości tłumienia podstawowego L0 oraz (2) zysków obu anten: 

 

),][(][ 00 ggdBLdBLwp   (11) 

 
Moc na wejściu odbiornika wynosi wówczas: 
 

.0 wpLPP   (12) 

 
Zauważalne jest podobieństwo do sytuacji, w której zysk ante-

ny rzeczywistej jest stały (niezależny od częstotliwości). Sprowadza 
się to do wykorzystania anten o rozmiarach proporcjonalnych do 
długości fal radiowych. Przy założeniu stałych powierzchni skutecz-
nych anten, co wpływa na zwiększenie ich zysku, można zaobser-
wować wzrost mocy odebranej P0 wraz ze wzrostem częstotliwości 
promieniowanej fali. W praktyce zaś zysk anteny zależy od jej średni-
cy, sprawności oraz częstotliwości odbieranego sygnału [7]. 

Ponieważ rzeczywiste warunki pracy systemów radiokomuni-
kacyjnych na drodze propagacji pomiędzy nadajnikiem 
i odbiornikiem zależą nie tylko od (1) wartości tłumienia podstawo-
wego L0, ale także od (2) tłumienia dodatkowego (zanikowego) Lrwp, 
wynikającego z różnych od wolnej przestrzeni warunków propagacji 
fal radiowych, relację tę można wyrazić w następujący sposób: 

 

.00 ggLPP rz   (13) 

gdzie:  
Lrz [dB] – całkowite tłumienie w rzeczywistym środowisku 
propagacyjnym (suma tłumienia podstawowego i dodatkowego). 

 
Wartość mocy sygnału odbieranego na wyjściu anteny odbior-

czej uzależniona jest zatem od mocy nadawanej P oraz od strat 
transmisji Lrz na trasie propagacji:  
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Poniżej (rys.2) przedstawiono przebiegi mocy dysponowanej 

dla propagacji w wolnej przestrzeni przy uwzględnieniu wymiarów 
anteny pokładowej satelity i anteny stacji naziemnej oraz 
ww. czynników. Na podstawie wykresów można zauważyć, że dla 
analizowanych częstotliwości moc odebrana zwiększa się wraz ze 
wzrostem częstotliwości (część wzrastająca przebiegów). Z drugiej 
jednak strony, zachodzi potrzeba zachowania minimalnej szerokości 
wiązek obu anten, a w konsekwencji zmniejszenia ich gabarytów, co 
z kolei wpływa na spadek mocy odebranej oraz zysku anten (część 
opadająca przebiegów) [7]. 

PODSUMOWANIE 

Z uwagi na aspekty ekonomiczne, przy mniejszych wartościach 
częstotliwości (w szerokim jej przedziale), anteny mają na ogół 
podobną wielkość. Systemy pracujące na małych częstotliwościach 
wymagają anten o dużych rozmiarach, co pozwala na odbiór sygna-
łów w wąskiej wiązce głównej, a tym samym wpływa na większą 
koncentrację energii w danym kierunku, większy zysk energetyczny 
anteny oraz większą rozdzielczość kątową (w przypadku technik 
radarowych).  

Z punktu widzenia łączności satelitarnej zapewnienie właściwej 
(przekładającej się na odpowiedni odbiór sygnału mikrofalowego na 
pokładzie satelity) wartości zastępczej mocy promieniowanej izotro-
powo w stacjach naziemnych (łącze uplink) nie stanowi problemu.  

 

Rodzaje anten 

Maksymalna średnica anten [m] Minimalna szerokość wiązki 

[º] A B C 

Antena pokładowa satelity 3 10 1 1 

Antena stacji naziemnej 100 10 20 0,1 

 

 
 

Rys. 2. Przebiegi mocy dysponowanej w funkcji częstotliwości przy uwzględnieniu wymiarów anteny pokładowej satelity oraz anteny 
stacji naziemnej dla propagacji w wolnej przestrzeni [7] 
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Szczególnie istotny jest natomiast bilans energetyczny satelita-
Ziemia (łącze downlink) [11, 12]. 
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FREE-SPACE PROPAGATION OF 
RADIO WAVES FOR SATELLITE 
COMMUNICATIONS SYSTEMS 

Abstract 

 The paper discussed the theoretical problem of 

propagation of radio waves on free-space communica-

tion for a satellite link. A free space attenuation is an 

important component of a total signal attenuation and 

the process of ability estimation is essential to the de-

sign and optimization of satellite communication links. 

The Author has used mathematical formulae to present 

the impact of fundamental factors on the signal loss and 

various regularities of signal attenuation for satellite 

systems. 
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