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Jacek WILK-JAKUBOWSKI 

WPŁYW NIEDOKŁADNOŚCI USTAWIENIA ANTENY  

NA ODBIÓR SYGNAŁÓW MIKROFALOWYCH 

 

Mikrofalowy sygnał satelitarny dociera na Ziemię z umieszczonych na satelitach transponderów, znajdujących się w przy-

padku systemów geostacjonarnych w odległości ok. 35786 km od powierzchni Ziemi (gdy stacja naziemna znajduje się w punk-

cie podsatelitarnym) do ok. 41679 km (gdy stacja naziemna znajduje się w strefie podbiegunowej). Tak usytuowane satelity są 

praktycznie nieruchome względem Ziemi, a w związku z tym sygnał transmitowany za ich pośrednictwem można odbierać 

z użyciem nieruchomych, zorientowanych na stałe anten. Wpływa to na znaczną redukcję kosztów budowy systemu. Ponieważ 

usytuowanie satelity w stosunku do Ziemi jest stabilizowane, powszechnie korzysta się z umieszczonych na satelitach kierun-

kowych anten o dużym zysku energetycznym, który pozwala zrekompensować straty wynikające z dużej odległości satelity od 

stacji naziemnej. Kierunek ustawienia anteny odbiorczej (azymut) zależy od położenia satelity oraz współrzędnych geograficz-

nych miejsca odbioru. Te same parametry decydują o ustawieniu anteny w pionie (elewacja). Celem niniejszego artykułu jest 

analiza wpływu niedokładności ustawienia anteny na moc fali nośnej na wyjściu konwertera LNB oraz współczynnik przydat-

ności systemu G/T w warunkach czystego nieba, jak również podczas opadów deszczu. 

 

WSTĘP 

Na jakość transmisji cyfrowej wpływa stosunek energii bitu do 
energii szumów, który określa minimalną wartość progu decyzyjne-
go odbiornika. W systemach cyfrowych w celu określenia wymaga-
nego współczynnika przydatności systemu należy wziąć pod uwagę 
wiele czynników, w tym: niedopasowanie polaryzacyjne i błąd wizo-
wania anteny (tzw. straty wynikające z niedokładności ustawienia 
anteny). W praktyce szumy fazowe w konwerterze LNB, nielinio-
wość zastosowanych filtrów w demodulatorze oraz nieliniowość 
stopnia mocy satelity, powodują powstawanie różnicy pomiędzy 
systemem rzeczywistym a idealnym na poziomie około 1,5 dB. 
W celu zamodelowania wpływu niedokładności ustawienia anteny 
na jakość odbioru sygnału mikrofalowego wykorzystano system 
satelitarny o trzeciej klasie dostępności, gwarantujący średnią do-
stępność sygnału w ciągu roku na poziomie 99,90% (przestój go-
dzinowy wynosi wówczas ok. 8 godzin 46 minut), co koresponduje 
z dostępnością systemu w najgorszym miesiącu na poziomie 
99,615% oraz przestojem godzinowym równym ok. 2 godzin 
48 minut [1]. W tym celu posłużono się modelem matematycznym, 
który pozwala na oszacowanie parametrów jakościowych odbiera-
nych sygnałów satelitarnych. Model ten wykorzystywany był 
w ramach badań Europejskiego Projektu Badawczego ICT COST 
Action IC0802 “Propagation tools and data for integrated Telecom-
munication, Navigation and Earth Observation systems”, w których 
uczestniczyła Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Nadrzędnym 
celem tego Projektu była analiza wpływu wielu czynników (w tym 
parametrów technicznych) na jakość odbioru mikrofalowych sygna-
łów satelitarnych. 

1. MIEJSCE LOKALIZACJI 

Jako miejsce odbioru sygnału z uwagi na położenie morfolo-
giczne oraz reprezentatywną dla obszaru Polski średnią wartość 
natężenia opadów deszczu, jakie w przeciągu 40 lat odnotowano 
w Polsce (R0.01=34,4 mm/h) wybrano miasto Kielce. Długość 

i szerokość geograficzna dla tego miasta wynoszą odpowiednio: 
50,87N i 20,62E. Jako że miasto to charakteryzuje się znacznymi 
różnicami wysokości nad poziomem morza: od 260 do 408 m 
n.p.m., do celów analizy przyjęto uśrednioną wartość wysokości 
równą 300 m n.p.m. W odróżnieniu do anten naziemnych, od anten 
satelitarnych wymaga się oprócz odpowiedniego ustawienia anteny 
w płaszczyźnie poziomej, również właściwego ustawienia anteny 
w płaszczyźnie pionowej. W celu wyznaczenia kąta azymutu i ele-
wacji konieczna jest znajomość współrzędnych geograficznych 
miejsca lokalizacji anteny satelitarnej [2]. Można posłużyć się ma-
pami topograficznymi lub też wykorzystać dedykowane oprogramo-
wanie, jak np. SMW Link (Rys. 1). W przypadku odbioru sygnałów 
z satelity Astra 1KR z pozycji orbitalnej 19,2E kąt polaryzacji jest 
równy 7,6°. 

 

 
Rys. 1. Wyznaczanie kąta polaryzacji [3] 

 
Ponieważ celem artykułu jest analiza wpływu niedokładności 

ustawienia anteny na jakość odbioru sygnału satelitarnego, pozo-
stałe parametry wpływające na odbiór (w tym: szumy konwertera 
LNB, straty całkowite w łączu, apertura anteny, sprawność anteny) 
przyjęto za stałe. Dzięki temu możliwe było otrzymanie wiarygod-
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nych wyników pomiarowych w danej lokalizacji geograficznej. Po-
przez zapewnienie niezmienności szumów konwertera LNB, całko-
witych strat w łączu, apertury anteny oraz sprawności anteny otrzy-
mane wyniki można odnieść również do innych lokalizacji geogra-
ficznych, ukazując tym samym wpływ niedokładności ustawienia 
anteny na moc fali nośnej na wyjściu konwertera LNB oraz współ-
czynnik przydatności systemu G/T (zależnie od warunków atmosfe-
rycznych). 

Do analizy wpływu niedokładności ustawienia anteny na odbiór 
sygnałów mikrofalowych wykorzystano sygnał o częstotliwości 
10,773 GHz (polaryzacja liniowa pozioma). Dane satelity: EIRP = 
51 dBW, pasmo 26 MHz. 

2. PARAMETRY TECHNICZNE ANTENY 

W celu analizy wpływu niedokładności ustawienia anteny na 
odbiór mikrofalowych sygnałów należy przyjąć założenia odpowia-
dające rzeczywistym warunkom pracy systemu satelitarnego oraz 
określić parametry techniczne anteny odbiorczej. 

Apertura anteny stanowi wyróżnioną powierzchnię przez którą 
odbijają się mikrofalowe fale elektromagnetyczne. Anteny umiesz-
czone na satelicie mogą w zależności od pokrycia obszaru emito-
wać wiązkę punktowo, strefowo lub globalnie. Obecnie najczęściej 
stosuje się anteny o uzależnionej od konturu  wiązce promieniowa-
nia.  Anteny naziemne stanowią natomiast anteny o wiązce punkto-
wej (niewielkie anteny terminali VSAT lub stacji reporterskich SNG) 
[3, 4]. 

Dla obszaru Polski zaleca się stosowanie anten o średnicy tale-
rza parabolicznego powyżej 60 cm. Stosunek mocy wypromienio-
wanej i mocy strat pozwala wyznaczyć w procentach sprawność 
anteny. Typowo dla większości anten parametr ten mieści się 
w zakresie od 60 do 70%. Dla badanej anteny otrzymano spraw-
ność na poziomie 74%. Należy pamiętać o tym, że precyzja wyko-
nania powierzchni reflektora o kształcie paraboloidy przekłada się 
na odbiór sygnałów (maksymalny błąd bezwzględny wynosi 0,5 mm 
dla pasma 12 GHz). Istotny jest również odpowiedni dobór kąta 
oświetlenia anteny z uwagi na skuteczność wykorzystania po-
wierzchni reflektora. Przy maksymalnym współczynniku wykorzy-
stania apertury anteny otrzymuje się bardzo wysokie promieniowa-
nie listków bocznych, wskutek czego tak dobiera się kształt reflekto-
ra i charakterystykę kierunkowości rożka, by uzyskać poziom listków 
bocznych ok. -20 dB przy ok. 65-70% wykorzystaniu apertury [4]. 
W przypadku anten dwureflektorowych (układ Cassegraina i grego-
riański) eliminuje się wzrost poziomu niepożądanego promieniowa-
nia wokół anteny, będącego następstwem zbyt dużej szerokości 
wiązki promiennika, poprzez zastosowanie reflektora pomocnicze-
go. Ponieważ jednak w artykule skupiono się na modelowaniu 
wpływu niedokładności ustawienia anteny parabolicznej na jakość 
odbioru fal mikrofalowych, rozważania dotyczące anten dwureflekto-
rowych zostaną pominięte. 

 
Rys. 2. Minimalna wymagana wielkość anteny odbiorczej dla sateli-
ty Astra 1KR [5] 

Konstrukcja anteny powinna umożliwić jej ustawienie w kierun-
ku wiązki głównej z błędem nie większym niż błąd przyczyniający 
się do spadku zysku anteny o 1 dB dla dowolnej częstotliwości przy 
każdym kącie azymutu i elewacji. Ponadto wiatr o prędkości do 
130 km/h nie powinien powodować konieczności korekty ustawienia 
anteny oraz jej trwałego odkształcenia (poziom odbieranego sygna-
łu nie powinien zmniejszyć się o więcej niż ±0,5 dB) [4]. Przy pręd-
kości do 160 km/h należy wziąć pod uwagę możliwość ponownego 
ustawienia anteny, jednak parametry anteny takie jak: zysk, charak-
terystyka kierunkowa oraz współczynnik dyskryminacji polaryzacji 
XPD (ang. Cross-Polarization Discrimination), nie powinny ulec 
pogorszeniu. 

3. STRATY NA DRODZE PROPAGACJI FALI RADIOWEJ 

W rzeczywistych warunkach pracy systemów radiowych wpływ 
na jakość odbioru sygnału mają aktualne warunki klimatyczno-
atmosferyczne (m.in. absorpcja molekularna w gazach atmosfe-
rycznych, tłumienie spowodowane wystąpieniem opadów deszczu 
oraz obecnością pary wodnej w atmosferze, jak również inne hy-
drometeory, jak np. chmury i mgła, przy czym mgłę możemy po-
strzegać jako chmurę, tyle że w przyziemnej warstwie atmosfery). 
W praktyce o ile skala pozioma zjawisk zachodzących w atmosferze 
ziemskiej sięga długości obwodu Ziemi (40075,014 km), o tyle skala 
pionowa uwarunkowań pogodowych sięga odległości wynoszących 
zaledwie ok. 10 km [6]. W konsekwencji niesprzyjające warunki 
pogodowe (zwłaszcza w troposferze ziemskiej, w której powstają 
zjawiska budujące i kształtujące pogodę i klimat na Ziemi) mogą być 
przyczynkiem do czasowej niedostępności sygnału (np. zamrożenie, 
stopklatka – w przypadku cyfrowych sygnałów telewizyjnych). Tłu-
mienie spowodowane przez gazy atmosferyczne zależy głównie od 
długości trasy jaką przebywa fala elektromagnetyczna w atmosferze  
– jest ono wynikiem absorpcji fali zwłaszcza w tlenie i parze wodnej, 
jak również azocie. 

Następstwem ww. zjawisk jest zanik sygnału (wzbudzone ato-
my i cząsteczki gazów atmosferycznych pochłaniają energię propa-
gowanej fali radiowej, a w konsekwencji przyczyniają się do spadku 
jej amplitudy). Ten sam proces absorpcji powoduje powstawanie 
szumów termicznych, których wielkość jest zależna od intensywno-
ści absorpcji molekularnej [7]. W normalnych warunkach pracy 
systemów radiokomunikacji satelitarnej tylko cząsteczki tlenu i wody 
powodują efekt tłumienia, natomiast pozostałe gazy znajdujące się 
w atmosferze mogą mieć wpływ na tłumienie fali elektromagnetycz-
nej w warunkach bardzo suchego powietrza i powyżej częstotliwości 
70 GHz. Z tego względu dokonuje się podziału na tłumienie powie-
trza suchego (tlen i azot) oraz tłumienie pary wodnej [7-10]. Kluczo-
we znaczenie odgrywa częstotliwość – dla częstotliwości poniżej 
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10 GHz zarówno tłumienie pary wodnej i powietrza suchego jest 
stosunkowo niewielkie i z tego względu często pomijane [11]. 

 
Tab. 1. Związek przyczynowo-skutkowy zjawisk propagacyjnych 

Zjawisko propa-
gacyjne 

Przyczyna fizyczna zjawiska Najważniejsze znaczenie 

Tłumienie fal 
radiowych, wzrost 

temperatury 
szumowej nieba 

Gazy atmosferyczne, chmury, 
deszcz 

Fale radiowe o częstotliwości 
powyżej 10 GHz 

Depolaryzacja fali 
radiowej 

Deszcz, kryształki lodu 
Systemy o podwójnej, liniowej 

polaryzacji w paśmie C i Ku 
Refrakcja, propa-
gacja wielodro-

gowa 
Gazy atmosferyczne 

Transmisja przy niewielkich 
kątach elewacji 

Scyntylacje 

Zmiany współczynnika refrakcji 
w troposferze ziemskiej 

Troposfera: Fale radiowe 
o częstotliwości powyżej 
10 GHz (transmisja dla 
małych kątów elewacji) 

Zmiany współczynnika refrakcji 
w jonosferze ziemskiej 

Jonosfera: Fale radiowe 
o częstotliwości poniżej 

10 GHz 

Opóźnienie 
propagacyjne 

Troposfera, jonosfera Systemy GPS, TDMA 

Interferencja 
międzysystemowa 

Rozproszenie, dyfrakcja 
Pasmo C, rozproszenie na 

kropelkach deszczu 

*Opracowanie własne na podstawie [12]. 
 
W systemach komunikacji satelitarnej na obszarach występo-

wania opadów powstają zatem straty w wyniku absorpcji fal radio-
wych w gazach atmosferycznych, indukowania się w kroplach wody 
prądu przesunięcia, jak również na skutek rozpraszania fal radio-
wych w hydrometeorach [13, 14]. Tłumienie wywołane deszczem 
wzrasta dla wyższych częstotliwości, dłuższych odcinków trasy 
radiowej oraz intensywniejszych opadów atmosferycznych. Szum 
radiowy zwany też szumem nieba (ang. sky noise) jako wielkość 
addytywna sumuje się (szum ze źródeł sztucznych, ziemskie i po-
zaziemskie naturalne źródła szumów), pogarszając całościowo 

jakość odbioru sygnałów radiowych [15]. Podział szumów ze 
względu na ich rodzaj autor przedstawił w: [8]. Rozróżnienie ze 
względu na ich lokalizację odnaleźć można w: [16]. Informacje na 
temat wpływu źródeł sztucznych oraz naturalnych źródeł szumów 
można odnaleźć w: [17-26]. 

4. SZUMY INTERFERENCYJNE 

W wielowiązkowych systemach satelitarnych szumy interferen-
cyjne pomiędzy poszczególnymi wiązkami anten uznawane są za 
poważne źródło zakłóceń. Zjawisko interferencji przekłada się na 
niepożądany wzrost szumu termicznego. Szacuje się, że w wielo-
wiązkowych systemach satelitarnych szum interferencji stanowi aż 
40% całego szumu [4, 8]. Parametrami mającymi wpływ na te za-
kłócenia są efektywna moc promieniowania izotropowego EIRP, 
pasmo nadawania oraz lokalizacja sąsiednich systemów zakłócają-
cych (nadrzędnym celem projektantów sieci teleinformatycznych 
jest zachowanie kompatybilności elektromagnetycznej wewnętrznej 
dot. danego systemu oraz zewnętrznej – uwzględniającej wpływ 
naturalnych źródeł szumów oraz innych sieci bazujących na tych 
samych częstotliwościach – zarówno w czasie, jak i przestrzeni). 
W badaniu uwzględniono wpływ systemów zakłócających o parame-
trach EIRP = 51 dBW, w paśmie 26 MHz i 33 MHz, wskutek czego 
powstały zakłócenia interferencyjne. Założono model tłumienia 
deszczu zgodny z ITU-R. Ponieważ wartości współczynników inter-
ferencyjnych (wyrażających odpowiednio stosunek całkowitej mocy 
sąsiednich sygnałów interferujących z danym kanałem w stosunku 
do mocy fali nośnej tego kanału oraz stosunek całkowitej mocy 
sygnałów interferujących spolaryzowanych krzyżowo do mocy fali 
nośnej) typowo oscylują w granicach od 100 do 115 dB.H, do celów 
analizy przyjęto ich wartość równą 100 dB.Hz. Całkowite straty 
w łączu oraz współczynnik szumów konwertera LNB założono na 
poziomie 0,3 dB. Szczegółowe wyniki analizy wpływu niedokładno-
ści ustawienia anteny na parametry odbiorcze zamieszczono w Tab.1. 

 

 
 
 

Tab. 1. Wyniki badań wpływu niedokładności ustawienia anteny na 
odbiorczy sygnał mikrofalowy w warunkach czystego nieba oraz 

opadów deszczu

Szumy wynikające  
z niedokładności ustawienia anteny 

dB 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

cz. n w. d cz. n w. d cz. n w. d cz. n w. d cz. n w. d cz. n w. d cz. n w. d 

Temperatura szumów systemowych  K 70,67 75,41 70,67 75,41 70,67 75,41 70,67 75,41 70,67 75,41 70,67 75,41 70,67 75,41 

Moc fali nośnej na wyjściu konwertera LNB dBW -56,60 -56,69 -56,70 -56,79 -56,80 -56,89 -56,90 -56,99 -57 -57,09 -57,1 -57,19 -57,2 -57,29 

Współczynnik  [G/T] dB/K 18,91 18,63 18,81 18,53 18,71 18,43 18,61 18,33 17,51 18,23 17,41 18,13 17,31 18,03 

Współczynnik C/No dB.Hz 93,5 93,14 93,4 93,04 93,3 92,94 93,2 92,84 93,1 92,74 93 92,64 92,9 92,54 

Współczynnik C/ACI  dB 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 

Współczynnik C/ASI dB 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 24,43 

Współczynnik C/XPI dB 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 

Współczynnik C/(No+Io) dB.Hz 91,57 90,93 91,3 91,87 91,03 90,81 90,77 90,75 90,91 90,69 90,85 90,62 90,79 90,56 

Współczynnik Es/(No+Io) dB 16,42 16,2 16,36 16,14 16,3 16,08 16,24 16,02 16,18 15,96 16,12 15,9 16,06 15,83 

Współczynnik Eb/(No+Io) dB 14,1 13,88 14,01 13,82 13,95 13,76 13,92 13,7 13,86 13,64 13,8 13,58 13,74 13,52 

Margines nadmiaru dB 9,1 8,88 9,04 8,82 8,98 8,76 8,92 8,7 8,86 8,64 8,8 8,58 8,74 8,51 

* Oznaczenia: cz. n – pogoda bezdeszczowa (czyste niebo), w. d – pogoda deszczowa. 
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Przedstawione wyniki mogą być wykorzystywane do obliczania 
bilansów łączy w celu określenia wyrażającego stosunek zysku 
energetycznego anteny do zastępczej temperatury szumów – 
współczynnika przydatności G/T systemu oraz zapewnienia okre-
ślonej jakości odbioru sygnałów w założonym procencie czasu 
w zależności od zastosowanych parametrów technicznych urzą-
dzeń. Przykładowe bilanse łączy uzyskane dla mikrofalowych sy-
gnałów satelitarnych (w zależności od parametrów technicznych 
systemów) Autor zawarł m.in. w: [3]. 

W świetle otrzymanych wyników pomiarowych stwierdzono, że 
zmiana szumów wynikających z niedokładności ustawienia anteny 
nie ma wpływu na temperaturę szumów systemowych, która dla 
rozpatrywanego modelu wynosi 70,67 K w warunkach czystego 
nieba oraz 75,41 K w warunkach wystąpienia opadów deszczu. 
Wzrost szumów wynikających z niedokładności ustawienia anteny 
satelitarnej skutkuje natomiast spadkiem mocy fali nośnej na wyj-
ściu konwertera LNB. Zwiększając wartość szumów wynikających 
z niedokładności ustawienia anteny co 0,5 dB w zakresie od 0,1 do 
0,7 dB w warunkach czystego nieba oraz opadów deszczu uzyska-
no wyniki zaprezentowane na Rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Moc fali nośnej na wyjściu konwertera LNB [dBW] 
w zależności od strat wynikających z niedokładności ustawienia 
anteny [dB] 

 
Wraz ze wzrostem szumów następuje również spadek 

współczynnika G/T (Rys. 4). 
 

 
Rys. 4. Wpływ szumów wynikających z niedokładności ustawienia 
anteny odbiorczej [dB] na współczynnik G/T [dB/K] 

 
W praktyce im większa wartość współczynnika szumów 

wynikających z niedokładności ustawienia anteny, tym mniejsza 
wartość współczynnika G/T, co w konsekwencji przyczynia się do 
wzrostu degradacji odbieranego sygnału mikrofalowego. 

PODSUMOWANIE 

Celem artykułu było przeanalizowanie wpływu niedokładności 
ustawienia anteny na jakość odbioru mikrofalowego sygnału sateli-
tarnego z uwzględnieniem niepożądanych czynników nieodzownie 
towarzyszących propagacji fal radiowych w rzeczywistych syste-
mach teletransmisyjnych. Przedstawiono wyniki analiz uzyskane 
w warunkach opadów deszczu, jak również czystego nieba (zgodnie 
z modelem rekomendowanym przez ITU-R).  

Jak można było przypuszczać właściwe ustawienie anteny sa-
telitarnej jest niezmiernie istotne dla poprawnego odbioru sygnałów 
mikrofalowych. Wszelkie budynki i drzewa są w stanie skutecznie 
pogorszyć, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić odbiór 
sygnałów radiowych (z racji przysłaniania pozycji orbitalnej satelity). 
Zaleca się montaż anteny na ścianie. Jeśli nie jest to możliwe, 
dobrze jest wykorzystać do tego celu wypoziomowany maszt, biorąc 
pod uwagę umieszczenie anteny możliwie nisko (w celu ogranicze-
nia potencjalnego wpływu gwałtownego wiatru na jej konstrukcję). 
Aby oszacować jakość sygnału można posłużyć się specjalistycz-
nym oprogramowaniem lub doraźnie wskaźnikiem poziomu sygnału 
satelitarnego, który wpina się pomiędzy konwerter i tuner satelitar-
ny. 

Dokładne analizy wykazały, że na moc fali nośnej wpływają 
szumy wynikające z niedokładności ustawienia anteny [dB] oraz 
całkowite straty w łączu [dB]. Wzrost szumów wynikający z niedo-
kładności ustawienia anteny powoduje sukcesywne zmniejszenie 
mocy fali nośnej na wyjściu konwertera LNB w zakresie od -56,60 
do -57,2 dBW – dla szumów zmieniających się w zakresie od 0,1 dB 
do 0,7 dB w warunkach czystego nieba oraz od -56,69 do -57,29 
dBW w przypadku wystąpienia opadów deszczu.  

W razie potrzeby możliwe jest skorzystanie z modelowanych 
danych na potrzeby wyznaczenia modelu regresji wielomianowej 
(w celu oszacowania wpływu niedokładności ustawienia anteny na 
wybrane parametry) [27] oraz zminimalizowanie oddziaływania 
niepożądanych zjawisk na transmisję radiową z wykorzystaniem 
systemów transmultipleksacji sygnałów [28], co może w pozytywny 
sposób wpłynąć na rozwój technologii informacyjno-
komunikacyjnych współczesnych społeczeństw [29], w tym sieci 
satelitarnych [30]. 
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The impact of the antenna mispointing  
on the quality of the satellite signal transmission 

One of the parameters to characterize the properties of 

the antenna is the antenna mispointing. This article aims to 

analyze the impact of antenna mispointing on the quality of 

reception of satellite  signals in rainy and non-rainy weather. 

Of interest is the maximum antenna deflection expected due 

to wind loading and the methods that may be employed to 

keep it below a value that would cause the antenna mispoint-

ing (except in rare instances).  

In practice we can use a noise floor detector which is 

coupled to a received radio communications link signal or 

the predicted and modelled data obtained from the laborato-

ry station in accordance with ITU-R recommendations. The 

exact values of elevation angles and azimuth can be calculat-

ed from appropriate concepts or by using specific software. 

 
Autorzy: 

dr inż.  Jacek Łukasz Wilk-Jakubowski – Politechnika Świę-
tokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Kate-
dra Systemów Informatycznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 
7, 25-314 Kielce, Polska, e-mail: j.wilk@tu.kielce.pl 

 


