
RADIJO SISTEMOS  
MONTAVIMAS IR  

SIGNALO PRALAIDUMAS



2 RADIJO SISTEMOS MONTAVIMAS IR SIGNALO PRALAIDUMAS

Turinys

1. RADIJO SIGNALAI PATALPOSE ..............................................................................3
1.1. Atspindys ir perdavimas..................................................................................................... 3
1.2. Ekranavimas ......................................................................................................................... 5
1.3. Pralaidumo kampas ............................................................................................................ 6

2. ANTENOS MONTAVIMAS ......................................................................................7
2.1.  Apsaugos sistemos magnetinės antenos montavimas ............................................... 7
2.2. Atstumas nuo kitų trukdžių šaltinių ................................................................................. 8
2.3. Atstumo testavimas  .......................................................................................................... 9



3RADIJO SISTEMOS MONTAVIMAS IR SIGNALO PRALAIDUMAS

1. RADIJO SIGNALAI PATALPOSE
Radijo signalai - tai elektromagnetinės bangos, vadinasi kuo toliau siunčiamas signalas, tuo jis 
bus silpnesnis; dėl to signalo diapazonas yra ribotas. 

Siųstuvas Imtuvas

1.1. Atspindys ir perdavimas
Be to, kad signalo diapazonas yra ribotas, reikėtų atkreipti dėmesį į kitus trukdžius,kurie kliudo 
signalo pralaidumui: metalinės dalys, pvz. atraminės sienos, izoliacinės folijos medžiagos ar 
metalizuotas sugeriantis šilumą stiklas. Tokios dangos atspindi elektromagnetines bangas, 
dėl to atsiranda vadinamasis „radijo šešėlis“- erdvė, kurios radijo bangos nepasiekia.
Tiesa, radijo bangos gali prasiskverbti pro sienas, tačiau signalas silpnės daug labiau, negu tai 
vyktų skleidžiant radijo bangas atviroje erdvėje.
Radijo signalo pralaidumas ženkliai sumažėja dėl šių medžiagų
Žemiau pateikti įvairių sienos medžiagų pavyzdžiai:

Medžiaga
Mediena, gipsas, stiklas be metalizuotos dangos
Mūras, kartonas
Gelžbetonis
Metalas, aliuminio pamušalas

Signalo diapazono mažėjimas
0 - 10 %
5 - 35 %
10 - 90 %
žr. 1.2. Ekranavimas

Jeigu radijo signalo pralaidumo diapazonas yra 30 metrų,tai apytikris elispoido diametras bus 
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lygus  10 m matuojant 868 Mhz sistemos dažniu. Todėl siauri koridoriai ir tankios sienos yra 
nepalankios: 

Tx Rx

1 pav.: Radijo bangų siuntimas elipsoidine FORMA
Antenos tipas ir jos atstumas nuo lubų,grindų ir sienų yra kritiniai radijo signalo pralaidumo 
veiksniai. Iš esmės išorinės (lauko) antenos yra žymiai veiksmingesnės už vidaus tipo antenas, 
kurios yra sienų imtuvuose. Kambaryje esantys daiktai ir žmonės taip pat gali sumažinti radijo 
bangų pralaidumo diapazoną. Dėl tokių galimų didelių trukdžių,reikėtų kritiškai vertinti teiginį 
„radijo signalo pralaidumo diapazonas patalpoje yra 30 metrų” . Tam, kad radijo sistema veiktu 
sklandžiai ir patikimai,verta atkreipti dėmesį į visus galimus trukdžius ir visas aplinkybes.
Radijo signalo pralaidumo diapazonas priklauso nuo pastato tipo. Siekiant užtikrinti kokybišką 
radijo ryšį, reikia atsižvelgti į radijo signalo diapazono aprėpties rezervą. Atkreipkite dėmesį į 
šiuos praktiškus patarimus:

• Vizualinis įvertinimas: įprastai radijo signalo diapazonas praėjimuose, koridoriuose 
siekia iki 30 metrų, salėse - iki 100m  metrų.

• > 30 metrų diapazonas: kai sudarytos puikios sąlygos – erdvus kambarys, jokių 
kliūčių,tinkamai sumontuota antena.

• > 20 metrų diapazonas: pastate daug baldų ir pilną žmonių. Signalas gali prasi-
skverbti pro 5 gipso kartono plokštes arba 2 mūro sienas , arba pro 2 ląstelinio betono 
sienas, jeigu siųstuvo ir imtuvo antenos tinkamai sureguliuotos.

• > 10 metrų diapazonas: jeigu imtuvas sumontuotas ant tankios sienos arba pritvir-
tintas kambario kampe; jeigu jungiklis ar teleskopinė antena sumontuoti ant metalinio 
paviršiaus; jeigu radijo signalas perduodamas siauroje patalpoje .

Signalas taip pat gali vertikaliai prasiskverbti pro 1-2 sutvirtintas lubas (priklausomai nuo an-
tenos padėties ir lubų tankumo).
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1.2. Ekranavimas
Stambūs metaliniai daiktai, tokie kaip metalinės sienų pertvaros, sutvirtintos metalinės lubos 
ir folijos izoliacinės medžiagos atspindi elektromagnetines bangas, dėl to gali atsirasti vadina-
masis „radijo šešėlis“- erdvė, kurios radijo bangos nepasiekia . Vis dėlto tokie maži metaliniai 
kaiščiai (pvz. gipso kartono sienų kaiščiai) neatspindi radijo signalų.

• Jeigu jungiklis sumontuotas ant metalinio paviršiaus, prarandama apie 30% radijo si-
gnalo pralaidumo)

• Jeigu jungiklis yra metalinėse rėmeliuose, prarandama apie 30% radijo signalo pralai-
dumo

 2 pav.: Klaidingas siųstuvo ir imtuvo išdėstymas

Siųstuvas Imtuvas

Imtuvas

Metalinės sienos pertvaros: radijo signalas gali būti sėkmingai perduodamas, net jei patalpo-
je yra metalinių sienos pertvarų. Tai įvyksta dėl signalo atspindėjimo: metalinės ar betoninės 
sienos atspindi elektromagnetines bangas. Taigi radijo bangos į gretimą kambarį patenka per 
plyšį arba sienos dalį, kurioje nėra metalo.

Siena

Siena

Siųstuvas

Metalo 
lakštas

Imtuvas

3 pav.: Radijo signalo ekranavimas patalpose
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1.3. Pralaidumo kampas
Labai svarbu atsižvelgti, kokiu kampu signalas pasiekia sieną. Tinkamas sienos tankis – taip 
pat ir signalo silpnėjimas – skiriasi priklausomai nuo perduodamo signalo kampo. Perduoda-
mas per sieną signalo kelias turėtų būti kuo tiesesnis.

4 pav.: Radijo signalo pralaidumas patalpose

Siena

Siena

Siųstuvas Imtuvas

13
.6

0 
m

20 m

Signalo 
stiprumas
geras

blogas

5 pav.: Radijo signalo išplitimas patalpoje

Bazinė siųstuvo 
stotis
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2. ANTENOS MONTAVIMAS
Naudojant įrenginį su integruota imtuvo antena, šis neturėtų būti montuojamas toje pačioje 
sienos pusėje, kur yra siųstuvas. Priartėjusios prie sienos radijo bangos veikiausiai atsispindės 
nuo tos sienos arba nesugebės pro ją prasiskverbti. Dėl to antena turi būti priešingoje pusėje 
arba prijungta prie jungiamosios sienos. Naudojant įrenginį su išorine antena,tinkamiausia 
vieta jos montavimui būtų saugomos patalpos centre. Jeigu įmanoma, antena reikėtų mon-
tuoti 10 – 15 cm atstumu nuo kampų ir betoninių lubų.

6 pav.: Antenos montavimo aspektai

Siena

Siena

Siųstuvas Imtuvas

2.1.  Apsaugos sistemos magnetinės antenos montavimas

Lubos

Si
en

a

Antenos
laikiklis

Antena

Min. 0,5 m

Min.  
0,1 m

Tarpinės lubos

7 pav.: Tinkamas antenos montavimas prie lubų
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Lubos

Si
en

a

Si
en

a

Lubos

8 pav.: Neteisingas antenos montavimas prie lubų

2.2. Atstumas nuo kitų trukdžių šaltinių
Atstumas iki kitų siųstuvų  (pvz. GSM / DECT / Wireless LAN / EnOcean siųstuvai) turėtų būti 
mažiausiai 2m. 

9 pav.: Teisingas ir klaidingas siųstuvo ir imtuvo išdės-
tymas nuo kitų trukdžių šaltinių

Siųstuvas
2m

2m

Imtuvas

GSM/DECT 
Wireless LAN

2.3. Atstumo testavimas 
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Siųstuvas Imtuvas

Siųstuvas Imtuvas

Siųstuvas Imtuvas

100 m
5~10 m

100 m
5~10 m

10 pav.: Vartotojas stovi priešais siųstuvą ir laiko imtuvą rankoje 

11 pav.: Siųstuvas ir imtuvas padėti ant grindų vienas priešais kitą

12 pav.: Siųstuvas ir imtuvas padėti ant medinio paviršiaus vienas priešais kitą

Grindys

100 m




